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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาความสัมพันธของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบภาวะผูนําของ

ผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  และผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานตางๆ เพื่อใช

เปนแนวทางและเปนขอมูลประกอบในการดําเนินการวิจัยที่ชัดเจนและครอบคุมเนื้อหาสาระตางๆ

ในความสัมพันธของแบบภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของครู  ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมากที่สุด  ซึ่งปรากฎวามีแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของจํานวนมาก  ผูวิจัยไดเรียบเรียง  สรุป  และนําเสนอเฉพาะสวนที่เกี่ยวของสําคัญๆ และ

จําเปนตอการศึกษาวิจัยดังนี้

2.1  แนวคิดในการบริหารโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2  แบบภาวะผูนํา

2.2.1  ความหมายแบบภาวะผูนํา

2.2.2  บทบาทของผูบริหาร

2.2.3  ทักษะของผูบริหาร

2.2.4  หลักการบริหารงาน 14 ขอ  ของเฟลโย

2.2.5  คุณลักษณะของผูนําที่ดี

2.2.6  คุณลักษณะและคุณสมบัติที่พึ่งประสงคของผูบริหารโรงเรียน

2.2.7  ภาวะผูนํากับขวัญ

2.2.8  ทฤษฎีภาวะผูนําและแบบภาวะผูนํา

2.2.9  ทฤษฎีเสนทาง – เปาหมาย

2.3  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

2.3.1  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

2.3.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.4.1  งานวิจัยภายในประเทศ
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2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ

2.5  สรุปกรอบที่ใชศึกษา

2.1 แนวคิดในการบริหารโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

องคการยูเนสโกไดใหคําจํากัดความของ “การศึกษาข้ันพื้นฐาน (Basic Education)”

วาคือ  การศึกษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัยใหมีโอกาสไดเรียนความรูทั่วไปที่เปนประโยชนแกชีวิต

ปลูกฝงใหเกิดความอยากเรียน  อยากรู  มีทักษะในการเรียนดวยตนเอง  รูจักถาม  สังเกต  วิเคราะห

ตระหนักวาตนเปนสวนหนึ่งของชุมชน  มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน (Edgar, 1972 : 162,

อางถึงใน  กมล  สุดประเสริฐ.  3)

โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดในการใหบริการ

ทางการศึกษากับเยาวชนของชาติผูอยูในวัยเรียนที่มีอายุระหวาง  7-16 ป  ซึ่งเปนการศึกษาภาค

บังคับที่ประชาชนทุกคนตองไดรับเพื่อพัฒนาคนในชาติใหมีความรู  ความสามารถ  มีทัศนคติ  และ

คานิยมที่ถูกตอง  รวมถึงตองมีคุณธรรม  จริยธรรม  อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข

จึงถือเปนภารกิจของผูบริหารโรงเรียน  และครูผูสอนทุกคนตองรวมมือประสานกันในการชวยกัน

อบรม  และสั่งสอนนักเรียนของตนใหเปนคนดีตามตองการ  ดังนั้น  ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูมี

คุณลักษณะ  คุณสมบัติ  และมีความสามารถอยางเหมาะสม  ซึ่งจะดําเนินงานตามนโยบายที่รัฐ

กําหนดไว  ทั้งนี้จะตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรในโรงเรียนทุกฝายรวมกันดําเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  โดยอาศัยทรัพยากร  เทคนิค  และ

กระบวนการตางๆ ในการบริหารโรงเรียน  จนสามารถผลิตนักเรียนออกไปเปนกําลังสําคัญของ

ประเทศชาติไดในที่สุด  โดยผูนําตองมีแบบภาวะผูนําที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณและ

ใชแบบภาวะผูนําไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณรวมทั้งสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหกับ

ครูที่อยูใตบังคับบัญชาเพื่อทําใหการปฏิบัติงานรวมกันเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

2.1.1  หลักบริหารการศึกษาเพื่อชวยพัฒนาความเขาใจระหวางครูกับผูบริหาร              

(นพพงษ  บุญจิตราดุลย.  2540 : 68 - 74)

ครูกับผูบริหารทํางานรวมกันมาชานานในระบบโรงเรียนคลายลิ้นกับฟนที่ชวยกัน

บดและชิมรสอาหารบางครั้งบางคราวเกิดความพลั้งพลาดที่ตองกระทบกันทําใหบาดเจ็บข้ึนมาได

อะไรเปนสิ่งปองกันไมใหเกิดพลาดพลั้ง
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การบริหาร  หมายถึง  กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมมือกันดําเนินการ

อยางประสานสัมพันธและมีระบบระเบียบ  กฎเกณฑ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งหรือ

หลายอยางที่บุคคลดังกลาวไดรวมกันกําหนด  มีความเห็นและรับรูเขาใจวัตถุประสงคตรงกัน  โดย

อาศัยทรัพยากรเทคนิคและกระบวนการตางๆ อยางเหมาะสม

การศึกษา  หมายถึง  กระบวนการทางสังคมที่จะเลือกสรรและควบคุมส่ิงแวดลอม  และ

ดําเนินการเพื่อพัฒนาทางดานตางๆ เชน  ความรู  ความสามารถ  บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  คานิยม

คุณธรรม  ตลอดจนการถายถอดทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  เพื่อใหบุคคลเปน

สมาชิกที่ดีของสังคมที่ตนอยูและเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมดวย

ดังนั้นการบริหารการศึกษาที่จัดขึ้นในระบบโรงเรียนจึงเปนภาระกิจของผูบริหารและครู

ที่รวมกันดําเนินการจัดกิจกรรมโดยอาศัยทรัพยากร  เทคนิค  กระบวนการตางๆ ในอันที่จะเลือกสรร

และควบคุมส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในดานตางๆ นับต้ังแตความรู  ความสามารถ

บุคลิกภาพ  ทัศนคติ  คานิยม  คุณธรรม  ตลอดจนการถายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

ที่ดีใหกับเด็กและเยาวชนเพื่อเปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพในสังคมสมดังเจตนารมณของโรงเรียนที่

กําหนดไว

จากความหมายของการบริหารและการศึกษา  เห็นไดวา  ผูบริหารและครูมีภารกิจรวมกัน

ที่จะตองดําเนินกิจกรรมทางดานการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

โดยจะตองมีการรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาตองทํางานประสานสัมพันธกัน

ตองมีระบบระเบียบกฎเกณฑในการปฏิบัติงาน  ตองแสวงหาวิธีการดําเนนิงานควบคุม  และ

เลือกสรรสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับเด็กและตองรับรูเขาใจ  มีความเห็นตรงกันในดานการทํางานใหบรรลุ

วัตถุประสงค โรงเรียนเปนระบบสังคมหรือระบบองคการอยางหนึ่ง จึงจําเปนตองมีการแบงสรร

กําหนดหนาที่ขอบขายของอํานาจความรับผิดชอบลดหลั่นกันไปในโรงเรียน  ผูบริหาร  คือ  ครูใหญ

หรืออาจารยใหญทําหนาที่ผูนําสูงสุด  ผูชวยครูใหญหรืออาจารยใหญ  มีหัวหนาหมวด  หัวหนา

สายวิชารับผิดชอบงานเฉพาะอยางที่กําหนดใหทางบริหารหรืออาจรวมกันตั้งเปนคณะกรรมการ

บริหารงานโรงเรียน  สวนผูตาม  คือ  ครูหรืออาจารยมีหนาที่ทางดานการสอนวิชาเฉพาะตางๆ ที่

ผูบริหารกําหนดใหทําและมีหนาที่  นักการภารโรงมีหนาที่อํานวยความสะดวกบริการในดานธุรการ

และดูแลอาคารสถานที่  พอสรุปภารกิจของการบริหารงานการศึกษาของผูบริหารในหลักสําคัญไดดังนี้

1)  ภารกิจของผูบริหารการศึกษา
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ครูใหญ  หรืออาจารยใหญ  ในฐานะผูดํารงตําแหนงสูงสุดในการบริหารงาน

การศึกษาภายในโรงเรียน  มีภารกิจที่จะตองปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมากมาย  ซึ่ง

อาจสรุปหนาที่ของครูใหญได 4 ประการ ตามงานวิจัยของ Robert S. Fisk.  (นพพงษ  บุญจิตราดุลย.

2540 : 74 - 77)  คือ

(1)  การใหโอกาสทางการศึกษาและปรับปรุงการศึกษาในโรงเรียน  หรือ

การบริหารงานวิชาการ

(2)  การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน

(3)  การบริหารที่เกี่ยวกับชุมชนและการประชาสัมพันธโรงเรียน

(4)  การบริหารงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ธุรการการเงินและการใหบริการ

ปจจุบันถงึแมครูหรืออาจารยใหญจะมีการศึกษานิเทศกเขามาชวยงานดาน

การวิชาการ  แตเนื่องจากครูใหญในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดในโรงเรียน  และผูใกลชิดกับครูใน

โรงเรียนจึงยังมีความจําเปนอยูเหมือนเดิมวา “ครูใหญยังตองเปนผูนําทางวิชาการภายในโรงเรียน”

ครูใหญหรืออาจารยใหญจึงเสมือนกับตองมีคุณลักษณะเพิ่มข้ึนกวาเดิม  คือ

(1)  เปนผูนําทางวิชาการในโรงเรียน (Instructional Leader)

(2)  เปนผูประสานงานและใหบริการที่ดี

(3)  เปนผูมีอิทธพิลเปนที่ยอมรับนับถือในหมูครูในการที่จะรักษาความสามัคคี

กลมเกลียวของสมาชิกในโรงเรียน

(4)  เปนผูควบคุมการบริหารงานตามนโยบายใหบรรลุจุดหมายทั้งของโรงเรียน

และสมาชิกในโรงเรียน

เมื่อพิจารณาภารกิจหลักดังกลาวแลว  จะเห็นไดแนนอนเหลือเกินวาครูใหญ

หรืออาจารยใหญไมอาจที่จะทํางานเพียงคนเดียวไดตองอาศัยองคประกอบทางบุคคลเขามารวมงาน

เปนคณะปฏิบัติเพื่อฟนฝาอุปสรรตางๆ จะทําใหงานบรรลุผลสําเร็จได

2)  บทบาทหนาที่ความเปนผูนําของครูใหญ  สรุปได 3 ประการ  คือ

(นพพงษ  บุญจิตราดุลย.  2540 : 77 - 78)

(1)  เปนผูรักษา หรือประสานใหสมาชิกกลุมอยูรวมกันได  (Maintenance of

Membership)  ครูใหญตองอยูใกลชิดกับกลุม  มีความสัมพันธอันดีกับคนในกลุมทําใหคนในกลุม

มีความสามัคคีกลมเกลียวกันและเปนที่ยอมรับในกลุม
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(2)  เปนผูนําในการปฏิบัติภารกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค  (Objective

Attainment)  ครูใหญจะตองมีความรับผิดชอบในกระบวนการทํางานดวยความเขาใจและมีความ

มั่นคงนํากลุมใหทํางานบรรลุเปาหมาย

(3)  เปนผูอํานวยใหเกิดการติดตอเกิดปฏิสัมพันธข้ึนในกลุม  (Group

Interaction Facilitation)  ครูใหญมีหนาที่อํานวยความสะดวก ใหเกิดการติดตอสัมพันธที่ดีขึ้นใน

กลุมโดยอาศัยวิธีการ  ชองทาง  และเครื่องมือในการติดตอส่ือสารที่ดีมีประสิทธิภาพ

2.1.2  พฤติกรรมความเปนผูนําของครูใหญในฐานะนกับริหาร  (นพพงษ  บุญจิตราดุลย.

2540 : 78 - 82)

ภาวะผูนําในการบริหารโรงเรียน นักบริหารการศึกษามักจะมีพฤติกรรมที่ปรากฎ

ออกมาใหเห็นดังนี้

1)  ในฐานะผูมีความริเร่ิมในงานใหม  (As an Initiator)

2)  นักบริหารการศึกษาในฐานะที่เปนนักปรับปรุง  (As an Improver)

3)  นักบริหารการศึกษา ในฐานะที่เปนผูใหการยอมรับ  (As a Recognizer) คน

อ่ืนๆ เมื่อเขาทํางานประสบความสําเร็จ  ผูบริหารที่ดีตองเปนผูใหกําลังใจ และคําชมเชยยอมรับใน

ผลสําเร็จของเพื่อรวมงาน ไมฉวยโอกาสเอาผลงานของคนอื่นเปนของตน

4)  นักบริหารในฐานะที่เปนผูใหความชวยเหลือทีดี (As a Helper) นักบริหารการ

ศึกษาที่ดี จะตองพรอมเสมอที่จะชวยแกปญหาใหกับผูใตบังคับบัญชา เมื่อเขาติดขัดจะตองมี

ความหวงใย และกระตือรือรนที่จะใหความชวยเหลือครูใหม ๆ หรือครูเกาที่มีปญหามาของความ

ชวยเหลือจากตน

5)  นักบริหารการศึกษา ในฐานะที่เปนนักพูดที่เกง (As an Effective Speaker)

สามารถพูดชักจูงใหหมูคณะปฏิบัติงานดวยความรวมมือประสานสัมพันธกัน

6)  นักบริหารการศึกษาในฐานะผูประสานงานที่ดี  (As a Coordinator) ตองเปน

ผูที่มีความสามารถในการกระตุนใหผูรวมงานเขามามีสวนรวม ในการวางแผนงาน

7)  ผูบริหารในฐานะที่เปนผูเขากับสังคมไดดี  (As a Social Man)

8)  นักบริหารในฐานะนักเปลี่ยนแปลง  (As a Change Agent)  การเปลี่ยนแปลง

เปนสวนหนึ่งของความกาวหนาและความแปลกตา

9)  นักบริหารในฐานะผูวางพื้นฐาน หรือควบคุมมาตรฐานทางพฤติกรรมใหกับผูอ่ืน
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2.1.3  บทบาทและหนาที่ของครูในการเสริมใหเกิดการบริหารที่ดี (นพพงษ  บุญจิตราดุลย.

2540 : 88 - 95)

1)  ครูตองมีความเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของครูใหญ  ซึ่งมีขอจํากัด

ทางกฎหมาย  ระเบียบประเพณี  และแนวปฏิบัติทางสังคมที่ครูใหญตองปฏิบัติตาม  เร่ืองนี้ครู

จําเปนตองเขาใจถึงภาวะการทํางานของครูใหญวาไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่มาจากตนสังกัด

จะตองปฏิบัติตามนโยบายระเบียบกฎเกณฑของบังคับกอนอื่นใด

2)  ภารกิจและเวลาของครูใหญมิใชมีใหเฉพาะครูในโรงเรียนเทานั้น  ครูใหญ

ตองสรางความสัมพันธกับเจาหนาที่ทางราชการภายนอก  และบุคคลในชุมชนอีกดวยนับต้ังแต

ศึกษาธิการ  ศึกษาธิการจังหวัด  นายอําเภอ  ผูวาราชการจังหวัด  ผูอํานวยการประถมศึกษาจังหวัด

หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ  เจาหนาที่อนามัย  ศึกษานิเทศก  กํานัน  ผูใหญบาน  ตลอดจน

ผูปกครอง  นักเรียน  และบุคคลสําคัญในชุมชน ภารกิจและเวลาของครูใหญจึงตองกระจายไปสู

บุคคลเหลานี้  หนาที่ของครู  คือ  ตองพยายามชวยเหลือครูใหญ มิใหทานตองมารับภารกิจภายใน

ที่ไมจําเปน  สิ่งใดครูแกไขและปฏิบัติกันเองไดควรจัดทําดวยความเต็มใจ  โดยใหอยูในขอบเขตของ

อํานาจความรับผิดชอบของครู

3)  ประพฤติตนเปนเพื่อนรวมงานที่ดี  มีความเขาใจในบทบาทของครูใหญ  หรือ

อาจารยใหญเปนบทบาทที่บางครั้งมีความเหงาขาดเพื่อนรวมความคิดมิตรคูใจ  ผูบริหารสวนใหญ

มิใชวาจะทํางานสําเร็จดวยตัวคนเดียว  โดยเฉพาะงานทางดานวิชาการตองการความรวมมือรวมใจ

ของครูทกุคน

4)  ความมีอิสระเสรีภาพมักจะมีขอบเขตจํากัดอยูเสมอในระบบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย  ทุกคนเรียกรองถึงอิสระและสิทธิเสรีภาพ ครูเปนประชาชนอีกผูหนึ่งที่เหมือนกับ

บุคคลทั้งหลาย  แตหากวาครูจะตองอยูในระเบียบวินัยและจรรยาบรรณของครู  รวมทั้งการเปน

ขาราชการซึ่งตองปฏิบัติตามระเบียบขาราชการพลเรือน  ดังนั้นการใชอิสระภาพของครูจึงยิ่งจะ

ตองคํานึงถึงความเหมาะสมเปนที่สุดอิสระภาพในการสอน  โรงเรียนถึงแมวาจะไดรับมอบหมาย

ใหทําหนาที่ใหการศึกษากับเด็กจากประชาชนผูเสียภาษีความเปนอิสระในการสอนตองคํานึงถึง

ความตองการ  และทัศนคติของประชาชนที่มีตอแนวดําเนินไปของสังคม  ความเปนอิสระของครู

ในการสอนยอมมีความหมายถึงความรับผิดชอบที่ครูตองมีตอสังคม  ความตองการ  คานิยม  และ

วัฒนธรรมที่ปรากฎในสังคมยอมมีอิทธิพลตออิสระภาพทางการสอนของครูดวย ครูจึงควรปฏิบัติ
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ตามนโยบายของโรงเรียน  ผูบริหาร  และครูรวมกันกําหนดขึ้นมาเพื่อมิใหขัดตอความรูสึก  ความ

