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คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กรณีศึกษา



อังคณา  ตัณฑดิลก (2556,หน้า 24) ภาวะผู้น า หมายถึงบุคคลหนึ่งที่มี

ความสามารถในการจูงใจผู้อื่น สร้างความเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับนับถือ และสนับสนุน

ของคนในองค์การ อีกทั้งยังมีอิทธิพลในการกระตุ้นให้บุคคล ร่วมมือและปฏิบัติงาน

อย่างเต็มความสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์การวางไว้ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

ความหมายภาวะผู้น า



บัญชา  บุญบ ารุง ( 2561, หน้า 17) ภาวะผู้น า หมายถึง วิธีการหรือ

กระบวนการที่ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ มีอิทธิพล มีอ านาจ ใช้วิธีการที่

มีอยู่ในตัวของตน โน้มน้าวให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือสมาชิกภายในกลุ่มยอมรับ 

ยินดีลงมือปฏิบัติตามหรือสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ด้วยความเต็มใจ สร้างให้เกิด

แรงกระตุ้นภายในกลุ่มท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่

ร่วมกันวางไว้อย่างดีที่สุด

ความหมายภาวะผู้น า



จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง วิธีการหรือ

กระบวนการของคนบุคคลหนึ่งที่มีเทคนิค ความสามารถ อ านาจหรือ การจูงใจให้

บุคคลหรือกลุ่มของบุคคล ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตุประสงค์หรือ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความหมายภาวะผู้น า



Sarah K. White, 2560 online ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็น
รูปแบบความเป็นผู้น าที่ผู้น าส่งเสริมให้สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้พนักงาน

คิดค้นและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้เติบโตและก าหนดความส าเร็จในอนาคต

ของ บริษัท นี่คือความส าเร็จโดยการเป็นตัวอย่างในระดับผู้บริหารผ่านความรู้สึกที่

แข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กรความเป็นเจ้าของของพนักงานและความเป็นอิสระในที่

ท างาน

ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง



จิตรา ทรัพย์โฉม (2556, หน้า 19 ) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

หมายถึง ผู้ที่สามารถน าการเปลี่ยนแปลงทั้งความเชื่อ ทัศนคติ การริเริ่มสิ่งต่าง ๆ  

รวมถึงความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ กระตุ้น

ความคิด โดยการถ่ายทอด โน้มน้าวความคิด อีกทั้งประสบการณ์อย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท าตามเกินกว่าท่ีก าหนด ยังก่อให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง



จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึงการ

แสดงพฤติกรรมของบุคคลให้สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานสามารถคิด

และตัดสินใจด้วยตนเอง กระตุ้นจูงใจผู้ร่วมงานให้กระท ามากกว่าที่คาดหวังไว้ สร้าง

ความผูกพันต่อองค์กร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  สามารถกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์หาทาง

เลือกหรือวิธีการใหม่ๆ การแก้ปัญหาในการท างาน  สามารถเผชิญปัญหา และ

คุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติแก่ผู้ตาม

ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง



ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง



ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเจมส์ แมคเกรเกอร์ เบิร์นส์
Burns (Yukl and Fleet.  1992 : 175-176) (อ้างถึงใน นิติยา นาคดิลก. 2557 หน้า 16) 

ได้กล่าวว่าภาวะผู้น าเชิงกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตามและในทางกลับกันผู้ตามก็ส่งอิทธิพลต่อ
การแก้ไขพฤติกรรมของผู้น าผู้น าการเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับการตระหนักรู้ของผู้ตามโดยการ
ยกระดับแนวความคิดและค่านิยมทางสังคมให้สูงข้ึนเช่นความยุติธรรมสันติภาพโดยไม่ยึดตามอารมณ์
เช่นผู้น าจะท าให้ผู้ตามมีแนวคิดจากตัวตนในทุกวันไปสู่ตัวตนที่ดีกว่ามีแนวความคิดว่าภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองค์กรทุกต าแหน่งภาวะผู้น าการปฏิสัมพันธ์ของ
บุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอ านาจจูงใจและทักษะเพื่อไปสู่จุดหมายร่วมกันซึ่งเกิดข้ึนได้ใน 
3 ลักษณะคือ 



ทฤษฎีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
(Transactional Leadership)

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership)

ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม
Moral Leadership) 

1

2

3



ทฤษฎีของบาส 
(Bass, 1985 อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2556, หน้า 108) 

ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีรายละเอียดมากขึ้น บาส กล่าวว่า ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่าค าเพียงค าเดียวท่ีเรียกกว่า บารมี (Charisma) บาสเห็นว่า
ความมีบารมี มีความจ าเป็น แต่ไม่เพียงพอส าหรับผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงเพิ่มเติม
ส่วนท่ีส าคัญอีกสามส่วนของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนอกเหนือจากความมีบารมี 
คือ การกระตุ้นทางปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการสร้างแรง
บันดาลใจ 