ตองการและขนบธรรมเนียมสวนใหญของสังคม

5)  ความแตกตางระหวางบุคคลของครูเปนปญหาของผูบริหาร  ครูแตละคนที่

เขามาปฏิบัติงานในโรงเรียนยอมมีความแตกตางกันในดานตางๆ ครูจําเปนตองมีความเขาใจวา

ครูใหญ  หรือผูบริหารเพียงผูเดียวไมอาจปฏิบัติตามใจครูทุกคนได  ผูบริหารหรือครูใหญตองอาศัย

เครื่องมือ  คือ  สติปญญาของตนเอง  และสติปญญาของหมูคณะในการแกปญหา  บางครั้งการ

ตัดสินใจดําเนินงานของครูใหญจะตองขัดแยงกับบุคคลบางกลุม  บางพวก  ครูจึงความตองศึกษา

วิเคราะหกอนวา ครูใหญทําถูกตองหรือไมดวยเหตุผล มิใชเชื่อตามบุคคลอื่น ซึ่งเสียผลประโยชน

แลวทําตนเปนผูยุแหยใหเกิดการแตกราว  ถาหากมีโอกาสทําความเขาใจกันดวยก็ควรดําเนินการ

เสียอยาปลอยใหเร่ืองราวอยูในความมืด  โดยที่ยึดคติวา “ปญหาทําใหมนุษยแข็งแรงขึ้น”

6)  การรวมประชุมกันอยูเนืองนิจ เปนชองทางอันหนึ่งของการติดตอส่ือสาร  และ

การติดตอส่ือสารที่ดีนําไปสูความเขาใจอันดีตอกัน  ความเขาใจอันดีกอใหเกิดความรวมมือ  และ

การประสานงานจะเกิดจนทําใหงานที่ตั้งเปาหมายบรรลุผลสําเร็จ  และเกิดความกาวหนา  ครูไม

ควรจะหลีกเลี่ยงการประชุม  การประชุมในที่นี้ไมไดหมายถึงการประชุมอยางเปนทางการเพียง

อยางเดียว  การพบปะกันอยางไมเปนทางการควรนับรวมไปสูการรวมพบปะประชุมกันดวย

7)  ความขัดแยงที่อาจเกิดจากประเพณีที่ถือปฏิบัติกับการเปลี่ยนแปลงตาม

แนวคิดใหมในสังคมไทย  เปนสังคมที่มิชอบการเปลี่ยนแปลงมากนัก  ครูซึ่งสวนใหญเปนผูที่จบ

การศึกษามาใหมๆ เปนวัยที่อยูในความกระตือรือรนที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีทํางาน  และตองการเห็น

ความคิดของตนออกมาเปนผลอยางไวๆ ยอมหลีกไมพนความขัดแยงตอครูอาวุโส  หรือผูบริหาร

ขอขัดแยงนี้ทั้งสองฝายตองหันมาใชเหตุผลซึ่งกันและกัน

2.2 แบบภาวะผูนํา

     2.2.1  ความหมายภาวะผูนํา

ภาวะผูนํา  คือ  พฤติกรรมของบุคคลในการควบคุมงานของกลุมไปสูเปาหมาย

รวมกัน  (Hemphill and Coons, 1957 : 7, อางถึงใน สุเทพ  พงศศรีวัฒน.  2544 : 4)
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ภาวะผูนํา  คือ  การใชอิทธิพลเพิ่มข้ึนที่สูงกวาและมากกวากลไกการทํางานตาม

ปกติที่ใชควบคุมงานประจําขององคการ (Katz and Kahn, 1978 : 528, อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน.

2544 : 4)

ภาวะผูนํา  คือ  ความสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับการใชอิทธิพลและ

อํานาจ  (Fiedler and Chemers, 1974 : 4, อางถึงใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ.  2536 : 8)

อยางไรก็ตามจากการศึกษาผลงานของบุคลากรตางๆ ในชวงกอน ค.ศ. 1985

ไบรแมน (Bryman, 1996 : 276, อางถึงใน สุเทพ  พงศศรีวฒัน.  2544 : 4)  กลาววา  คํานิยาม

ภาวะผูนําของบุคคลตางๆ สวนใหญจะสอดคลองกับคํานิยามที่สตอกดิลลเคย  ใหไวไมมากก็นอย

ดังนี้

ภาวะผูนํา  เปนกระบวนการของการใชอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆ ของกลุมเพื่อการ

ตั้งเปาหมายและบรรลุเปาหมาย (Stogdill, 1950 : 3, อางถึงใน สุเทพ  พงศศรีวัฒน.  2544 : 4)

จากนิยามของ  สตอกดิลล (Stogdill)  ดังกลาว  ประกอบดวย 3 ประเด็น

สําคัญที่เกี่ยวกับอิทธิพล (Influence)  กลุม (Group)  และเปาหมาย (Goal)  ไดแก

1)  เปนการมองภาวะผูนําในฐานะกระบวนการอิทธิพล  (Process of Influence)

ที่ผูนํามีผลกระทบตอบุคคลอื่นดวยการเหนี่ยวนําใหพฤติกรรมของบุคคลเหลานี้ไปในทิศทางที่

ตองการ

2)  กระบวนการอิทธิพลดังกลาวเปนแนวคิดหลักที่เกิดขึ้นในบริบทของกลุม

Group Context)  โดยมีสมาชิกกลุมที่ไมเปลี่ยนแปลงเปนผูใตบังคับบัญชาซ่ึงอยูในความรับผิดชอบ

ของผูนํา  ดังนั้นจึงเนนความสัมพันธระหวางผูนํากับกลุมที่เปนผูใตบังคับบัญชาเปนหลัก

3)  ผูใชอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกกลุมไปในทิศทางของเปาหมายที่ตองการ

ใหกลุมบรรลุผลและในแงภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล  การบรรลุเปาหมายรวมถึงการบรรลุเปาหมาย

ของกลุมอีกดวย

จากการศึกษานิยามภาวะผูนําของไบรแมนดังกลาว  คํานิยามสวนใหญมาจาก

แนวคิดเรื่องคุณลักษณะ (Traits)  พฤติกรรม (Behavior)  การใชอิทธิพล (Influence)  และรูปแบบ

ของการปฏิสัมพันธ (Interaction patterns)  ของผูนําเปนหลักสําคัญ  ดังนั้นนิยามของภาวะผูนํา

เหลานี้จึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนําตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงกอนกลางทศวรรษ 1980

ไดเปนอยางดี  ซึ่งไดแก  แนวคิด  ทฤษฎีภาวะผูนําตามยุคที่ 1-3  (สุเทพ  พงศศรีวัฒน.  2544 : 4)

2.2.2  บทบาทของผูบริหาร (Management Roles) (Robbins and Coulter, 1999 : 13)
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Mintzberg  ไดเสนอบทบาททางการบริหารไว 3 บทบาท  กลาวคือ  บทบาท

ดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Roles)  บทบาทดานขอมูลขาวสาร (Information Roles)  และ

บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional Roles)

1)  บทบาทดานมนุษยสัมพันธ  ประกอบดวย

(1)  เปนสัญลักษณความเปนหัวหนา  (Figurehead)  ทําตนใหเปนที่ประจักษ

วาพึ่งพาได

(2)  เปนผูนํา (Leader)  สรางความสัมพันธกับผูอ่ืน  สื่อสาร จูงใจ  และสอนงาน

(Coach)

(3)  เปนผูเชื่อมโยงเครือขาย  (Liaison)  ในการติดตอกับบุคคลภายนอก

สรางเครือขายขาวสารจากภายนอกใหไปสูบุคลากรภายในองคการ

2)  บทบาทดานขอมูลขาวสารภาย ประกอบดวย

(1)  เปนผูหาขาวสาร (Monitor)  เสาะหาขาวสารทั้งจากภายในและภายนอก

องคการซึ่งจะเปนประเด็นที่เขามาเกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการ

(2)  เปนผูเผยแพรขาวสาร (Disseminator)  สงขาวสารที่เกิดขึ้นภายในและ

ภายนอกองคการ

(3)  เปนโฆษก (Spokesperson)  เผยแพรขาวสารกิจกรรมขององคการให

สาธารณชนทราบ

3)  บทบาทดานการตัดสินใจ  ประกอบดวย

(1)  เปนผูประกอบการ (Entrepreneurs)  ผูบริหารตองการเปนผูริเร่ิม

ผูออกแบบงานและกลาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมีความคิดสรางสรรค

(2)  เปนผูขจัดความขัดแยง (Disturbance Handlers) ผูบริหารจะตองแก

ปญหาเมื่อองคการเผชิญกับเรื่องสําคัญที่ตองตัดสินใจโดยมีวิธีการแกปญหาที่ถูกตอง

(3)  เปนผูจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocators)  ผูบริหารจะตองตัดสินใจ

ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด

2.2.3  ทักษะการบริหาร (Management Skills)  (Robbins and Coulter, 1999 : 16-17)

ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะ 3 ประการ  คือ

1)  ทักษะดานการปฏิบัติงาน (Technical Skills)  หมายถึง  ความเขาใจและ

ความชํานาญในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางใดอยางหนึ่งรวมถึงความชํานาญในวิธีการ  เทคนิค
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และเครื่องใชที่เกี่ยวกับหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง  เชน  งานวิศวกรรม  งานผลิต  หรืองานการเงิน

และความรูเฉพาะดาน  ความสามารถวิเคราะห  สามารถใชเครื่องมือและเทคนิคในการแกปญหา

เกี่ยวกับงานในหนาที่  ทักษะดานเทคนิคจําเปนมากสําหรับผูบริหารระดับตน

2)  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills)  หมายถึง ความสามรถทํางานรวม

กับผูอ่ืน และโดยอาศัยผูอ่ืน รวมทั้งสามารถทํางานอยางมีประสิทธิผล ประหนึ่งสมาชิกคนหนึ่งของ

กลุม ทักษะดานมนุษยสัมพันธมีความสําคัญตอผูบริหารทุกระดับ

3)  ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skills)  หมายถึง  ความสามารถ

มองภาพรวมทั้งองคการและเขาใจความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ทักษะนี้เกี่ยวกับความ

คิดเห็นของผูบริหาร  การจัดการขอมูลขาวสารและความสามารถในการวางแผน  นอกจากนี้ยังเปน

เร่ืองเกี่ยวกับการรูวาแผนกงานหนึ่งงานใดมีความเหมาะสมกับองคการโดยรวมเพียงใด  และองคการ

ของตนเหมาะกับธุรกิจประเภทนั้นและชุมชน  รวมทั้งธุรกิจโดยทั่วไป  ภาวะแวดลอมทางสังคม  หรือ

ไมเพียงใด  กลาวคือ  เปนเรื่องของการคิดอยางมีกลยุทธซึ่งจะตองมองการณกวางไกลในระยะยาว

หมายถึง  การมีวิสัยทัศนนั่นเองทักษะนี้จําเปนสําหรับผูบริหารทุกระดับโดยเฉพาะระดับสูงมีความ

จําเปนมากที่สุด

2.2.4  หลักการบริหารงาน 14 ขอ ของเฟโย (Fayol‘ s Fourteen Principles

Management) (Robbins and Coulter, 1999 : 45)

1)  ควรมีการแบงงานกันทําตามความรูความสามารถ

2)  อํานาจและความรับผิดชอบของคนงานควรไดสัดสวน

3)  คนงานควรรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด

4)  คนงานจะตองมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว

5)  หนวยงานจะตองกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานใหแนนอน

6)  คนงานควรจะเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อผลประโยชนขององคการ

7)  การกาํหนดอัตราคาจางควรจะพิจารณาตามเนื้องาน

8)  การบริหารงานที่ดีจะตองมีลักษณะเปนการรวมอํานาจ

9)  จะตองกําหนดสายการบังคับบัญชาไวอยางแนนอน

10)  ควรกําหนดระเบียบการบริหารไวอยางชัดเจน

11)  ควรตองใหความยุติธรรมแกคนงานโดยเสมอหนากัน

12)  คนงานตองมีความมั่นคง และไดรับหลักประกันในงานที่กําลังทําอยู



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

18

 13)  ควรมีความคิดริเร่ิมและการวางแผนไวลวงหนาสําหรับหารบริหาร

14)  คนงานควรทํางานเปนทีม และเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

2.2.5  คุณลักษณะของผูนําที่ดี  ไดแก  (เสนาะ  นิลกําแหง.  2527 : 83-91, อางถึงใน    

พรรณี  ประเสริฐวงษ.  2540 : 59–61)

1)  อุปนิสัยใจคอหรือความประพฤติของผูนํา ผูนําตองเปนคนที่มีความซื่อตรงตอ

อุดมคติของตนเอง  หรือความคิดเห็นของตนเอง  มีความกลาที่จะกลาวในสิ่งซึ่งถูกตอง  ผูนําที่ดี

ควรจะเปนผูทรงไวซึ่งความยุตธิรรมในการตอบแทนแกผูที่สามารถทํางานไดดีหรือลงโทษคนที่ทําผิด

2)  ผูนําตองเปนผูที่มีมันสมองมีความฉลาดและมีไหวพริบ  เพราะคนที่ถูกนําจะ

ตองรูสึกวาเขาจะไมถูกนําในทางที่ผิด  ผูนําที่ดี  หมายความวา  จะเปนผูที่มีความรูความสามารถ

มีไหวพริบ  ฉลาด  จึงจะสรางความเชื่อมั่นใหแกผูอ่ืนซึ่งจะยอมตนใหอยูใตบังคับบัญชาได

3)  ผูนําควรจะเปนผูมีทัศนะมองการณไกลไมคิดอยูแตในปญหาเฉพาะหนา

ควรมีทัศนะอันกวางขวาง  มองในทางแกหรอืทางเดินลวงหนาหรือหาทางเลือกไวตางๆ กัน

4)  ผูนําควรจะมีความคิดริเร่ิมในงาน  คือ  ในการทํางานนั้นหากขาดการผลักดัน

หรือการทํางานนําคนอื่น ขาดการตัดสินใจที่เด็ดขาดที่จะทําอยางใดอยางหนึ่งอยางแนวแน  อาจ

จะทําใหงานดําเนินไปไดไมดี

5)  ผูนําควรจะมีความเขาใจในตัวบุคคลอื่นนอกจากตัวเอง

2.2.6  คุณลักษณะและคุณสมบัติที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน

(นพพงษ  บุญจิตราดุลย.  2540 : 39 - 40)

1)  คุณลักษณะทางดานวิชาการ

(1)  ดานการศึกษาทางวิชาชีพของผูบริหาร

(2)  ดานความรูทั่วไปของผูบริหาร

(3)  ดานประสบการณของผูบริหาร

2)  คุณลักษณะทางดานบุคลิกภาพของผูบริหาร

(1)  บุคลิกภาพทางดานรางกาย ประกอบดวยรูปรางหนาตา  ความมีชีวิตชีวา

ราเริง  การแตงกาย  วาจา  ทาทางการวางตน  สุขภาพ

(2)  บุคลิกภาพทางดานจิตใจและอารมณประกอบดวยอุดมการณ  ความ

เชื่อมั่นของตนเอง  เสียสละ  ศรัทธา  ความไว  ความเห็นอกเห็นใจ  ความมีพลังอดทน  ขยัน  กลาหาญ

กลาพูดกลาทํา  ตื่นตัวอยูเสมอ  ความมีเมตตาจิต  ยุติธรรม  อารมณมั่นคง  อารมณขัน  มีวินัย
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(3)  บุคลิกภาพทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมประกอบดวยความใจกวาง

บริการชวยเหลือกวางขวาง  ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา

สวนตน

3)  คุณลักษณะทางดานความสามารถในการปฏิบัติงาน  มีองคประกอบดังนี้

ความมีสติปญญาฉลาด  และมีไหวพริบ  ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน  การมีสวนรวม  ความ

สามารถในการจูงใจคน  ความสามารถในการตัดสินใจ  ความสามารถในการประสานทั้งงานและ

คน และเคยประสบความสําเร็จในหนาที่การงานมากอน

2.2.7  ภาวะผูนํากับขวัญ (Morale)  (นพพงษ  บุญจิตราดุลย.  2534 : 101-102)

ขวัญเปนการแสดงออกทางภาวะจิตใจ  หรือความรูสึก  ทัศนคติของคนใน

หนวยงานที่มีตองาน  บุคคล  หรือเพื่อนรวมงาน  ตอองคการที่ตนปฏิบัติอยู  ตอวัตถุประสงคและ

ความสําเร็จตามจุดมุงหมายขององคการ  ความเชื่อมั่นที่มีตอผูนํา  ตอสมาชิกดวยกัน  ความเชื่อมั่น

ที่มีตอเปาหมายของกลุม  และความสามัคคีกลมเกลียวทําใหงานของกลุมบรรลุเปาหมายดวยดี

ผูนํามีสวนในการเสริมสรางขวัญในหนวยงาน  คนงานมีความพอใจหรือไมพอใจ

สวนหนึ่งยอมมาจากหัวหนางานเปนสําคัญ

1)  องคประกอบที่ทําใหขวัญของคนในองคการดีหรือไมดีข้ึนอยูกับ

(1)  หนวยงานมีการนิเทศกกันอยางใกลชิดและเพียงพอทั่วถึงหรือไม

(2)  คนทํางานมีความพึงพอใจและภูมิใจในงานที่ตนปฏิบัติหรือไม

(3)  คนทํางานมีความสัมพันธอันดีระหวางคนงานดวยกันหรือไม

(4)  มีวัตถุประสงคของหนวยงานเปนที่นาพึงพอใจหรือไม  ทุกคนยอมรับ

วัตถุประสงคหรือไม

(5)  คาตอบแทนที่คนงานไดรับมีความเหมาะสมเพียงใด ทั้งดานเศรษฐกิจ

และรางวัลอยางอื่น

(6)  สุขภาพทางกายและทางจิตใจโดยทั่วไปของคนทาํงานเปนอยางไร

2)  ภาวะผูนํากับขวัญ

ผูนํามีความสําเร็จในการที่จะสรางหรือทําลายขวัญของคนในหนวยงาน

ความพึงพอใจของคนงานที่มีตอหัวหนางานจึงเปนสิ่งสําคัญ  และมีสหสัมพันธกันอยู หัวหนาบาง

คนใชวิธีแหยใหคนงานทะเลาะกันแลว  ตนเองจะไดมีหนาที่สําคัญในการนําพาใหประนีประนอม
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ทุกอยางแลวคิดวาตนเองเปนใหญอยู  เปนแนวความคิดที่ลาสมัยและเขาใจผิดในสภาพปจจุบัน

ดังนั้น  หนาที่สําคัญของผูนําในการที่บํารุงขวัญในหนวยงานใหสูงและดีขึ้นสรุปได 5 ประการ  คือ

(1)  ผูนําจะตองเปนสัญลักษณของคนในกลุม (Group Symbolizer)

(2)  ผูนําจะตองเปนผูเลือกเปาหมายของกลุม (Group Goal Selector)

(3)  ผูนําจะตองเปนผูตัดสินใจแกปญหาของกลุม (Group Decision-Maker)

(4)  ผูนําจะตองเปนผูควบคุมและไกลเกลี่ยในกรณีที่ลูกนองแตกราวกัน

(Group Arbiter)

(5)  ผูนําจะตองเปนตัวอยางของกลุมในทางที่ดี (Group Exampler)

             2.2.8  ทฤษฎีภาวะผูนําและแบบภาวะผูนํา

1)  ทฤษฎีภาวะผูนําสามารถแบงได 3 ยุคคือ

                   ยุคที่ 1  การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําจะยึดแนวทางการศึกษาดานคุณลักษณะ

(Trait Approach)  เปนหลักซึ่งมีความเชื่อวาคนที่จะขึ้นสูตําแหนงผูนําไดนั้นจะตองมีคุณลักษณะ

และความชํานาญพิเศษ  เชน  ตองเปนคนที่มีบุคลิกดี  ตองมีอารมณดี  คือ  สามารถควบคุมอารมณ

ไดตองมีความอดทน  อดกลั้น  ตองมีความสามารถในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  เปนตน

ในระหวางป 1904-1948  สตอกดิลล (Stogdill,  1948, อางถึงใน

สุเทพ  พงศศรีวัฒน.  2544 :103)  ไดรวบรวมผลการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนํา

จํานวน 124 เรื่อง  พบวา  มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับความหมายของผูนําในฐานะผูใชความ

สามารถของตนชวยใหผูอ่ืนปฎิบัติภาระกิจไดบรรลุเปาหมาย  คุณลักษณะที่ตรงตามสมมติฐาน

ดังกลาว  ไดแก  ผูนําจะตองมีความเฉลียวฉลาด (Intelligent)  ผูนําจะตองมีความรูสึกไวตอการ

รับรูความตองการของผูอ่ืน (Alertness to the Needs of Others)  ความเขาใจในงาน

(Understanding of the Tasks)  มีความริเร่ิม  มีความอดทนตอการแกปญหาตางๆ มีความมั่นใจ

ตนเอง (Self-Confidence)  ตองการแสวงหางานรับผิดชอบ (Desire to Accept Responsibility)

และตองการอยูในฐานะที่มีอํานาจและการควบคุม (A Position of Dominance and Control)     

อยางไรก็ตามความจําเปนใชคุณลักษณะแตละชนิดมากนอยนั้นยอมข้ึนอยูกับสถานการณ

                          ในป ค.ศ. 1974  สตอกดิลล (Stogdill, 1974, อางถึงใน สุเทพ  พงศศรีวัฒน.

2544 : 103)  ไดทําการสังเคราะหผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําของบุคลากรตางๆ

ระหวางป ค.ศ. 1949-1970  จํานวน 163  กรณีศึกษา  พบวา  มีคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับความมี
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ประสิทธิผลของผูนําซ้ํากับคุณลักษณะที่พบจากผลการศึกษาครั้งกอนอยูหลายประการ แตก็พบวา

มีคุณลักษณะและทักษะใหมๆ เพิ่มข้ึนเชนกันดังที่ระบุในตาราง 1  ตอไปนี้

ตาราง 1  คุณลักษณะและทักษะที่แยกผูนําจากบุคคลที่ไมใชผูนํา

   คุณลักษณะ (Traits)            ทักษะ  (Skills)

       1.  ความสามารถปรับตัวเขากับสถานการณ            1.  เฉลียวฉลาด,มีสติปญญา

            (Adaptable to Situation)                              (Clever, Intelligent)

       2.  รับรูไวตอสภาพแวดลอมทางสังคม            2.  มีทักษะดานมโนทัศน

            (Alert to Social Environment)                 (Conceptual Skilled)

       3.  มีความทะเยอทะยาน  มุงความสําเร็จ               3.  มีความคิดสรางสรรค (Creative)

            (Ambitious, Achievement Orientation)

       4.  มีความเปดเผยตรงไปตรงมา            4.  มีความนุมนวลและมีอัธยาศัยดี

            (Assertive)    (Tacticful and Diplomatic)
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       5.  ใหความรวมมือ  (Cooperative) 5.  มีความคลองแคลวดานการพูด

                                                     (Fluent in Speaking)

       6.  ตัดสินใจดี (Decisive)            6.  มีความรูเกี่ยวกับงาน

                (Knowledgeable about the Work)

        7.  สามารถพึ่งพาอาศัยได (Dependable)            7.  มีความสามารถจัดองคการหรือ

                                                                                          ความสามารถดานการบริหาร

                            (Organized, Administrative Ability)

       8.  ตองการมีอํานาจเหนือและมีแรงจูงใจดาน            8.  มีความสามารถในการชักชวน

            อํานาจ (Dominant, Power Motivation)                 (Persuasive)

       9.  ความมีพลังหรือมีระดับความกระตือรือรนสูง        9.  มีทักษะทางสังคม

            (Energetic, High Activity Level)    (Social Skilled)

      10. มีความอดทนอยางตอเนื่อง(Persistent)

      11. มีความมั่นใจในตนเอง

      12. สามารถทนตอภาวะความเครียด

      13. เต็มใจแสวงหางานรับผิดชอบ

Source : Based on Stogdill (1974), อางถึงใน สุเทพ  พงศศรีวัฒน.  2544 : 104.

            โดยสรุปในชวงแรกของการศึกษา  นักวิจัยสวนใหญจะใหความเชื่อมั่นใน

เร่ืองคุณลักษณะตอภาวะผูนําคอนขางนอยมากจนถึงระดับที่ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง  อยางไรก็ตามจาก

ผลการสังเคราะหงานวิจัยครั้งหลังของ  สตอกดิลล (Stogdill, 1974, อางถึงใน  สุเทพ  พงศศรีวัฒน.

2544 : 105)  สรางความชัดเจนและใหการยอมรับตอคุณลักษณะที่มีความสอดคลองกับผูนํามากขึ้น

กลาวคือ  การมีคุณลักษณะที่เหมาะสมและสอดคลองจะชวยใหผูนํามีแนวโนมที่จะเกิดประสิทธิผล

มากขึ้นแตไมอาจประกันไดแนนอนวาจะตองมีประสิทธิผล  ผูนําที่มีคุณลักษณะแบบหนึ่งเฉพาะตน

อาจมีประสิทธิผล ไดในสถานการณหนึ่ง  แตในอีกสถานการณหนึ่งอาจไรประสิทธิผลก็ได  ยิ่งไป

กวานั้นผูนําสองคนที่มีแบบแผนของคุณลักษณะของตนที่แตกตางกัน  แตสามารถที่จะมีประสิทธิผล

ไดในสถานการณเดียวกันได

ยุคที่ 2  การศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approaches to

Leadership)
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ในระหวางชวงปลายทศวรรษ 1940  นักวิจัยสวนใหญหันเหการศึกษาภาวะ

ผูนําที่มุงเนนดานคุณลักษณะไปสูการศึกษาภาวะผูนําในเชิงกระบวนการ  หรือกิจกรรมของผูนําที่

สามารถมองเห็นไดชัดเจน  ซึ่งเรียกวา  การศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม  โดยมีการพิจารณาวา

พฤติกรรมใดบางที่ทําใหผูนําที่ประสบความสําเร็จแตกตางจากผูนําที่ไมประสบความสําเร็จ  และ

ยึดเอาพฤติกรรมที่ทําใหผูนําประสบความสําเร็จได  สามารถนําไปใชในสถานการณตางๆ แลว

บรรลุผลไดเทากัน  การศึกษาภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมที่ถือเปนกลุมริเร่ิมบุกเบิก  ไดแก  การศึกษา

ภาวะผูนําที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท (The Ohio State University Studies)  การศึกษาที่

มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan Research Studies)  และทฤษฎีภาวะผูนําของ

เบลค และมูตัน (Blake and Mouton)  ซึ่งเรียกวา  ตาขายการบริหาร (Managerial Grid)  หรือ

ปจจุบันเรียกวา  ตาขายภาวะผูนํา (Leadership Grid)  โดยทั้งสามแนวคิดมีความคลายคลึง

เกี่ยวของกันและเปนทฤษฎีภาวะผูนําแบบ 2 มิติ (Two-Dimensional Model)  เหมือนกัน

(สุเทพ  พงศศรีวัฒน.  2544 :141)

ในชวงปลายทศวรรษ 1940  ซึ่งเปนงานวิจัยของกลุมโอไฮโอสเตท (Ohio State

Research Team)  โดยแบงมิติดานภาวะผูนําเปน 2 แบบ  คือ  มุงมิตรสัมพันธ (Consideration)

และมุงกิจสัมพันธ (Initiating Structure)  ซึ่งกลุมนี้มองผลสําเร็จตามเปาหมายเปนสําคัญ  กลุมที่

ศึกษาเปนกลุมทหารและกลุมพลเรือน  โดยหาความสัมพันธของการใชแบบภาวะผูนํา 2 แบบ  และ

ประสิทธิผลของผูนํา  ผลการวิจัยพบวา  แบบภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลที่สุดเปนผูนําที่มีการมุงมิตร

สัมพันธและมุงงานสูงทั้ง 2 อยาง  ผูเขียนบางคน  เชน  Tjosvold (1984)  เห็นพองกับการวิจัยของ

กลุมโอไอโอ  ที่วากลุมที่มุงมิตรสัมพันธเชนเดียวกับกลุมที่มุงงานสูงสามารถจูงใจและสรางใหเกิดผล

การทํางานไดสูงแตก็มีผูไมเห็นดวย  เชน  Kerr และ Schriesheim  การวิจัยของเชอริสแฮม

(Schriesheim’s Research)  สรุปวา “แบบภาวะผูนําที่มุงงานสูงและมุงมิตรสัมพันธสูงนั้นไมมีใน

ความเปนจริง  และผูนําที่มุงมิตรสัมพันธเพียงอยางเดียวใชจะอธิบายไดวาสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูนําไดทั้งหมด” (Schriesheim, 1982 : 221, อางถึงใน กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 32)  สวน

เคอร และคนอื่นๆ (Kerr and others, 1974, อางถึงใน กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 32)  เนนวา

ถึงแม จะเปนความจริงที่วาผูวิจัยหลายๆ คน พบวา  แบบภาวะผูนําทีมุงทั้งงานสูงและมุงมิตรสัมพันธ

สูงจะมีความสัมพันธกับความพึงพอใจผลการปฎิบัติงานสูง  ซึ่งโดยที่จริงแลวก็เปนไปไดที่จะมีความ

สัมพันธสูงทางดานลบ โดยที่ผูนําที่มุงมิตรสัมพันธมีงานวิจัยบางตัวอยางที่พบวา  มีความสัมพันธ

ทางลบกับสัดสวนของผลจากการบริหารและจัดโครงสรางงาน  โดยพบวามีความสัมพันธทางลบ
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กับความพึงพอใจของผูตามความคับของใจและการโอนยาย  ขณะที่เปนผลลบกับการปฎิบัติงานดวย

(Kerr, Schriesheim and Stogdill, 1974 : 63, อางถึงใน กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 32)

อยางไรก็ตามทฤษฎีภาวะผูนํา 2 มิติของกลุมโอไฮโอเสตท ยังคงเปนทฤษฎี

ที่กวางขวางและใชเปนแนวทางสําหรับทฤษฎีอ่ืนๆ งานวิจัยและกรอบวิจัยมาจนปจจุบัน  ดวยเหตุ

ที่ทฤษฎีนี้มีมุมมองที่ลึกซึ้งในขณะที่มีแนวคิดพื้นฐานหลากหลายและลมเหลวในการเอาตัวแปร

ดานสถานการณเขามาเกี่ยวของ (Kerr, Schriesheim and Stogdill, 1974 : 62, อางถึงใน

กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 32) 

ผลการศึกษาของ Lewin  แหง  Iowa University  (Robbins and Coulter,

1999 : 56)

เลวิน (Lewin)  ไดสรุปแบบภาวะผูนําวามี 3 แบบ  คือ

(1)  พฤติกรรมแบบเผด็จการ (Autocratic)  หมายถึง  ผูนําที่สั่งการหรือออก

คําสั่งใดๆ โดยใหรวมอํานาจการตัดสินใจอยูที่ผูนําจํากัดการมีสวนรวมของลูกนอง

(2)  พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (Democratic)  หมายถึง  ผูนําที่เปดโอกาส

ใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ  มอบอํานาจใหลูกนองไดกระทําการโดยไมตองรอ

คําสั่ง

(3)  พฤติกรรมแบบเสรีนิยม (Laissez Faire)  หมายถึง  ผูนําที่ปลอยใหผู

ใตบังคับบัญชาทําตามใจชอบ  ผูนําใชอํานาจควบคุมบังคับบัญชานอยมาก  การแกไขปญหาตางๆ

ผูนําจะใหความชวยเหลือตอเมื่อผูใตบังคับบัญชาตองการใหความเปนมิตรแทนจะไมมีบทบาทผูนํา

เลย วิธีนี้ไมเปนผลทางกระตุนใหทํางานผลงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพไมดีไปกวา 2 วิธีแรก

จากการศึกษาวิจัยของ Likert  และคณะ  ซึ่งใชเวลากวา 30 ป  Likert

ไดเสนอระบบบริหาร 4 ระบบ  ดังนี้ (Koontz, O’Donnell and Weihrich, 1982 : 427)

ระบบที่ 1  ผูนําแบบเผด็จการอยางทรราช (Exploitive Authoritative)

ภาวะผูนําแบบนี้ใชความเปนอัตตาธิปไตย (เผด็จการ)  ใหความเชื่อถือในตัวผูใตบังคับบัญชานอย

มากจูงใจบุคคลทางลบโดยทําใหเกิดความเกรงกลัวและใชวิธีการลงโทษ  ใหรางวัลเปนบางโอกาส

ใชวิธีติดตอส่ือสารจากบนลงลาง  จํากัดอํานาจการตัดสินใจในระดับสูง

ระบบที่ 2  ผูนําแบบเผด็จการอยางมีศิลป (Benevolent Authoritative)

ภาวะผูนําแบบนี้ ใหความเชื่อถือในตัวผูใตบังคับบัญชาบาง  จูงใจโดยการใหรางวัล  และทําให

เกรงกลัวใชวิธีการลงโทษบาง  ยอมใหมีการติดตอจากเบื้องลางสูเบื้องบน ใหความสนใจตอความ
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คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาบาง  และมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจบางประการ  แตยังใช

นโยบายควบคุมโดยใกลชิด

ระบบที่ 3  ผูนําแบบขอคําปรึกษา (Consultative)  ภาวะผูนํานี้ใหความ

เชื่อถือในตัวผูตามบาง  โดยใหความไววางใจอยางเต็มที่  โดยหาทางใชประโยชนจากการคิดเห็น

ของผูใตบังคับบัญชาใหรางวัล  หรือทําโทษในบางโอกาสใหมีสวนรวมติดตอส่ือสารทั้งแบบจากบน

ลงลางและจากลางขึ้นบน  กําหนดนโยบายและการตัดสินใจไวในระดับบนและยอมใหมีการตัดสินใจ

ระดับลางเปนบางเรื่อง

ระบบที่ 4  ผูนําแบบใหมีสวนรวม (Participative-Group)  ใชวิธีการ

รวมมือ  โดยกลุมภาวะผูนําแบบนี้ใหความเชื่อถือไววางใจผูใตบังคับบัญชาอยางเต็มที่ในทุกเรื่อง

รับฟงขอเสนอความคิดเห็นและนําไปใชใหรางวัลทางเศรษฐกิจ  โดยยึดหลักการรวมมือโดยกลุมและ

ใหโอกาสเกี่ยวของในการกําหนดเปาหมายและประเมินความกาวหนาของงาน  มีการติดตอทั้งบนลง

ลางและจากลางขึ้นบน  รวมทั้งติดตอในระดับเดียวกัน  สงเสริมใหมีการตัดสินใจในทุกระดับของ

องคการ  โดยยึดหลักการทํางานเปนกลุม Likert  เชื่อวาผูนําที่ใชรูปแบบภาวะผูนําตามระบบที่ 4 นี้

จะไดรับความสําเร็จสูง

เบลค  และมูตัน (Blake and Mouton, 1964, อางถึงใน กาญจนา  จันทรไทย.