ทฤษฎีของบาส 
(Bass, 1985 อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2556, หน้า 108) 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความแตกต่างจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
ผู้น าคนเดียวกันอาจใช้ภาวะผู้น าทั้งสองแบบ 



ทฤษฎีของบาส 
Bass & Avolio (1993) (อ้างถึงใน อรรถวิท ชื่นจิตต์. 2557) 

ได้เสนอภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ โดยใช้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าตาม
รูปแบบภาวะผู้น าที่เขาเคยเสนอในปี ค.ศ.1985โมเดลนี้จะประกอบด้วยภาวะผู้น า 3
แบบใหญ่ดังนี้



ทฤษฎีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง

ทฤษฎีของบาส 

ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 
(Laissez-faire Leadership)

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership)

ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
(Transactional Leadership) 

1

2

3



เป็นผู้น าที่ปล่อยให้ผู้ตามมีอิสระและเสรีภาพเต็มที่ในการ
ท างานเมื่อผู้ตามต้องการผู้น า ผู้น าจะไม่อยู่ ไม่มีความชัดเจน
ในเป้าหมาย

ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย



ผู้น าให้รางวัลหรือลงโทษผู้ตาม ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตาม ผู้น าใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์ 
ผู้น าจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามระดับท่ีคาดหวังไว้ ผู้น าช่วยให้ผู้
ตามบรรลุเป้าหมาย ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนประกอบไปด้วย

ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 



ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 

การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward: CR)

การบริหารแบบวางเฉย (Management by Exception) 



เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดย
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้น
กว่าความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นและศักยภาพมากขึ้น 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง



การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรอืการสรา้งบารมี 

แ

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) 

การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation : IS)

แ การค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 
(Individual Consideration: IC) 



ความแตกต่าง ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะ มุ่งกระบวนการแลกเปล่ียนความคิดเป็นแบบ

คอยพัฒนาอยู่ ภายใต้ โครงการที่ เป็นการ

ตอบสนอง (Reactive)

มุ่งความสัมพันธ์ความคิดเป็นแบบเปลี่ยนแปลงส้ินเชิงเกิดขึ้น

จากวิกฤติการณ์เป็นลักษณะการริเริ่ม (Proactive)

แรงจูงใจ รางวัล (ภายนอก) การเห็นคุณค่า (ภายใน)

อ านาจ ประเพณีปฏิบัติ ความมีบุคลิกพิเศษ

จุดเน้น ผลที่ได้ วิสัยทัศน์

ผู้น า เน้นในกิจกรรม ชี้บทบาทชัดเจน ตระหนักใน

ความต้องการจัดการแบบวางเฉย

เป็นที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอนและครูมีการกระจายอ านาจให้แต่ละ

บุคคลให้อ านาจตัดสินใจเป็นผู้น าที่ดี ไม่เป็นทางการ เข้าถึงได้

ง่ายเป็นตัวอย่างของคุณธรรม

ผู้ใต้บังคับบัญชา แสวงหาความมั่นใจ ความต้องการ ได้รับการ

ตอบสนองแยกองค์การออกจากปัจเจกบุคคล

ละเว้นประโยชน์ส่วนตนเพ่ือองค์กรท ามากกว่าที่คาดหวัง

ผลท่ีได้ การท างานตามที่คาดหวัง ก้าวกระโดดในการท างาน

ที่มา  : (จารวุรรณ วงค์เตย์, 2552: 25)



ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบนนิสและนานัส

(Bennis and Nanus Transformational Leadership Model)

คุณลักษณะของผู้น าที่ค้นพบใหม่ คือ การคิดในเชิงตรรกะ (logical thinking) ความมุ่งมั่น 
(persistence) การให้อ านาจ (empowerment) และการควบคุมตนเอง (self-control) อย่างไรก็
ตาม ส่วนมากข้อค้นพบใหม่ คือ (ผู้น า) การเปลี่ยนแปลงแตกต่างจาก (ผู้จัดการ) แบบแลกเปลี่ยนการ
เปลี่ยนสภาพ คือ การท าให้ผู้ตามเป็นผู้น าที่ให้อ านาจตนเอง (self empowered leaders) และเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง งานของผู้น าคือ การแสดงวิสัยทัศน์และค่านิยมอย่างชัดเจน



ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของเบนนิสและนานัส

(Bennis and Nanus Transformational Leadership Model)

คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ 4I ดังน้ี
1. การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) เน้นให้ผู้น าเป็นต้นแบบ (role model)
2. การสร้างแรงบันดาลใจ   (Inspirational Motivation) เน้นจิตวิญญาณทีม (team- spirit) จูงใจ 