2539 : 32)  ไดพัฒนาทฤษฎีภาวะผูนําที่รูจักในนามตาขายการบริหาร (Managerial Grid)  ซึ่งเปน

ชวงของทฤษฎีพฤติกรรมและนําเอาพื้นฐานจากของทฤษฎี 2 มิติ  โดยที่ทฤษฎี 2 มิตินี้เปนแบบ

มุงงานและมุงคนนําเอารูปแบบ 2 มิติมาจัดตาขาย  โดยมุงไปที่มุงงานและมุงคนแลวแบงภาวะผูนํา

ได 5 แบบ  ไดสรุปอีกวาผูนําที่มีแนวโนมไปในทางแบบใดแลว อาจจะเปลี่ยนแบบไปไดถาแบบผูนํา

นั้นไมไดรับการยอมรับจากผูตามวาเปนผูนําที่มีประสิทธิผล  ซึ่งแบบภาวะผูนําทั้ง 5 แบบ  แสดง

ดังภาพ 2 (Robbins and Coulter, 1999 : 58)

            9

              1,9                                                                           9,9

          มุงคน                                               5,5
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                              1,1            9,1

           1                                                มุงงาน                                                 9

ภาพ 2  ตาขายการบริหาร (Managerial Grid)

(ที่มา : Robert, 1999 : 58)

จากภาพ 2 อธิบายไดดังนี้

1)  ผูนําแบบไมสนใจอะไรเลย (Improverished Management : 1,1)  ผูนําแบบนี้

จะไมมุงเนนทั้งดานบุคคลและดานผลผลิต  คือ  ไมใหความสนใจทั้งตอความสัมพันธระหวางบุคคล

และตอความสําเร็จในการผลิตผลงาน

2)  ผูนําแบบใชอํานาจบังคับบัญชา (Task Management : 9,1)  ภาวะผูนําแบบนี้

มุงเนนเฉพาะดานการผลิตใหประสบความสําเร็จ  แตมุงเนนดานบุคคลนอยมากหรือไมใสใจเลย

คอื  เปนผูนําแบบอัตตาธิไตย

3)  ผูนําแบบยึดทางสายกลาง (Medium Concern for Production and for

People : 5,5)  ภาวะผูนําแบบนี้จะมุงเนนทั้งดานบุคคลและดานงานขนาดปานกลาง  คือ

มุงประสานใหไดผลผลิตและบํารุงขวัญคนงาน  ซึ่งเปนลักษณะผูนําที่ใชความประนีประนอมใน

การปฏิบัติงานโดยไมกําหนดเปาหมายไวสูงนัก

4)  ผูนําแบบชนบท (County Club Management : 1,9)  เนนที่บุคคลและความ

สัมพันธระหวางบุคคล  โดยสงเสริมสภาพแวดลอมการทํางานเพื่อใหคนไดพักผอน  มีมิตรภาพ

มีความสุขแตไมสนใจประสานพลังเพื่อความสําเร็จของงาน

5)  ผูนําแบบสรางทมีงาน (Team Management : 9,9)  ภาวะผูนําแบบนี้มุงเนน

ทั้งดานบุคคลและผลผลิต  เนื่องจากเห็นความสําคัญของความสัมพันธระหวางบุคคล  และ

ประสิทธิภาพทางผลผลิต  ผูนําแบบนี้สามารถประสานความตองการผลผลิตขององคการกับความ

ตองการของบุคคลในองคการได
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โดยสรุปแลวยังพบวา  ทฤษฎีภาวะผูนําที่มุงศึกษาพฤติกรรมนั้นยังขาดความลึกซึ้ง

เพราะการพยายามที่จะอธิบายถึงกระบวนการตางๆ ที่ซับซอน  โดยใชมิติของการมองพฤติกรรม

เปน 2 มิติ (มุงคนและมุงงานเทานั้น)  แตอิทธิพลของสถานการณไมนํามาพิจารณา  ดวยเหตุผลนี้

กลุมทฤษฎีอันที่เกิดขึ้นมามุงที่จะนําเอาปจจัยสถานการณเขามาเกี่ยวของ  จึงเกิดเปนกลุมทฤษฎี

สถานการณ หรือทฤษฎีเงื่อนไข (Situational or Contingency Theories)  (กาญจนา  จันทรไทย.

2539 : 33)

ยุคที่ 3  การศกึษาพฤติกรรมของผูนําโดยมีพื้นฐานจากสถานการณ

งานวิจัยในระยะหลังตอมาไดศึกษาพฤติกรรมของผูนํา  โดยมีพื้นฐานจาก       

สถานการณ (ซึ่งเปนที่รูวาเปนเงื่อนไข)  การศึกษาในทฤษฎีเหลานี้จะมีแนวคิดวาปจจัยสถานการณ   

หรือปจจัยแทรกซอนนั้นมีผลตอความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา  ความพึงพอใจในงานผลการ

ปฏิบัติงานและกําลังขวัญของผูตาม  ทฤษฎีสถานการณที่นํามาทดสอบมากที่สุด  คือ  รูปแบบตาม

ทฤษฎีของ ฟดเลอร (Fiedler’s, 1967, อางถึงใน กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 33)  และทฤษฎี         

เสนทาง-เปาหมาย (Path-Goal Theory)  (Evan, 1970 ; House, 1971, อางถึงใน กาญจนา        

จันทรไทย.  2539 : 33)  ทฤษฎีสถานการณมีขอสังเกตวา  ภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลในสถานการณ

หนึ่งอาจจะไมสามารถจัดการ  หรือมีความสามารถเพียงพอในสถานการณอ่ืนๆ  ทฤษฎีสถานการณ

แนะนําวา  ประสิทธิผลของผูนําในแบบตางๆ ข้ึนกับลักษณะของผูนํา  ผูตาม  งาน  เปาหมาย  และ

สถานการณขณะนั้น  ความคิดเห็นของนักทฤษฎีตามสถานการณนั้นมีหลากหลาย  แตอยางไรก็ตาม

ควรหาหนทางที่ดีที่สุด  เพื่อการใชภาวะผูนําอยางมีประสิทธิผล  บางคนกลาววาภาวะผูนําที่มี

ประสิทธิผลนั้นผูนําตองสามารถเปลี่ยนแบบการนําของตนเพื่อใหเขากับสถานการณ  ในขณะที่

บางคนก็แนะวาผูนําควรสามารถเปลี่ยนสถานการณใหเหมาะกับแบบภาวะผูนําของตน  การเปลี่ยน

สถานการณพอสรุปไดวา  หมายถึง  เร่ืองของโครงสรางของงาน  การใชอํานาจกับผูตาม  การ

สนับสนุนใหความสัมพันธระหวางการใชอํานาจกับผูตามเปนในแนวทางบวก (Fiedler, Chemers      

and Mahar, 1976 ; Fiedler and Mahar, 1979, อางถึงใน กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 33)

ในชวงทศวรรษที่ 1950  ฟดเลอร (Fiedler)  ไดพัฒนาตัวแบบสถานการณ

โดยเนนที่การสรางใหเกิดภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล  รูปแบบนี้กลาวถึงผูนําที่มีประสิทธิผลนั้นขึ้นกับ

บุคลิกของผูนําและระดับที่ผูนําสามารถควบคุมสถานการณ  สภาพตามสถานการณพิจารณาจาก

พฤติกรรมที่มุงกิจสัมพันธ (Task-Oriented)  หรือ  มุงมิตรสัมพันธ (Relationship-Oriented)  ที่

เหมาะสม  ฟดเลอร  กลาววาไมไดมีเพียงแบบภาวะผูนําแบบเดียว  ผูนําที่ประสบความสําเร็จ  คือ
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ผูซึ่งปรับพฤติกรรมใหไปสูสภาพแวดลอมที่หลากหลายได  ฟดเลอร  และคนอื่นๆ (Fiedler and

others.  1976, อางถึงใน กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 34)  ยืนยันวาผูนําที่ไดผานการอบรม

สามารถแยกแยะและปรับสถานการณ  เพื่อใหการใชแบบภาวะผูนําของเขาเปนไปอยางเหมาะสม

รูปแบบภาวะผูนําของฟดเลอร  มีจุดแข็งหลายประการ  อยางหนึ่ง  คือ

สามารถทําความเขาใจไดวาทําไมผูนําบางคนมีประสิทธิผลมากกวาคนอื่นๆ รูปแบบภาวะผูนําตาม

สถานการณจะกลาววาไมมีแบบภาวะผูนําแบบใดดีที่สุด  และนําไปปรับใชไดในทุกๆ สถานการณ

ตามรูปแบบภาวะผูนําของฟดเลอรนั้น  ในสถานการณที่เอื้อตอผูนําสูง  และไมเอื้อตอผูนําสูงนั้น     

ผูนําแบบมุงกิจสัมพันธ (Task-Oriented)  จะมีประสิทธิผลสูงสุดในการไปสูเปาหมาย  สวนใน

สถานการณอ่ืนๆ ที่เอื้อตอผูนําปานกลางควรใชแบบภาวะผูนําที่มุงมิตรสัมพันธ (Relationship)

(กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 34)

จุดบกพรองหลายอยางของทฤษฎีนี้  ไดแก  ตัวแปรดานสถานการณหลักๆ        

ไมไดแยกชัดเจน  คือ  ทฤษฎีไมไดอธบิายถึงสถานการณที่เอื้อตอผูนํา (Situational Favorableness)

มีผลตอความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํา  และผลการทํางานของผูตามเปนอยางไร  ซึ่งก็คือ

ทฤษฎีนี้ไมเนนในประเด็นนี้  นั่นคือ  ผูนําตองประจักษในสถานการณที่เขาประสบดวยตัวเอง

(กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 34)

โดยสรุปแลว  รูปแบบตามสถานการณของฟดเลอร  สามารถใชประโยชนใน

การที่เปนเครื่องมือวิเคราะหถึงผลลัพธของบางกลุมในดานความสัมพันธของบุคลิกภาพของผูนํา

(มุงกิจสัมพันธและมุงมิตรสัมพันธ)  และการจัดการทํางาน  ทฤษฎีนี้แนะวาไมมีรูปแบบภาวะผูนํา

เพียงรูปแบบเดียวที่นํามาใชไดกับทุกสถานการณ  ผูนําที่ประสบความสําเร็จ  คือ  ผูที่สามารถปรับ

พฤติกรรมใหตอบสนองสถานการณที่เขาเปนอยู (กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 34)

ภาวะผูนําแบบ 3 มิติ ของ William  Reddin  แหงมหาวิทยาลัย  Ohio

(Reddin, 1970 : 354-357, อางถึงใน พรรณี  ประเสริฐวงษ.  2540 : 82-85)  

เรดดิน (Reddin)  ไดรวมขายการบริหารของ เบลค  และมูตัน (Blake and

Mouton)  เขากับทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณขึ้นโดยจัดทําเปนรูปแบบ 3 มิติ (Three

Dimension-3D)

เรดดิน (Reddin)  ใชคํา Task Orientation - TO  แทน  Concern for

Production  คือ  ใชคําวา “เนนงาน”  แทน  เนนการผลิต  และใช  Relationship Orientation-RO
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แทน Concern to People  คือ “เนนความสัมพันธ”  แทนเนนคน  ดังภาพ 3  แสดงถึงรูปแบบพื้นฐาน

4 แบบของทฤษฎี 3 DLM (Tri-Dimension Leadership Model)

สูง

เนนความ

3

ภาวะผูนําแบบ

Related

4

ภาวะผูนําแบบ

Integrated

สัมพันธ

(RO)

1

ภาวะผูนําแบบ

Separated

2

ภาวะผูนําแบบ

Dedicated

ต่ํา                            เนนงาน   (TO)                           สูง

ภาพ 3  แสดงภาวะผูนําแบบ 3 มิติ  ของ Reddin

เรดดิน (Reddin)  กําหนดรูปแบบภาวะผูนําขึ้น 4 แบบ  ดังนี้

(1)  ภาวะผูนําแบบแบงแยกพฤติกรรม (Separated)  หมายถึง  ภาวะผูนําที่

มุงเนนงานต่ําและเนนความสัมพันธต่ํา  หรือแยกพฤติกรรม TO ออกจาก RO

(2)  ภาวะผูนําแบบอุทิศตนใหกับงาน (Dedicated)  แสดงถึงพฤติกรรม

การบริหารที่เนนงานสูงแตเนนความสัมพันธต่ํา  หรือพฤติกรรมที่เนนการอุทิศตนเพื่องาน  คือ TO สูง

แต OR ต่ํา

(3)  ภาวะผูนําแบบเนนความสัมพันธ (Related)  หมายถึง  พฤติกรรมการ

บริหารที่เนนความสัมพันธสูงแตเนนงานต่ํา  คือเนนความเกี่ยวพันกับผูใตบังคับบัญชา  คือ RO สูง

แต TO ต่ํา

(4)  ภาวะผูนําแบบประสม (Integrated)  หมายถึง  พฤติกรรมการเนนงาน

สูงและเนนความสัมพันธสูง  หรือเปนพฤติกรรม TO สูง  และ RO สูง

เรดดิน (Reddin)  ไดอางถึงภาวะผูนําแบบ 2 มิติ ของ Blake และ Mouton

และไดเพิ่มมิติใหม 1 มิติ  คือ  ระดับความสําเร็จในผลงานตามขอกําหนดของตําแหนงกับยังไดเชื่อม

โยงแนวคิดของ Fielder เขาดวยกัน  โดยอางถึงความสําเร็จของภาวะผูนําขึ้นอยูกับสถานการณ
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ภาวะผูนําแบบหนึ่งจะเหมาะสมกับสถานการณใดสถานการณหนึ่งเทานั้น  Reddin  ยังไดกําหนด

แบบภาวะผูนําขึ้นอีก 8 แบบ  โดยแยกเปนรูปแบบภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จมาก 4 แบบ  และ

รูปแบบภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จนอย 4 แบบ  ดังนี้

2)  รูปแบบภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จมาก มี 4 แบบ คือ

                               (1)  แบบเจาขุนมูลนายหรือแบบราชการ (Bureaucracy)  หมายถึง  ผูบริหาร

ที่ใชภาวะผูนําแบบเนนงานต่ําและเนนความสัมพันธต่ําดวย  ผูนําแบบนี้จะสนใจกฏระเบียบวิธีปฏิบตัิ

เพื่อประโยชนของตนเองในการรักษาและควบคุมสถานการณสวนตัว

(2)  แบบเผด็จการอยางมีศิลป (Benevolent Autocrat)  หมายถึง  ผูบริหาร

ที่ใชภาวะผูนําแบบเนนงานสูงและเนนความสัมพันธต่ํา  ผูนําแบบนี้จะรูวาผูตามตองการอะไร  และ

ยังรูวาวิธีที่จะทําใหงานสําเร็จโดยไมทําใหผูตามเกิดความนอยใจ

(3)  แบบนักพัฒนา (Developer)  หมายถึง  ผูบริหารที่ใชภาวะผูนําแบบเนน

ความสัมพันธสูงและเนนงานต่ํา  ผูนําแบบนี้ใหความเชื่อถือตอผูตามและสนใจพัฒนาผูตาม  โดย

ปฏิบัติตอผูตามเยี่ยงประชาชนคนหนึ่ง

(4)  แบบนักบริหารระดับสูง (Executive)  หมายถึง  ผูบริหารที่ใชภาวะผูนํา

แบบเนนงานสูงและเนนความสัมพันธสูง  ผูนําแบบนี้เปนนักจูงใจซึ่งกําหนดมาตรฐานไวสูง  และ

ปฏิบัติตอผูตามแตกตางกันไปแตละบุคคลและเปนผูชอบใชวิธีการบริหารแบบกลุม

3)  รูปแบบภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จนอยมี 4 แบบ  คือ

(1)  แบบผูละทิ้งงาน (Deserter)  หมายถึง  ผูบริหารที่ใชภาวะผูนําแบบเนน

งานต่ําและเนนความสัมพันธต่ําดวย  ผูนําแบบนี้ไมยุงเกี่ยวกับใครและไมมีความอดทน

(2)  แบบเผด็จการ (Autocrat)  หมายถึง  ผูบริหารที่ใชภาวะผูนําแบบเนน

งานสูงและเนนความสัมพันธต่ํา  ผูนําแบบนี้เปนผูที่ไมมีความเชื่อมั่นในผูอ่ืน  ไมชื่นชมและสนใจ

แตงานที่อยูเฉพาะหนา

(3)  แบบนักบุญ (Missionary)  หมายถึง  ผูบริหารที่ใชภาวะผูนําแบบเนน

ความสัมพันธสูงและเนนงานต่ํา  ผูนําแบบนี้สนใจในการประสานสามัคคี

(4)  แบบประนีประนอม (Compromiser)  หมายถึง  ผูบริหารที่เนนงานสงู

และเนนความสัมพันธสูงสําหรับสถานการณที่ตองการเนนดานใดดานหนึ่งหรือไมเนนเลย  ผูนํา

แบบนี้เปนผูที่ตัดสินใจไมไดและพยายามจะลดความกดดันใหนอยลงและลดปญหามากกวาที่จะ

เพิ่มผลผลิตในระยะยาว
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4)  สรุปสาระสําคัญของภาวะผูนําแบบ 3 มิติ ของ Reddin  คือ

(1)  ผูบริหารจะใชภาวะผูนําแบบประสม TO และ RO ในสถานการณหนึ่งๆ

พฤติกรรมภาวะผูนําอาจเหมาะสมและทําใหไดรับความสําเร็จมาก  หรือไมเหมาะสมทําใหรับ

ความสําเร็จนอยก็ได

(2)  เราไมควรตัดสินใจวาสถานการณใดสถานการณหนึ่ง  ประสบความสําเร็จ

หรือไมประสบความสําเร็จ  แตควรถือวาเปนกระบวนการตอเนื่องตั้งแตประสบความสําเร็จมากไป

จนถึงไมประสบความสําเร็จ  ความสําเร็จนั้น  หมายถึง  ระดับหรือขีดความสําเร็จ  ภาวะผูนําแบบ

หนึ่งในสถานการณหนึ่งอาจประสบความสําเร็จแตอีกในสถานการณหนึ่งอาจไมประสบความสําเร็จ

ได

5)  ทฤษฎี 3 มิตินี้มีประโยชนเนื่องจากมีความสําคัญ 3 ประการ  คือ

(1)  เปนการรวมแนวคิดดานงานเขากับการเนนความสัมพันธกับผูปฏิบัติงาน

ซึ่งถือวาเปนมิติที่พิสูจนได

(2)  เปนการเนนภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับสถานการณ

(3)  เปนการเตือนผูนําวารูปแบบภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จนั้นไมไดมี

รูปแบบเดียว  เชนเดียวกับไนทคลับตองตอนรับลูกคาหนาใหมอยูเสมอซึ่งจําเปนตองเปลี่ยนแปลง

วิธีการตอนรับใหเหมาะสมกับแตละกรณี  ผูบริหารตองปรับเปลี่ยนรูปแบบภาวะผูนําใหเหมาะสม

กับสถานการณเนื่องจากทฤษฎีไมไดบอกวาตองเปลี่ยนอยางไร  แตจะบอกเพียงวาผูบริหารนั้นอยู

ในภาวะผูนําแบบใดจึงจําเปนตองนําทฤษฎีอ่ืนๆ มาประสมประสานกัน

ทฤษฎีวงจรชีวิตของ Hersey และ Blanchard (Cherringyon, 1994 : 634-

636, อางถึงใน พรรณี  ประเสริฐวงษ.  2540 : 85-85)

         ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของ  เฮอรเซย  และบลานชาด (Hersey

and Blanchard)  แนะนําวาผูนําจะประสบความสําเร็จไดตองปรับปรุงเปลี่ยนแบบภาวะผูนําของ

ผูนํา  โดยคํานึงถึงความพรอมของผูตามในสถานการณนั้น  และไดจัดทําโมเดลภาวะผูนําตาม

สถานการณแบบ 3 มิติ  ซึ่งประกอบดวยตัวแปร 3 ประการ  คือ

(1)  พฤติกรรมภาวะผูนําที่มุงเนนงาน

(2)  พฤติกรรมภาวะผูนําที่มุงเนนความสัมพันธ

(3)  วุฒิภาวะหรือความพรอมของผูตามในดานความสามารถและความเต็มใจ
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จุดสําคัญของโมเดลนี้อยูที่ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามและยังถือวา

วุฒิภาวะ  หรือความพรอมของผูตามเปนตัวแปรที่มีความสําคัญมากที่สุดตอความสําเร็จของภาวะ

ผูนํา  จึงเรียกวา  ทฤษฎีวงจรชีวิตของภาวะผูนํา (Life Cycle of Leadership)

             วุฒิภาวะหรือความพรอมของผูตาม (Maturity)  หมายถึง  ความสามารถ

และความเต็มใจของผูตามในการรับผิดชอบตอการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการปฏิบัติงาน

ที่ไดรับมอบหมาย  ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลหนึ่งหรือกลุมหนึ่งอาจมีความพรอมในงานหนึ่งแตอาจไมมี

ความพรอมในงานอื่นๆ

วุฒภิาวะหรือความพรอมของผูตามประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ประการ  คือ

(1)  ระดับของผลงาน

(2)  ความสามารถ

(3)  การศึกษา

(4)  ความเต็มใจที่จะรับผิดชอบ

(5)  ประสบการณ

          รูปแบบพฤติกรรมภาวะผูนําตามสถานการณของ Hersey และ Blanchard

ไดกําหนดไว 4 แบบ  คือ

(1)  S1 การบอก (Telling)  หมายถึง  การบอกแนวทาง  และชี้แจงบทบาท

หนาที่ของผูตามและออกคําสั่งแกผูตามโดยละเอียดทุกข้ันตอน  กําหนดให S1 หมายถึง พฤติกรรม

ภาวะผูนําที่มุงงานสูงและมนุษยสัมพันธต่ํา

(2)  S2 การขาย (Selling)  หมายถึง  สถานการณที่ผูนําใชวธิีการสื่อสารแบบ

2 ทาง  เพื่อพยายาม (ขายความคิด)  ใหผูตามเห็นคลอยตามหรือเห็นดวยกับการตัดสินใจของผูนํา

กําหนดให S2 หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําที่มุงงานสูงและมนุษยสัมพันธสูง

(3)  S3 การมีสวนรวม (Participation)  หมายถึง  สถานการณที่ผูนํายอมให

ผูตามรวมหาแนวทางตัดสินใจ  โดยใชระบบสื่อสารแบบ 2 ทาง  ในการอํานวยความสะดวกสนับสนุน

ใหกําลังใจและเกี่ยวของผูกพันกับผูตาม  เนื่องจากผูนํามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

กําหนดให S3 หมายถึง  พฤติกรรมภาวะผูนําที่มนุษยสัมพันธสูงแตมุงงานต่ํา

(4)  S4 การมอบหมายงาน (Delegating)  หมายถึง  สถานการณที่ผูนํา

มอบหมายอํานาจการตัดสินใจและดําเนินงานใหแกผูตามอยางเต็มที่  เนื่องจากผูตามมีวุฒิภาวะ
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หรือมีความพรอมสูงและมีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงาน  กําหนดให S4 หมายถึง  พฤติกรรม

ภาวะผูนําที่มุงมนุษยสัมพันธต่ําและมุงงานต่ํา

6)  การเลือกใชแบบภาวะผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณ

การเลือกใชแบบภาวะผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณหนึ่งๆ นั้นจะตอง

พิจารณาถึงความพรอมของผูตามที่เกี่ยวของกับงานที่ผูนําตองการทําใหสําเร็จ   ความพรอมของ

ผูตาม  หมายถึง  ความสามารถและความเต็มใจ

ความสามารถของผูตาม  หมายถึง  การที่ผูตามมีความเขาใจในหนาที่ที่ตน

จะตองปฏิบัติวามีอะไรบางและตองปฏิบัติยางไรจึงประสบความสําเร็จดวยดี

ความเต็มใจของผูตาม  หมายถึง  การที่ผูตามมีความพอใจที่จะทําหนาที่นั้น

มากนอยเพียงใด

          สรุป  การเลือกใชพฤติกรรมภาวะผูนําตามสถานการณดังกลาวขางตน พบวา

เมื่อทํางานรวมกับผูใตบังคับบัญชาที่มีความพรอมเกี่ยวกับงานเปน R1  ผูนําควรใชภาวะผูนํา S1

ดังนั้นภาวะผูนําที่เหมาะสมกับความพรอมของผูตาม คือ R1, R2, R3, R4  สอดคลองกับพฤติกรรม

ภาวะผูนํา S1, S2, S3,S4  ตามลําดับ  กลาวคือ  จากการศึกษาวิจัยของ  เฮอรเซย  และบลานชาด

(Hersey and Blanchard)  พบวา  ผูนําที่ใชภาวะผูนําไดเหมาะสมกับสถานการณ  ไดแก  ลักษณะ

ของผูตามที่แตกตางกันมีแนวโนมที่เปนผูที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด

ทฤษฎีวงจรชีวิตของ เฮอรเซย  และบลานชาด (Hersey and Blanchard’s

Life Cycle Theory)  เปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่อยูในชวงของทฤษฎีตามสถานการณ ทฤษฎีนี้ไดรวบรวม

เอาองคประกอบทั้ง 2 อยางในดานพฤติกรรมดานงานและความสัมพันธ โดยที่ไมไดมองเพียงแค

พฤติกรรม  แตทฤษฎีนี้ยังมองวาการรวมเอาองคประกอบที่หลากหลายใหเกิดประสิทธิภาพจะขึ้น

อยูกับสถานการณ  นอกจากการนําเอาพฤติกรรมมุงกิจสัมพันธและมุงมิตรสัมพันธมาศึกษาแลว

เฮอรเซย  และบลานชาด (Hersey and Blanchard)  ยังเอาตัวแปรดานวุฒิภาวะของผูตามมาศึกษา

ดวย  วุฒิภาวะของผูตามรวมถึงการมีศักยภาพสูงพอจะบรรลุเปาหมายมีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบ

มีการศึกษาและประสบการณมากพอ  เฮอรเซย  และบลานชาด  แนะวายิ่งระดับวุฒิภาวะของผูตาม

สูงเทาใดผูนํายิ่งควรมุงมิตรสัมพันธใหมากและลดระดับภาวะผูนําแบบมุงกิจสัมพันธ  จุดบกพรอง

อยางหนึ่งของทฤษฎีนี้คือ  การละเลยในตัวแปรดานสถานการณอ่ืนๆ ซึ่งมีอิทธิพลในสถานการณ

อยางไรก็ตามนับเปนหนึ่งในทฤษฎีสถานการณที่มีความยืดหยุน  และปรับตัวไดมากพอสมควร

(กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 34-35)
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2.2.9  ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย

 ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย (Path-Goal Theory)  เปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่เกี่ยวกับ

ภาวะผูนําตามสถานการณ  ซึ่งมาจากผลงานวิจัยมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจของพนักงาน

ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  มาจากผลงานริเร่ิมครั้งแรกของ อีแวนส (Evans, 1970)  และไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่องโดย  เฮาส  และคนอื่นๆ (House,1971, 1973 : House and others, 1974,

1979)  เปาหมายหลักของทฤษฎี  คือ  การสงเสริมการเพิ่มการปฏิบัติงานของพนักงานพรอมกับ

ความพึงพอใจของพนักงานใหสูงขึ้นโดยเนนที่การจูงใจพนักงาน (Hoy and Miskel, 1991 : 270)

สุเทพ  พงษศรีวัฒน  (2544 : 285)  กลาววา  ความแตกตางของทฤษฎีนี้กับทฤษฎี

สถานการณอ่ืน  กลาวคือ  ทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของเฮอรเซย  และบลานชาด  กําหนด

ใหผูนําตองปรับแบบภาวะผูนํา (Leadership Style)  ใหสอดคลองกับระดับการพัฒนาของผูใต

บังคับบัญชา  สวนทฤษฎีสถานการณของฟดเลอร  ซึ่งเนนการจับคูระหวางแบบภาวะผูนํากับตัวแปร

เฉพาะสถานการณ (กลาวคือ  ปรับเงื่อนไขของสถานการณใหสอดคลองกับแบบภาวะผูนํา)  แต

ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  เนนความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนํากับคุณลักษณะของผูใตบังคับ

บัญชาและคุณลักษณะของแรงงาน  โดยทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  มาจากขอสมมติฐานของทฤษฎี

ความคาดหวัง (Expectancy Theory)  ซึ่งเชื่อวาผูใตบังคับบัญชาจะเกิดแรงจูงใจก็ตอเมื่อตนเอง

เชื่อวามีความสามารถพอที่จะทํางานไดหรือเมื่อตนเองเชื่อวาการใชความพยายามของตนเองจะ

สามารถประสบผลสําเร็จแนนอน  หรือเมื่อตนเองเชื่อวาผลตอบแทนที่ไดรับจากการทํางานคุมคา

กับการใชความพยายามของตนเอง

แนวคิดของ เฮาส  และมิทเชลล (House and Mitchell, 1974, อางถึงใน

สุเทพ  พงษศรีวัฒน.  2544 : 285)  เชื่อวาผูนําสามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นไดถาเพิ่มจํานวน

และชนิดของผลตอบแทนที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับจากการทํางาน  ผูนํายังสรางแรงจูงใจดวยการ

ทําใหเสนทาง (Path)  ที่จะไปสูเปาหมายมีความชัดเจนและงายพอที่ผูใตบังคับบัญชาจะไปถึงโดย

ชวยเหลือแนะนําสอนงานและนําทาง  หรือเปนพี่เลี้ยงดูแล ผูนํายังสามารถสรางการจูงใจดวยการ

ชวยแกไขอุปสรรคที่ขวางกั้นเสนทางไปสูเปาหมายกรอบมโนทัศนของทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย

สามารถแสดงใหเห็นความสัมพันธได  ดังภาพ 4 ตอไปนี้ (Northouse, 1997 : 89, อางถึงใน

สุเทพ  พงษศรีวัฒน.  2544 : 286)
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                        ภาวะผูนําแบบเสนทาง - เปาหมาย

                                อุปสรรค

             เปา

      ผูใตบังคับบัญชา                  เสนทาง                                      เสนทาง                  หมาย 

                                                             ภาวะผูนําแบบเสนทาง-เปาหมาย

- กําหนดเปาหมาย

- ทําเสนทางใหชัดเจน

- เคลื่อนยายอุปสรรค

- ใหการสนับสนุน

ภาพ 4  แสดงผลความคิดเบื้องตนของทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย

โดยทฤษฎีเสนทาง-เปาหมายนี้  ความรับผิดชอบของผูนํา  คือ  การเพิ่มแรงจูงใจ

ใหแกผูตามใหสามารถบรรลุเปาหมายสวนตนและเปาหมายขององคการในขณะเดียวกัน  ซึ่งผูนํา

สามารถเพิ่มแรงจูงใจแกผูตามไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีตอไปนี้

1)  ทําใหเสนทางที่ผูตามจะไดรับรางวัลตอบแทนใหมีความชัดเจน (Path

Clarification)  ซึ่งไดแก  การที่ผูนําทําความตกลงที่ชัดเจนกับผูตามเพื่อกําหนดพฤติกรรม  หรือ

วิธีการทํางานใหสําเร็จแลวจะไดรับรางวัลตอบแทนจากองคการอยางไร

2)  ใชการเพิ่มปริมาณรางวัล (Increase Rewards)  ที่ผูตามยอมรับในคุณคา

และมีความตองการ  ไดแก  การที่ผูนําพูดคุยกบัผูตามเพื่อจะไดทราบวา รางวัลอะไรที่ผูตามถือวา

สําคัญแกตน  กลาวคือ  ผูตามตองการางวัลที่เปนแรงจูงใจภายในที่เกิดจากงานตนเองหรือตองการ

รางวัลที่เปนแรงจูงใจภายนอก  เชน  การขึ้นเงินเดือน  หรือการเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานสูงขึ้น

เปนตน

เฮาส  และมิทเชลล (House and Mitchell, 1974 : 81-97, อางถึงใน

สุเทพ  พงษศรีวัฒน.  2544 : 289 - 290)  แบงประเภทพฤติกรรมของผูนําตามทฤษฎีเสนทาง-

เปาหมาย  ออกเปน 4 ประเภท  แตละประเภทแทนไดดวยแบบภาวะผูนํา (Leadership Style)
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ไดแก  ภาวะผูนําแบบสนับสนุน  ภาวะผูนําแบบสั่งการ  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน

และภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม

(1)  ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership)  เปนภาวะผูนําที่คลาย

กับพฤติกรรมมุงมิตรสัมพันธ (Consideration Behavior) ของผูนําจากการศึกษาของมหาวิทยาลัย

โอไฮโอสเตท  คือ  ผูนําใหการสนับสนุน  และมีพฤติกรรมที่เปนมิตรที่ผูใตบังคับบัญชาสามารถ

เขาถึงไดงาย  เปนผูนําที่ใสใจในสวัดิการความเปนอยู  และความตองการในฐานะความเปนมนุษย

ของผูใตบังคับบัญชา  ผูนําจะแสดงพฤติกรรมใหการสนับสนุนในการสรางบรรยากาศที่ดีของการ

ทํางานของผูใตบังคับบัญชา  รวมทั้งใหการปฏิบัติอยางเสมอภาค  และใหการยอมรับนับถือตอ

ศักดิ์ศรีของผูใตบังคับบัญชา

(2)  ภาวะผูนําแบบสั่งการ (Directive Leadership) เปนพฤติกรรมของผูนําที่

ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยการใชคําสั่งเกี่ยวกับการทํางาน  รวมทั้งแจงความคาดหวังใหทราบ

บอกวิธีทํางาน  ตลอดจนกําหนดเวลาทํางานสําเร็จใหผูใตบังคับบัญชาทราบ  ผูนําแบบสั่งการ

กําหนดมาตรฐานของการทํางานพรอมกับกฎระเบียบตางๆ ที่ชัดเจนแกผูใตบังคับบัญชา

(3)  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (Achievement-Oriented Leadership)

เปนพฤติกรรมที่ผูนํากําหนดเปาหมายที่ทาทาย  สรางความมีมาตรฐานดานความเปนเลิศสูง (Hight

Standard of Excellence)  แกผูใตบังคับบัญชา  และแสวงหาวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง  รวมทั้งการตั้งความคาดหวังตอผูใตบังคับบัญชาดวยการแสดงความมั่นใจวาผูใตบังคับ

บัญชาจะสามารถปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานสูงไดสําเร็จ

(4)  ภาวะผูนาํแบบใหมีสวนรวม (Participative Leadership) เปนผูนําแสดง

พฤติกรรมตอผูใตบังคับบัญชาดวยการขอคําปรึกษากอนที่จะตัดสินใจ  รวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ

การขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  กระตุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และมีการประชุมกับ

ผูใตบังคับบัญชาในที่ทํางานบอยๆ ผูนําแบบใหมีสวนรวมจะกระตุนใหเกิดการอภิปรายของกลุม

และเขียนขอเสนอแนะตางๆ ขึ้นในที่ทํางาน

เฮาส  และมิทเชลล (House and Mitchell, 1974, อางถึงใน สุเทพ  พงษศรีวัฒน.