(motivate) ให้ความหมายและการท้าทาย (provide meaning and challenge)
3. การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

(creativity & innovation)
4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) เน้นการเป็นพี่เลี้ยง 

(mentoring)



ทฤษฎลี ำดบัควำมตอ้งกำรของมำสโลว์
Maslow's Need Hierarchy Theory)



คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง
Kirkpatrick and Locke 1991 (อ้างถึงใน อ านวย  ทองโปร่ง, 2556,หน้า16) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้น า 
สรุปได้ว่า

ความมุ่งมั่น

ความปรารถนา

ความชื่อสัตย์และ
คุณธรรม

ความมั่นใจในตนเอง

ความมีสติปัญญา 

ความรู้ความเข้าใจในงานที่
เกี่ยวข้อง 



คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง

Bass & Avolio (1993) คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยทั่ว ๆ ไป ผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีมีคุณลักษณะของผู้น า
การเปลี่ยนแปลงจะเป็นดังนี ้(อ้างถึงใน อรรถวิท ช่ืนจิตต์. 2557)

เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

เป็นคนกล้าและเปิดเผย 

เชื่อมั่นในผู้อื่น 

ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน 

เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีความสามารถที่จะเผชิญกับความ
สลับซับซ้อน 

เป็นผู้มองการณ์ไกล 



คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง

นิติยา นาคดิลก 2557 หน้า 23) ได้กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผล
ส าเร็จนั้นผู้น าต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีวิสัยทัศน์และมองการณ์ไกล เพื่อก าหนดทิศทางการท างานที่ชัดเจน
2. แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ กระตุ้นการเรียนรู้ของครูและผู้ร่วมงานกระตือรือร้น ส่งเสริมให้

ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับครูและเพื่อนร่วมงาน
4. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นแบบอย่าง มีความมุ่งมั่น สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
5. ใช้อ านาจตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรณ์อย่างสูงสุด



ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ 

พรชัย เจดามาน (2560)  ผู้น าในศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0 สิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถ คือ ความสามารถน าพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ได้หรือไม่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส 

1. การท าความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลง 

2. ผู้น าต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง 

3. การเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง 

4. การเป็นนักคิด นักพัฒนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 



ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ 

พรชัย เจดามาน (2560)  ผู้น าในศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0 สิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถ คือ ความสามารถน าพาองค์กรของตนให้อยู่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ได้หรือไม่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส 

5. การบริหารงานแบบประชาธิปไตย 
6. การเป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการท างานที่ราบรื่น 

7. การประนีประนอม 
8. การประชาสัมพันธ์ 
9. การประชาสงเคราะห์ 



ทักษะของภาวะผู้น าศตวรรษที่ 21

พรชัย เจดามาน (2560) ทักษะของภาวะผู้น าศตวรรษที่ 21 ที่จะประสบความส าเร็จ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ได้แก่ 
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง 

การวางแผน 

การแก้ปัญหา 

การก ากับการ ปฏิบัติงาน การสื่อสารที่ดี 

การสร้างสัมพันธ์ 

การสอนงาน 

การสร้างสังคม การตัดสินใจ 

การกระตุ้นจูงใจ 

การคิดเชิงสะท้อน 

การจัดการตนเอง

การใช้เทคโนโลยี 

การเรียนการสอน 

ความฉลาดทางอารมณ์

การบริหารที่ยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 



ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ 
แนวทาง

การวางแผน (Planning) 

การจัดองค์กร (Organizing) ) 

การบังคับบัญชา (Commanding) ) 

การประสานงาน (Coordinating) ) 

การควบคุม (Controlling) ) 

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

การสร้างแรงบันดาลใจ 

การกระตุ้นทางปัญญา 

การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

การสร้างทีมงาน 



กรณีศึกษา : ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัทมาวดี วาปีเน (2555, หน้า 44 - 46) ได้ท าการศึกษาและท าวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานของครูผู้สอน



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัยพบว่า

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าภาวะผู้น าของผู้หารโรงเรียนด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน ด้านการจูงใจด้านแรงดาลใจ และ
ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญาอยู่ในระดับมาก ส่วนการใช้อิทธิพลด้านอุดมการณ์ อยู่ในระดับปานกลาง

2. ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม
วุฒิการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมี
ความแตกต่างกัน ด้านที่มีค่ามากที่สุดคือ การจูงใจด้านแรงดาลใจ การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคน การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
และใช้อิทธิพลด้านอุดมการณ์ ตามล าดับ

3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานของครูผู้สอนพบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านมีความแตกต่างกัน ด้านที่มีค่ามากที่สุดคือ การจูงใจด้านแรงดลใจ การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล 
การกระตุ้นการใช้ปัญญา และใช้อิทธิพลด้านอุดมการณ์ ตามล าดับ



Thank you