2544 : 290)  กลาววา  ผูนําอาจใชแบบภาวะผูนําแบบใดแบบหนึ่ง  หรือหลายแบบกับผูใตบังคับ

บัญชาและในสถานการณตางๆ ก็ได  ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  จึงมิใชทฤษฎีแนวคิดแบบ

คุณลักษณะ (Trait Approach)  ที่เชื่อวาผูนํามีแบบภาวะผูนําที่แนนอนตายตัวเพียงแบบเดียว

เทานั้น  แตผูนําจะตองปรับภาวะผูนําของตนใหเขากับสถานการณและความตองการดานแรงจูงใจ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

37

ของผูใตบังคับบัญชา  โดยสรุปก็คือ  สถานการณที่แตกตางกันยอมตองการภาวะผูนําที่ตางกัน      

นอกจากนี้ในบางเหตุการณผูนําอาจจําเปนตองใชการผสมของแบบภาวะผูนําตางๆ เขาดวยกัน

อยางเหมาะสมมากกวาการเลือกใชแตแบบภาวะผูนําเดิมอยูตลอดเวลา

เฮาส (House)  ไดนําเอาแนวคิดของทฤษฎีความคาดหวังและทฤษฎีเสนทาง -

เปาหมายที่  อีแวนส (Evans)  พัฒนาข้ึนมาแลวนําขอบกพรอง  ตลอดจนจุดที่นาสนใจจากงาน

วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําที่ผานๆ มา  แลวนํามาสรางเปนขอเสนอ (Propositions)  และ

ขอตกลง (Assumption)  และมีกลยุทธที่ผูนําจะปฏิบัติใหไดตามขอสันนิษฐานอีก  6  ประการ

จากนั้นเมื่อนําเอาตัวแปรดานสถานการณเขามาเกี่ยวของก็จะสามารถทํานายอิทธิพลของผูนําแต

ละแบบที่จะมีผลตอแรงจูงใจของผูตาม (กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 37)

ขอเสนอแนะและขอตกลงตามทฤษฎี

จากทฤษฎีเสนทาง-เปาหมายของ อีแวนส  และเฮาส  (Evans, 1970 ; House,

1971,  อางถึงใน  กาญจนา  จันทรไทย  (2539 : 37-38)  ไดแนวทางมาจากขอสันนิษฐาน  เร่ือง

เสนทาง-เปาหมายในชวงแรกๆ  คือ  ของ  จีออกอฟพูรอส  และคนอื่นๆ  (Georgopoulous and

Associates, 1975)  กอลไบท  และคูมมิง (Galbriath and Cummings, 1967)  มาโฮนี  และโจนส

(Mahoney and Jones, 1957)  วรูม (Vroom, 1964)  และเดสเลอร (Dessler, 1974)  ไดพัฒนาให

ซับซอนขึ้น

กาญจนา  จันทรไทย  (2539 : 38)  ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมายมีขอเสนอที่พอจะ

รวบรวมได 4 ประการ  และมีขอตกลงหลายๆ ขอ  โดยการรวบรวมจากการศึกษาของเฮาส (House,

1971)  เฮาส  และเดสเลอร (House and Dessler, 1974)  และเฮาส  และมิทเชล (House and

Mitchell, 1974)  ขอเสนอจากพื้นฐานของทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  ไดแก

1)  ผูตามจะยอมรับในพฤติกรรมผูนํา  ถาพฤติกรรมกอใหเกิดความพึงพอใจทันที

หรือเปนเครื่องมือที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจในอนาคต (House and Mitchell, 1974)

2)  พฤติกรรมของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปจะเพิ่มความพยายามของผูตาม

ตอเมื่อไดสรางความพึงพอใจ  โดยการสรางสถานการณที่ตอบสนองความตองการของผูตามเพื่อ

นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  และ / หรือ  สรางสภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยดูแล

ชี้แนะและสนับสนุนและใหรางวัลตามจําเปน  เพื่อการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ (House and

Mitchell, 1974)
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3)  ส่ิงหนึ่งที่เปนองคประกอบดานนโยบายของผูนํา  คือ  การสงเสริมในดาน

จิตวิทยาแกผูตามในสิ่งที่เปนหนทางเพื่อใหเกิดผลในการจูงใจใหปฏิบัติงาน  และ / หรือ  เพิ่ม

ความพึงพอใจในงาน (House and Mitchell, 1974)

4)  สวนหนึ่งของพฤติกรรมผูนําที่จะสงเสริมแรงจูงใจ  คือ  การสนใจพิจารณา

ส่ิงตางๆ จากสถานการณ (House and Dessler, 1974)

สวนขอตกลง (Assumptions)  จากพื้นฐานทางทฤษฎี  (กาญจนา  จันทรไทย.

2539 : 38)  ไดแก

1)  แตละคนมีทิศทางและเหตุผลของตนในการไปสูเปาหมายของตนเอง (Evan,

1970, 1974 ; House, 1971)

2)  บุคคลจะเลือกพฤติกรรมที่นําไปสูการบรรลุเปาหมายซึ่งใหผลลัพธที่มีคุณคา

(House, 1971)

3)  พฤติกรรมของผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปจะสรางความพึงพอใจ  และ / หรือ

จูงใจผูตามถาเพิ่มเปาหมายและมีแนวทางที่ชัดเจนไปสูเปาหมาย (Evans, 1970)

4)  ไมมีคุณลักษณะภาวะผูนํา (Leadership Trait)  หรือพฤติกรรมที่เขมแข็ง

เพียงพอที่จะมีประสิทธิภาพกับทุกๆ สถานการณ  อยางไรก็ตามมีทางเปนไปไดสําหรับผูนําที่จะ

เปลี่ยนพฤติกรรมไปตามสถานการณ (Kerr, and others.  1974)

5)  สําหรับขอตกลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติของงานรวมถึง

(1)  การมีความชัดเจนในบทบาท (Role and Clarity) มีความจําเปนสําหรับ

ความสําเร็จของงาน (Schriesheim, 1980)

(2)  งานที่มีโครงสรางของงานมาก กอใหเกิดความพึงพอใจไดนอยกวาที่ไมมี

โครงสราง (Schriesheim, 1980)

(3)  งานในระดับที่สูงกวา นํามาซึ่งบทบาทที่ชัดเจนกวางานในระดับที่ต่ํากวา

(Dessler and Valenzi, 1977)

นอกจากนั้น  เฮาส  และมิทเชล (House and Mitchell, 1974, อางถึงใน

กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 39)  ไดเนนถึงภารกิจที่ผูนําควรรับผิดชอบในการปฏิบัติ  ประกอบ

ดวย

1)  ใหการยอมรับและ/หรือกระตุนความตองการของผูตามดานผลงาน

2)  เพิ่มรางวัลสวนบุคคลใหแกผูตามที่ทําหนาที่ไดผลตามเปาหมาย
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 3)  สรางแนวทางที่งายตอผูที่ตองการรางวัลโดยการใหคําสั่งสอนหรือช้ีนํา

4)  ชวยใหผูตามมีความกระจางเกี่ยวกับส่ิงที่คาดหวัง

5)  ลดสิ่งที่ทําใหเกิดอุปสรรคตางๆ ในการทํางาน

6)  เพิ่มโอกาสใหเกิดความพึงพอใจสวนบุคคล  ซึ่งไดจากการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ

ถากลาวโดยกวางๆ คือ  องคประกอบดานแรงจูงใจของผูนําประกอบดวยการเพิ่ม

จํานวนและชนิดของผลตอบแทนดานบุคคลากรใหกับผูที่ทํางานไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

และสรางแนวทางที่ทําใหผลตอบแทนงายและมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น  ลดงานที่ไมจําเปนลง (Road

Blocks and Pitfalls)  และเพิ่มโอกาสที่บุคคลจะมีทางที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ

(กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 39)

ปจจัยดานสถานการณ (Contingency Factors)

มี 2 กลุมตัวแปรสถานการณที่ประเมินวาเปนปจจัยปรับเปลี่ยน (Moderate)

ระหวางสองตัวแปร  เชน  แบบภาวะผูนํากับความพึงพอใจของผูตาม ยกตัวอยางตัวแปรที่กลาวถึง

เชน  กลาววาระดับของโครงสรางของงาน (Degree of Task Structure)  เปนตัวปรับเปลี่ยนระหวาง

ภาวะผูนําแบบสั่งการกับความพึงพอใจของผูตาม

         สูง

                  ภารกิจไมชัดเจน

ความพึงพอใจ ภารกิจชัดเจน

ในการปฏิบัติงาน

                                 ต่ํา

        มาก                การสั่งการของผูนํา       นอย

ภาพ 5  แสดงความสัมพันธของภาวะผูนําแบบสั่งการกับความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน

เมื่อภารกิจของงานมีความชัดเจนตางกัน

(ที่มา : Autumm, 1974 : 86)
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จากภาพ 5  แสดงใหเห็นวาผูตามจะไดรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับภาวะผูนํา

แบบสั่งการในงานที่ภารกิจไมชัดเจน  เราสามารถพูดไดวาความสัมพันธระหวางผูนําแบบสั่งการกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูตามจะแปรเปลี่ยน (Contingent)  ไปตามความชัดเจนของ

ภารกิจของงาน

ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองไวดังนี้

1)  การใชภาวะผูนําแบบสั่งการที่สูงมากในสถานการณที่คลุมเครือ  ชวยเพิ่มทั้ง

แรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยทําใหเสนทางที่จะบรรลุเปาหมายกระจางชัดขึ้น

2)  การใชภาวะผูนําแบบสนับสนุนและภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมในสถานการณ

ที่ภารกิจชัดเจนชวยเพิ่มความพอใจในงานของผูใตบังคับบัญชา  ในขณะที่ภาวะผูนําแบบสั่งการ

กอใหเกิดความขุนเคืองและเครียดในสถานการณที่ภารกิจชัดเจน

สถานการณเอ้ืออํานวย (Situation Contingencies)

องคประกอบดานสถานการณตามทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย ประกอบดวยตัวแปร

2 ชนิด  ไดแก  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชา  และคุณลักษณะของงาน

1)  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชา (Subordinate Characteristics)

เปนตัวบงชี้วาผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจตอความคาดหวังพฤติกรรมเกี่ยวกับงานของผูนํามาก

นอยเพียงใด  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชาจึงเปนสวนสําคัญของสถานการณ  ซึ่ง

ประกอบดวย (สุเทพ  พงศศรีวัฒน.  2544 : 290)

(1)  ความตองการสวนบุคคล  ไดแก  ความตองการที่เปนแรงจูงใจ  เชน

ความตองการดานวัตถุ  ความตองการความรัก  ความตองการชื่อเสียง  ความตองการความสําเร็จ

ความตองการมีอิสระ  เปนตน

(2)  ความสามารถในงานของผูใตบังคับบัญชา  เชน  ความรู  ทักษะ  ความถนัด

(3)  คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ  เชน  ความเชื่ออํานาจภายใน  ภายนอก

และความเชื่อมั่นในตนเอง

คุณลักษณะสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชาดังกลาวรวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ

จะเปนตัวบงชี้พฤติกรรมผูนําที่ผูใตบังคับบัญชาเห็นนั้น  จะสามารถสรางความพึงพอใจแกตนใน

ขณะนั้น และตอไปในอนาคตไดเพียงใด

ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  คาดวาผูใตบังคับบัญชาที่มีความตองการไดรับ

ความรักความเอาใจใสสูง (Strong Need  for Affiliation)  มีแนวโนมตองการภาวะผูนําแบบ
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สนับสนุนเพราะเปนผูนําที่มีความเปนมิตร  และเอื้ออาทรซึ่งเปนปจจัยทําใหเกิดความพึงพอใจ      

ในขณะที่ผูใตบังคับบัญชาประเภทดื้อหัวร้ัน  ยึดมั่นในอัตตาของตนแตตองทํางานในสถานการณที่

ผันผวนแปรปรวน  ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  เสนอแนะใหใชภาวะผูนําแบบสั่งการ  เพราะจะชวย

สรางความชัดเจนของโครงสรางเชิงจิตวิทยาและงานไดดี

ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  ไดใหความสนใจเปนพิเศษในการวิจัยดานคุณลักษณะ

บุคลิกภาพของผูใตบังคับบัญชาโดยเฉพาะเรื่องการเชื่ออํานาจภายในตน (Internal Locus of

Control)  กับการเชื่ออํานาจภายนอกตน (External Locus of Control)  ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย

เสนอแนะวา  ผูนําควรใชภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมกับผูใตบังคับบัญชาที่เชื่ออํานาจภายในตน

เพราะเปนภาวะผูนําที่ใหความอิสระในการรับผิดชอบงานดวยตนเอง  และมีสวนรวมสําคัญใน

กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน  ผูใตบังคับบัญชามีคุณลักษณะของการพึ่งพาผูอ่ืนโดยเฉพาะ        

ผูมีอํานาจซึ่งเปนการยึดตัวบุคคลอื่นใหชวยเหลือตนมากกวาการเชื่อในความสามารถของตนเอง

ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  เสนอแนะวากรณีเชนนี้  ผูนําควรใชภาวะผูนาํแบบสั่งการเพราะสอดคลอง

กับความรูสึกของผูใตบังคับบัญชาที่เชื่อวา แรงจากภายนอกตนคือผูควบคุมสภาวะแวดลอมทั้งหลาย

ถาผูใตบังคับบัญชารับรูวาคนมีความสามารถและศักยภาพสูง  ความตองการที่

จะมีผูนําแบบสั่งการก็ลดลง  ยิ่งผูใตบังคับบัญชาเกิดความรูสึกวาตนเองมีความสามารถสูงพอที่

จะทํางานสําเร็จไดดวยตนเองแลว  การใชภาวะผูนําแบบสั่งการจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี

2)  คุณลักษณะของงาน (Task Characteristics)  คุณลักษณะของงานเปน     

ตัวแปรที่สองของสถานการณที่สงผลกระทบอยางสําคัญตอการใชอิทธิพลของผูนําในการจูงใจผูใต

บังคับบัญชา  คุณลักษณะของงานดังกลาว  ประกอบดวย

(1)  โครงสรางของงาน (Task Structure)

(2)  ระบบอํานาจทางการขององคการ (Formal Authority System)  เชน  กฎ

ระเบียบ  และเงื่อนไขจากอํานาจทางการ

(3)  ปทัสถาน (Norms)  ของกลุมทํางานเอง (Work Group)

ความสอดคลองของพฤติกรรมผูนํากับสถานการณ

โดยทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  เสนอแนะวา  ผูนําตองรูจักเลือกแบบภาวะผูนํา

ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูใตบังคับบัญชา  และภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหมาก

ที่สุด  ดังนี้ (สุเทพ  พงษศรีวัฒน.  2544 : 293)

1)  ภาวะผูนําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership)
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เปนแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมกับสถานการณที่งานมีโครงสรางชัดเจน

แตผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานรูสึกมีความคับของใจ  และรูสึกไมพึงพอใจ เกิดขึ้น  โดยทฤษฎี

เสนทาง-เปาหมาย  อธิบายวา  เมื่องานที่ทํามีลักษณะเครียด  นาเบื่อหนาย  หรือเสี่ยงตออันตราย

ถาผูนําแบบสนับสนุนตองการใหผูใตบังคับบัญชาพยายามเพิ่มข้ึน  และเกิดความพึงพอใจตองใชวิธี

การเพิ่มความเชื่อมั่นใจตนเอง  และลดความรูสึกวิตกกงัวลของผูตามพรอมชวยขจัดสภาวะไมนาพึง

ปรารถนาทั้งหลายในงานใหเหลือนอยที่สุด  อธิบายในแงทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy

Theory)  คือ  ผูนําเพิ่มทั้งดานแรงจูงใจภายใน  คือ  ความสนุกนาสนใจในการทํางานกับดานความ

คาดหวังวางานจะสําเร็จอยางแนนอน

2)  ภาวะผูนําแบบสั่งการ (Directive Leadership)

เปนแบบภาวะผูนําที่เหมาะสมในการนําไปใชกับผูใตบังคับบัญชาที่มีลักษณะ

ขาดประสบการณ  หรือเปนคนดื้อร้ัน  เอาแตใจตนเองมีความเปนเผด็จการในตนเองสูง  รวมทั้ง

ลักษณะของงานที่ตองปฏิบัติยังมีความคลุมเครือ  กฎเกณฑ  และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ

องคการยังขาดความชัดเจนแนนอนในสถานการณเชนนี้  ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย   เห็นวาภาวะ

ผูนําแบบสั่งการเหมาะสมที่สุดโดยอธิบายวาการใชภาวะผูนําแบบสั่งการภายใตสถานการณดังกลาว

จะทําใหผูบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจ  และใชความพยายามสูงขึ้นและสาเหตุของบทบาทที่ไม

ชัดเจน  ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผูใตบังคับบัญชาไมเขาใจวาจะทํางานอยางไรจึงเกิดประสิทธิภาพเปน

สาเหตุทําใหความคาดหวังตอความสําเร็จในความรูสึกของผูตามอยูในระดับตํ่าทั้งๆ ที่ไดทุมเทความ

พยายามอยางเต็มที่แลวก็ตาม

3)  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน (Achievement-Oriented Leadership)

ทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  ใหความเห็นวา  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จ

ของงานจะทําใหประสิทธิผลสูงสุดในสถานการณที่ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติงานที่ยังมีลักษณะ

คลุมเครือ  ขาดความชัดเจน  หรือสถานการณที่ผูนําสรางความทาทายและกําหนดมาตรฐานของงาน

ใหผูใตบังคับบัญชาทําคอนขางสูง  โดยผูนําชวยสรางความมั่นใจแกผูใตบังคับบัญชาเพิ่มมากขึ้นจน

เชื่อวาตนมคีวามสามารถสูงพอที่จะทํางานดังกลาวไดสําเร็จดวยความทาทายของงาน  และความ

มั่นใจในความสามารถตนเองผูใตบังคับบัญชาที่เพิ่มข้ึนจะชวยเพิ่มแรงจูงใจใหเกิดการใชความ

พยายามมากขึ้น  สงผลใหงานแมจะมีเปาหมายสูงก็สามารถสําเร็จลงได

4)  ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม (Participative Leadership)
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                         ทฤษฎีเเสนทาง-เปาหมาย  กลาววา  ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมจะเหมาะสม

ที่สุดในสถานการณที่งานมีความคลุมเครือขาดความชัดเจน  ทั้งนี้เพราะการใหมีสวนรวมจะทําให

ผูปฏิบัติเกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่จะใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายแนนอนข้ึน

เปนวิธีการสอนใหผูใตบังคับบัญชาเรียนรูงานวาตองทําอะไรกอนหลัง  ไดรวมคิดรวมทําใหเกิดการ

พัฒนาความเปนผูนําเพิ่มข้ึน ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวมยิ่งใหผลทางบวกเพิ่มข้ึน

การศึกษาโดยใชทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  มักจะใชความสัมพันธของตัวแปร 3 กลุม

ดังภาพ 6

         ตัวแปรตน                             ตัวแปรกลาง                              ตัวแปรตาม
            ภาวะผูนํา                       คุณลักษณะของผูใตบังคับบัญชา

     - แบบสนับสนุน                    - ความตองการสวนบุคคล                            - ความพึงพอใจใน

     - แบบส่ังการ                        - ความสามารถ                                              การปฏิบัติงานของ

     - แบบมุงความ                     - คุณลักษณะสวนบุคคล                                 ผูใตบังคับบัญชา

       สําเร็จของงาน                           ลักษณะของสิ่งแวดลอม                         - แรงจูงใจของ

     - แบบใหมีสวนรวม               - ระดับโครงสรางของงาน                                ผูใตบังคับบัญชา

                                                - รูปแบบอยางเปนทางการ                            - การยอมรับในผูนํา

                                                - มาตรฐานการทํางานของกลุม

ภาพ 6  ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ในทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย

(ที่มา : Hoy and Miskel, 1991 : 273)

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงเนนศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม

ดังภาพ 7

ตัวแปรตน

แบบภาวะผูนํา 4 แบบ

- แบบสนับสนุน

-  แบบส่ังการ
-  แบบมุงความสําเร็จ
-  แบบใหมีสวนรวม

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ระดับกรศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ดานแบบ

- ดานความสําเร็จของงาน

-  ดานการไดรับการยอมรับ
-  ดานความกาวหนาในตําแหนง
-  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-  ดานเงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูล
-  ดานสภาพการทํางาน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

44

ภาพ 7  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามของการวิจัยครั้งนี้

2.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

2.3.1  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

มอรส (Morse, 1955, อางถึงใน รัตนา  พงษพานิช.  2536 : 16) ไดใหความหมาย

ในเชิงจิตวิทยาวา “ ความพึงพอใจในงาน  หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอยางที่สามารถลดความเครียดของ

ผูทํางานใหนอยลง  ถามีความเครียดมากจะเกิดความไมพึงพอใจในงาน  และความเครียดนี้มีผล

มาจากความตองการของมนุษย  เมื่อเกิดความตองการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง  เมื่อไดรับการ

ตอบสนอง  ความเครียดนั้นจะลดลงหรือหมดไปทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานได”

โวลแมน (Wolman, 1973, อางถึงใน รัตนา  พงษพานิช.  2536 : 16)  ไดให

ความหมายวา  ความพึงพอใจ  หมายถึง “ความรูสึกมีความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย

ความตองการ  หรือแรงจูงใจ  ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ เสตราส  และเชยเลส (Strauas and

Sayles, 1980, อางถึงใน รัตนา  พงษพานิช.  2536 : 16)  ที่วา “ความพึงพอใจในการทํางานเปน

ความรูสึกพอใจในงานที่ทํา  เมื่องานนั้นใหผลประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ  และ

สามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคลได  ซึ่งสมิท (Smith, 1972, อางถึงใน รัตนา

พงษพานชิ.  2536 : 16)  ก็มีความเห็นตรงกันวา “ความพึงพอใจในงานที่ทํานั้นเกี่ยวของกับความ

ตองการของบุคคลและการจูงใจ  และยังเกี่ยวของกับสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสภาพแวดลอม

อีกดวย  โดยไดกลาวถึงความพึงพอใจในการทํางานวา “เปนผลรวมทางจิตวิทยาสรีรวิทยา  และ

สิ่งแวดลอม  ซึ่งจะทําใหผูทํางานในหนวยงานพูดไดอยางจริงใจวาเขาพอใจในงานที่ทํา” เปนตน

กูดด (Good) (1973, อางถึงใน จารุวรรณ  พุฑฒิบัณฑิต.  2538 : 14)  กลาววา

ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครู  หมายถึง

1)  เจตคติและความรูสึกของครูเกี่ยวกับหนาที่  ความรับผิดชอบ  เปาหมาย

ผูบังคับบัญชา  และเพื่อนรวมงาน
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2)  สถานภาพทางจิตใจของครูที่มีตองาอาจจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ

เชน ความเพียงพอของรายได  สภาพการใหออกจากงาน  การลาปวย  การไดรับบําเหน็จบํานาญ

การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการบริหาร  โอกาสกาวหนา  และสติปญญาการสรางสรรค

ที่เกิดจากการควบคุมการปฏิบัติงาน

เวอรเทอร  และเดวิด (Werther and David, 1981 : 268, อางถึงใน

พวงทิพย  นวลขาว.  2538 : 46)  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเรื่องเกี่ยวของกับ

ทัศนคติของผูใตบังคับบัญชาวาชอบหรือไมชอบนั้น  ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานจะมีผลตอการ

ลาออก  การขาดงาน  ความประทับใจ  และประเด็นที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตอื่นๆ

จากความหมายดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  คือ

ความรูสึกนึกคิดที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่ตนเองรับผิดชอบซึ่งความรูสึกนึกคิดนี้เกิดจากการไดรับ

การตอบสนองทั้งทางรางกายและจิตใจ  ทําใหความเครียดลดลงเมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้นก็จะสงผลใหเกิดความเต็มใจในการทํางานอยางเต็มกําลัง  เต็มความสามารถซึ่ง

จะมีผลดีตอองคกร

2.3.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ

อับบารฮัม  มาสโลว (Abraham Maslow)  ไดกําหนดลําดับข้ันความตองการของ

มนุษยไว 5 ขั้น  ดังนี้ (Jerald, and Robert.  2000 : 133-135)

ข้ันที่ 1  ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs)  เปนความตองการ

อันดับแรกของมนุษย  ไดแก  ความตองการสิ่งจําเปนตอการยังชีพ  เชน  อาหาร  อากาศ  น้ํา  ที่อยู

อาศัย  เครื่องนุงหม  และส่ิงอื่นๆ ที่ตอบสนองรางกายได

ขั้นที่ 2  ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)  เมื่อไดรับการตอบสนอง

ความตองการทางกายภาพพอสมควรแลว  ความตองการขั้นสูงขึ้นไปก็จะตามมา  ซึ่งแสดงออกมา

ในรูปของความตองการที่จะไดรับความคุมครองใหพนจากอันตราย  ความตองการความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ  อันไดแก  หนาที่การงานซึ่งเปนแหลงที่มาแหงรายได

ขั้นที่ 3  ความตองการทางสังคม (Social Needs)  เมื่อมนุษยไดรับการสนอง

ความตองการทางกายภาพ  และความตองการความปลอดภัยตามลําดับแลวก็จะเกิดความตองการ

ทางสังคม  อันเปนความตองการในลําดับที่สูงถัดขึ้นไปอีก  เปนตนวา  บุคคลแตละคนตองการที่จะ

ไดรวมเปนสมาชิกคนหนึ่งขององคการ  ตองการสมาคมกับบุคคลอื่น  ตองการเปนที่รัก  ตองการเปน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

46

มิตรภาพ  ความรัก  หากบุคคลใดยังไมไดรับการสนองตอบดังกลาวแลวนี้  บุคคลนั้นก็จะมีความ

ตองการทางสังคมอยางแรงกลาอยู  เชนเดียวกับคนหิวตองการอาหารนั่นเอง

ขั้นที่ 4  ความตองการที่จะไดรับการยกยอง (Esteem Needs)  อันเปนความ

ตองการใหผูอ่ืนนิยมนับถือ  ยกยอง  รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง  ความสําเร็จ  ความสามารถ

ความรู  ความนับถือตนเอง  ความเปนอิสระและการมีเสรีภาพ  ตลอดจนความเปนเดนในสังคม

อยางไรก็ตามความตองการในขั้นนี้มักจะไมคอยไดรับการสนองตอบอยางเพียงพอ  เพราะเปนที่

ประจักษวาเปนความตองการที่ไมรูจักพอ

ขั้นที่ 5  ความตองการประสบความสําเร็จตามปรารถนา  หรือความตองการให

ความนึกคิดของตนเองเปนจริง (Self-Actualization Needs)  อันเปนความตองการในลําดับสูงสุด

ซึ่งไดแก  ความตองการใหผูอ่ืนประจักษความรู  ความสามารถของตน  ตองการสมปรารถนาทุก

ประการ  ความตองการขั้นนี้มีลักษณะแตกตางกันในแตละบุคคล

แมกเกเกอร (McGregor)  ไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของมนุษยตาม

ทฤษฎีการบริหารไว 2 แบบ  คือ  แบบดั้งเดิมโดยเรียกชื่อวา ทฤษฎี X  กับแบบใหมเรียกวา ทฤษฎี Y

(Koontz, Cyril and Heinz.  1982 : 386-387)

1)  ทฤษฎี X อยูบนขอสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคนหลายประการ

(1)  มนุษยสวนใหญมีนิสยัไมชอบทํางาน  และจะพยายามหลีกเลี่ยงงาน

เมื่อมีโอกาสอํานวย

(2)  เนื่องจากมนุษยไมชอบทํางาน  ฝายบริหารจึงตองใชวิธีบังคับ  ควบคุม

สั่งการ  และขมขูวาจะลงโทษเพื่อใหคนงานพยายามปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงคขององคการ

(3)  มนุษยโดยทั่วๆ ไปชอบทํางานตามคําสั่ง ชอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ

ไมมักใหญใฝสูงแตตองการความมั่นคง

2)  ทฤษฎี Y อยูภายใตสมมติฐานหลายประการ

(1)  การใชกําลังกายและสมองในการทํางานเปนเรื่องธรรมดา  เชนเดียวกับ

การเลน  หรือการพักผอน

(2)  เมื่อคนงานไดรับมอบหมายใหทํางานตามเปาหมายอยางหนึ่ง  เขาจะใช

ดุลยพินิจและควบคุมตนเองในการปฏิบัติงาน

(3)  ควรใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคการ
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(4)  ในภาวะอันเหมาะสม  คนงานจะเรียนรู  และรับผิดชอบตอผลสําเร็จ

ของงานนั้นๆ

(5)  คนงานโดยทั่วๆ ไปแลวยอมมีความคิดสรางสรรค  เฉลียวฉลาด  และ

สามารถแกปญหาตางๆ ขององคการได

(6)  ในภาวะการอุตสาหกรรมสมัยใหม  เปนเหตุใหมีการใชทรัพยากรมนุษย

เพียงบางสวนเทานั้น  คือ  ไมไดใชความสามารถของมนุษยอยางเต็มที่

ทฤษฎี Alderfer’S ERG Theory (พรรณี  ประเสริฐวงษ.  2540 : 33)

แอลเดอรเฟอร (Alderfer)  ไดกลั่นกรองความตองการ 5 ข้ัน ของ มาสโลว (Maslow)

ใหเหลือเพียง 3 ขั้น คือ

1)  ความตองการคงอยู (Existence Needs-E)  ซึ่งไดแก  ความตองการดานวัตถุ

และดานจิตวิทยา  ซึ่งเปนสิ่งจําเปนแกการยังชีพ  อันไดแก  ความตองการทางกายภาพ  และความ

ตองการความปลอดภัยของ Maslow

2)  ความตองการความเกี่ยวของสัมพันธ (Related Needs-R)  อันไดแก  ความ

ตองการทางสังคม  อันรวมถึงความตองการความปลอดภัยและความรักใครของ Maslow

3)  ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth Needs-G)  ซึ่งเกี่ยวของกับ

การพัฒนาศักยภาพของมนุษย  อันไดแก  ความตองการสมปรารถนาในทุกส่ิงของ Maslow  และ

รวมถึงความตองการความรักดวย

Alderfer  เชื่อวา  ความตองการอยางใดอยางหนึ่งอาจเกิดขึ้นพรอมๆ กับความ

ตองการชนิดอื่นดวย  ซึ่งแตกตางจาก Maslow  ที่เชื่อวาคนเรามักจะตองไดรับสนองตอบความ

ตองการขั้นต่ํากอนจึงจะตองการขั้นสูงขึ้นไปอีก

ทฤษฎีความตองการที่เกิดจากการเรียนรูของ McClelland (Learned Needs)

(Cherrington, 1995 : 139-141, อางถึงใน พรรณี  ประเสริฐวงษ.  2540 : 34–36)

แมคเคอรแลนด และแอกคินสัน (McClelland and Atkinson)  ไดสรุปความ

ตองการตามแนวคิดของ เมอรเลย (Murray)  ออกเปน 3 ชนิด  คือ  ความสําเร็จ  ความผูกพัน  และ

อํานาจบารมี  ซึ่งกําหนดเปนตัวยอข้ึน  ดังนี้

Achieve = n Ach ความสําเร็จ
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Affiliation = n Aff ความผูกพันในกลุม

Power = n Pow อํานาจ

n = needs ความตองการ

1)  ความตองการความสําเร็จ - n Ach  จากผลการศึกษาวิจัยของ McClelland

ไดพบวาบุคคลที่บรรลุความตองการขั้นสูง  มีคุณสมบัติ 3 ประการ  ดังนี้

 (1)  เปนบุคคลที่มีความประสงคอยางแรงกลาที่จะไดรับผิดชอบในหนาที่

การงานหรือชอบแกไขปญหาและมักจะเปนผูชอบทํางานคนเดียว  หากจะมีผูรวมงานเขาก็จะเลือก

ผูที่มีความสามารถมากกวาเพียงเพื่อเปนเพื่อน

(2)  เปนบุคคลที่มักจะกําหนดเปาหมายไวคอนขางยาก  และคํานวณ

ความเสี่ยงขนาดปานกลาง  ซึ่งตรงขามกับผูที่บรรลุความตองการขั้นต่ํามักจะกําหนดความเสี่ยงไว

ต่ําหรือสูง

(3)  เปนบุคคลที่ตองการรับทราบขอมูลยอนกลับจากผลการทํางาน  คือ

อยากทราบวาตนทํางานไดดีเพียงใด  ไมวาเขาจะประสบความสําเร็จ  หรืออาจลมเหลวก็ตาม

แมคเคอรแลนด (McClelland)  ไดกลาววิพากษวิจารณถึงเรื่องความชวยเหลือ

ดานการเงินที่รัฐบาลสหรัฐไดใหแกประเทศยากจนกวา  และไดเสนอแนะวาควรจะใหความชวยเหลือ

โดยมุงเนนใหประเทศเหลานั้นเกิดความตองการที่ประสบความสําเร็จมากกวาที่จะใหความชวยเหลือ

ดานการเงิน  เน่ืองจากเรื่องของการกระตุนใหตองการความสําเร็จนั้นสามารถสอนกันได  และในการ

ฝกอบรมควรมุงเนน 4 ดาน  คือ

(1)  กระตุนใหผูบริหารกําหนดเปาหมายสวนบุคคลขึ้นและใหทําบันทึก

การปฏิบัติงานไวดวย

(2)  สอนใหผูบริหารทราบถึงภาษาของความสําเร็จ  คือ  การคิด  พูด  ทํา

เชนเดียวกับผูที่ประสบความสําเร็จแลว

(3)  ใหความรูวาความสําเร็จเปนตัวจูงใจสําคัญที่จะประสบความสําเร็จได

(4)  จัดใหมีกลุมชวยเหลือ  เชน  จดัใหมีการพบปะสังสรรคระหวางผูประกอบการ

ตางๆ กลาวคือ  ใชอิทธิพลกลุมเนนย้ําเพื่อจูงใจใหตองการความสําเร็จ  โดยรับฟงคําแนะนําปรึกษา

จากสมาชิกกลุม
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2)  ความตองการความผูกพันในกลุม - n Aff  หมายถึง  ความตองการสรางและ

ธํารงไวซึ่งมิตรภาพและความสัมพันธอันอบอุนกับผูอ่ืนซึ่งเปรียบไดกับความตองการทางสังคมของ

Maslow  คุณสมบัติของผูที่ตองการความผูกพันในกลุมมีดังนี้

(1)  เปนผูมีความตองการสูงในดานการไดรับความยอมรับและการใหความ

มั่นใจจากผูอ่ืน

(2)  เปนผูมีความโนมเอียงดานความตองการและไปตามกลุมเพื่อนที่เขาชื่นชอบ

(3)  เปนผูมีความสนใจตอความรูสึกของผูอ่ืนอยางจริงจัง

                 บุคคลประเภท n Aff  นี้จะแสวงหาโอกาสทํางานเพื่อสนองตอบความตองการ

ความผูกพันในกลุม  คือ  เขาจะชอบทํางานกับผูอ่ืนมากกวาทํางานคนเดียวและเขาทํางานไดผลดี

ในสถานการณที่ไดรับความสนับสนุนสวนตัวและไดรับการยอมรับ  ดังนั้น  ผูบริหารหรือผูนําอาจ

ปฏิบัติตอบุคคลประเภท n Aff  โดยใหความรวมมือ  สนับสนุนภาวะแวดลอมในการทํางาน  และ

ในกรณีที่มีขอมูลยอนกลับในทางบวก  ซึ่งจะทําใหบุคคลนั้นๆ บรรลุความตองการ n Aff  ไดในขั้นสูง

อันจะเปนผลใหไดผลงานสูงดวย

3)  ความตองการอํานาจ - n Pow  หมายถึง  ความตองการที่จะควบคมุผูอ่ืน

ความตองการมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผูอ่ืนและตองการที่จะรับผิดชอบแทนผูอ่ืนซึ่งนักจิตวิทยา

บางคนถือวาความตองการอํานาจนั้นเปนวัตถุประสงคของกิจกรรมของมนุษยลักษณะของบุคคล

ประเภท n Pow  ดังนี้

(1)  ตองการมีอิทธิพลเหนือและชี้นําผูอ่ืน

(2)  ตองการมีอํานาจควบคุมผูอ่ืน

(3)  ยึดหลักความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม

               บุคคลประเภทนี้มักจะชอบใหคําแนะนํามาก  ชอบเสนอความคิดเห็น  และทํา

การประเมินผลอยูเสมอ  และพยายามนําบุคคลอื่นเขามาเกี่ยวของกับความคิดของตน  มักแสวงหา

ตําแหนงผูนําของกลุมแสดงออกโดยการพูดจาคลองแคลว  ชางพูด  ชางถกเถียง  ซึ่ง McClelland

สรุปวา n Pow  มี 2 ประเภท  คือ  อํานาจสวนบุคคล  และอํานาจทางสังคม  และเขาเชื่อวาอํานาจ

ทางสังคมมีความจําเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จในการบริหาร  ซึ่งผูบริหารพึงมีอันจะเปนประโยชน

ตอองคการ  กลาวคือ  ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพควรเปนผูบรรลุความตองการขั้นสูงในดานอํานาจ

ทางสังคม (Social Power)  แตบุคคลประเภทนี้จะตองเสียคารักษาพยาบาลสูง  เนื่องจากเปนโรค
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ความดันสูงและโรคหัวใจลมเหลว  อยางไรก็ตาม  ผูบริหารประสบความสําเร็จ  จําเปนตองไดรับ      

n Ach สูงดวย

สําหรับทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจมีเปนจํานวนมากนั้นที่สําคัญๆ และ

เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้  ไดแก  ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรซเบอรก (Two-Factors Theory)

ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)  และรูปแบบของ ลอรเลอร และพอรเตอร (The Lawler

and Porter Model)

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Two-Factors Theory)

เฮอรซเบอรก (Herzberg)  และคณะ  ไดพัฒนามาจากทฤษฎีของ มาสโลว           

พบวามีสองปจจัยที่สงผลใหคนชอบหรือไมชอบงาน  โดยที่องคประกอบที่ทําใหพึงพอใจในงานกับ

องคประกอบที่ทําใหไมพึงพอใจในงานไมเหมือนกัน  โดยจําแนกเปนปจจัยกระตุนและปจจัยค้ําจุน

(Owens, 1987 : 109)

1)  ปจจัยกระตุนหรือแรงจูงใจ (Motivation Factors)  เปนปจจัยที่สรางความ

พึงพอใจใหบุคคลทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถาไดรับการตอบสนองและเพียงพอ  แตถาขาดไป

ก็ไมใชสาเหตุใหเกิดความไมพึงพอใจ  ซึ่งเปนสิ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับงาน (Content of the Job)

มี 5 ระบบ  คือ

 (1)  ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล (Achievement)  หมายถึง  การที่

บุคคลสามารถทํางานไดเสร็จส้ินและประสบผลสําเร็จอยางดี  ความสามารถในการแกปญหาตางๆ

การรูจักปองกันปญหาที่เกิดขึ้น  คร้ันผลงานสําเร็จเขาจึงเกิดความรูสึกพอใจ  และปลาบปลื้มใน

ผลสําเร็จของงานนั้นอยางยิ่ง

(2)  การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition)  หมายถึง  การยอมรับนับถือ

ไมวาจากผูบังคับบัญชา  จากเพื่อน  จากผูมาขอรับคําปรึกษา  หรือจากบุคคลในหนวยงาน  การ

ยอมรับนี้อาจเปนการยกยองชมเชย  การแสดงความยินดี  การใหกําลังใจ  หรือการแสดงออกอื่นใด

ที่สอใหเห็นถึงการยอมรับความสามารถเมื่อไดทํางานอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จ  การยอมรับนับถือ

จะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย

(3)  ลักษณะงานที่ทํา (The Work Itself หรือ Challenging Work) หมายถึง

งานที่นาสนใจ  งานที่ตองอาศัยความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ทาทายใหลงมือทําหรือเปนงานที่มี

ลักษณะสามารถทําตั้งแตตนจนจบไดลําพังแตผูเดียว
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(4)  ความรับผิดชอบ (Responsibility)  หมายถึง  ความพึงพอใจที่เกิดจาก

การมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ไมมีการตรวจ

หรือควบคุมอยางใกลชิด

(5)  ความกาวหนา (Advancement)  หมายถึง  ไดรับเลื่อนขั้นตําแหนงให

สูงขึ้นของบุคคล  การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม หรือไดรับการฝกอบรม

2)  ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors)  หมายถึง  ปจจัยค้ําจุนใหแรงจูงใจในการ

ทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา  ถาไมมีหรือมีลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคล  บุคคลจะเกิดการ

ไมพึงพอใจขึ้น  แตถามีปจจัยเหลานี้ก็ไมใชเปนสาเหตุใหเกิดความพึงพอใจ  ซึ่งปจจัยเหลานี้ไม

เกี่ยวของกับงานโดยตรง (Context of the Job)  ไดแก

(1)  เงินเดือน (Salary)

(2)  โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth)

(3)  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน

(Interpersonal Relation with Superior, Subordinate, Peers)

(4)  สถานภาพหรืออาชีพ (Status)

(5)  นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration)

(6)  สภาพการทํางาน (Working Conditions)

(7)  ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life)

(8)  วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision Techniques)

แมวาทฤษฎีของเฮอรซเบอรก  ไดนํามาใชกับเรื่องของแรงจูงใจและความพึงพอใจ

มากแตยังมีจุดออน เพราะเปนการยากที่จะใชแบบการวิจัยที่เฮอรซเบอรกใช  และเมื่อผูวิจัยอ่ืนๆ

ใชแบบการวิจัยแตกตางกันไปก็ไดผลไมสนับสนุนงานของเขา (Koontz, and Heinz, 1988, อางถึง

ใน กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 52-53)

ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)

เปนทฤษฎีที่ผสมผสานทฤษฎีตางๆ ที่มีมากอนนี้  โดยที่มีมุมมองในเรื่องการจูงใจ

เปนสิ่งที่ซับซอนโดยประกอบดวยทฤษฎีความตองการ (Need Theory)  ทฤษฎีความเสมอภาค

(Equity Theory)  ทฤษฎีการคาดโทษ (Reinforcement Theory)  โดยจะพิจารณาในแตละบุคคล

ทั้งสถานการณและสภาพแวดลอม
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ผลงานของวรูม  เปนที่ทราบกันในนามของทฤษฎีความคาดหวัง  โดยวรูม

มองวาระดับผลงานของคน  วรูม เรียกวา “ผลระดับแรก“ (First Level Outcome)  จะถูกกําหนด

โดยความชอบที่บุคคลผูนั้นมีตอวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาวัตถุประสงคหลายๆ อัน

ซึ่ง  วรูม เรียกวา “ผลระดับที่สอง” (Second Level Outcomes)  หรือส่ิงที่แปรออกมา (Variance)

เชน  หากคนประสงคจะไดรับการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นและรูสึกวาผลงานที่มีคุณภาพเปนปจจัยที่

สําคัญในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงคนั้น “ผลระดับแรก” ของเขาอาจเปนวาเขาจะตองปฏิบัติงานที่มี

คุณภาพสูงกวาโดยเฉลี่ยหรือมีคุณภาพต่ําแลวแตกรณี  และ”ผลระดับที่สอง” ที่ชอบ  คือ  การไดรับ

การเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นถึงแมวาผลเหลานั้นจะมีสิ่งอื่นๆ รวมอยูดวยก็ตาม  เชน  เงินเดือนสูงขึ้น

การยอมรับจากสังคม  และความชื่นชมในตนเอง  แนวความคิดอีกอันหนึ่งของวรูม  ก็คือ  แนว

ความคิดเกี่ยวกับ “ความเปนเครื่องมือ” (Instrumentality)  ซึ่งหมายถึง  ความรูสึกของคนงานที่เชื่อ

หรือคาดวาผลระดับแรกที่จะนําไปสูผลระดับที่สอง  สวนแนวความคิดอันสุดทาย  คือความคาดหวัง

ซึ่งเปนตัวเชื่อมระหวางความพยายามของคนงานนับผลระดับแรก  จะเห็นไดวา  ความคาดหวังมี

ลักษณะคลายๆ กับความเปนเครื่องมือ  แตแตกตางกันตรงที่วาความคาดหวังเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง

กับการนําเอาความพยายามมาสัมพันธกับผลระดับแรก  สวนความเปนเครื่องมือเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ

การนําเอาผลระดับแรกมาสัมพันธผลระดับที่สอง  ซึ่งทฤษฎีของวรูม  อาจสรุปโดยภาพ 8

(ติน  ปรัชญพฤทธิ์.  2538 : 49-50)

ผลระดับแรก ผลระดับสอง

(Variance)

ความพยายาม ระดับของผลงาน - การไดรับการเลื่อนตําแหนง

- การไดรับเงินเดือนสูงขึ้น

- การไดรับการยอมรับจากสังคม

- ความชื่นชมตนเอง

ความคาดหวัง

(Expectancy)

ความเปนเครื่องมือ

(Instrumentality)
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ภาพ 8  ภาพแสดงทฤษฎีความคาดหวังของมูลเหตุจูงใจ

(ที่มา : Tripathi, อางถึงใน ติน  ปรัชญพฤทธิ์.  2538 : 49)

สรุป ไดงายๆ วาการที่จะโนมนาวจิตใจใหคนทํางานขึ้นอยูกับความคาดหวังที่คนเชื่อวา

ความพยายามของตนจะสัมฤทธิ์ผลออกมาเปนผลระดับแรก  และความเปนเครื่องมือของผลระดับ

แรกที่มีตอผลระดับที่สอง  ซึ่งในที่สุดการที่คนจะปฏิบัติงานใหสําเร็จหรือไมประการใดยอมข้ึนอยูกับ

จิตภาพและความเชื่อของเขาวาเขาตองการหรือไมตองการอะไร  และจะใชกลยุทธอะไรในอันที่จะ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามที่เขาเลือกทางเดินเอาไว  ตัวอยางเชน  หากองคการพบวาผลผลิต

ของคนงานต่ํากวามาตรฐานเกิดขึ้น  ผูรับผิดชอบในองคการอาจจะใชทฤษฎีของวรูม  มาประกอบ

การพิจารณาวาผลผลิตที่ไมไดมาตรฐานคงจะมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้

1)  คนงานอาจจะไมไดใหความสําคัญแกผลข้ันที่สองก็ได  และ / หรือ

2)  คนงานอาจจะไมเห็นวาผลผลิตขั้นแรกจะเปนเครื่องมือที่จะนํามาซึ่งผลผลิต

ขั้นที่สองก็ได  และ / หรือ

3)  คนงานอาจจะไมคาดคิดวาความพยายามของเขาจะสามารถกอใหเกิดผล

ขั้นแรกก็ได

สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือผลรวมของสาเหตุเหลานี้เองที่อาจจะทําใหมูลเหตุจูงใจของ

คนงานที่จะปฏิบัติงานอยูในระดับตํ่า  ซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารในองคการจะตองคนใหพบและ

พิจารณาหาทางแกไขกันตอไป

ตามทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  บุคคลจะพึงพอใจเมื่อไดปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยผูนําตอง

กระตุนความตองการ (Need)  ของผูตามเปนรางวัลสรางแนวทางที่ชัดเจนใหมีความกระจางในสิ่ง

ที่คาดหวัง  และลดอุปสรรคตางๆ สิ่งเหลานี้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีความคาดหวัง

ผลงานของอดัมส  คือ  ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory)  ซึ่งมองวาการที่คนงาน

ทํางานมากนอย  ดีหรือไมดี  ข้ึนอยูกับการเปรียบเทียบความพยายามและคาตอบแทนของตนกับ

ของผูอ่ืนในสถานการณการทํางานที่คลายคลึงกัน  หรือการเปรียบเทียบความเสมอภาคของความ

พยายามและคาตอบแทนของตนกับของผูอ่ืนนั่นเอง  ความเสมอภาคดังกลาวจะเกิดขึ้นหากคนงาน

มองวาอัตราสวนระหวางความพยายาม  และคาตอบแทนที่ตนไดรับเทากัน  หรือใกลเคียงกับอัตรา

สวนของสิ่งเหลานี้ของคนงานอื่นที่ทํางานในลักษณะคลายคลึงกันและความไมเสมอภาคจะเกิดขึ้น

หากคนงานคิดวาอัตราสวนดังกลาวเหลื่อมลํ้ากัน  ผลที่ตามมาก็คือ  ความตึงเครียด  ซึ่งเปนเรื่องที่
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ฝายจัดการจะตองเอาใจใสและหาวิธีแกไข  หากประสงคจะใหคนงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเรื่องนี้พอจะมีผลวิจัยเชิงประจักษมาสนับสนุนอยูแลว  เปนตนวา  จากผลวิจัยของ ติน  ปรัชญพฤทธิ์

พบวา  หลักเกณฑในการใหความดีความชอบที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศของขาราชการไทยสูงขึ้น

เปนตน (ติน  ปรัชญพฤทธิ์.  2538 : 50)

รูปแบบการจูงใจของลอรเลอร และพอรเตอร (The Lawer and Porter Model)

รูปแบบของลอรเลอร และพอรเตอร  เปนพื้นฐานของทฤษฎีเสนทาง-เปาหมาย  ที่ใชเปน

ทฤษฎีเกี่ยวของกับการจูงใจเพื่อตรวจดูและทํานายความพึงพอใจในงาน  โดยที่รูปแบบจะแสดงถึง

ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  และความพึงพอใจจะไดรับจากงานที่มี

ประสิทธิภาพ

ตามรูปแบบนี้  ระดับของความพยายามจะขึ้นกับคุณคา  หรือรางวัลที่บุคคลเชื่อหรือมี

ความเปนไปไดที่จะไดรับรางวัล  ดังจะเสนอดังภาพ 9

คุณคาของรางวัล

ความสามารถที่จะ

ทํางานเฉพาะนั้นๆ

รับรูในความยุติธรรม

ของรางวัลที่ได

การมุงสูความสําเร็จ

จากผลของงาน

ความ

พยายาม

รางวัลที่ไดมาจาก

แรงจูงใจ

ความ

พึงพอใจ
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ภาพ 9  รูปแบบของลอรเลอร และพอรเตอร  ตามทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจูงใจ

(ที่มา : Richard, 1968 : 165, อางถึงใน กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 55)

จากภาพ 9  แสดงใหเห็นวา  คนจะมีความพึงพอใจในงานจากการรับรูวาการทํางานมี

รางวัลที่มีคุณคาตอบแทนจะเกิดจากความภาคภูมิใจจากภายใน  และจากภายนอกที่เปนผลของ

ความพากเพียรในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย

ตามทฤษฎีเสนทาง-เปาหมายนั้น  นําพื้นฐานมาจากรูปแบบของลอรเลอร และพอรเตอร

แตสรางความสัมพันธโดยมีพฤติกรรมผูนํามาเกี่ยวของและแจกแจงแรงจูงใจภายใน  และภายนอก

เปนปจจัยสถานการณ 2 ดาน  คือ  ดานคุณลักษณะสวนบุคคลของผูใตบังคับบัญชา (แรงจูงใจ

ภายใน) ดานคุณลักษณะงาน (แรงจูงใจภายนอก)

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.4.1  แบบภาวะผูนํา 4 แบบ  ไดแก  แบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน  แบบสั่งการ

แบบมุงความสําเร็จของงาน  และแบบใหมีสวนรวมตามแนวคิดของ เฮาส (House)

จากการศึกษาผลงานการวิจัยของ กาญจนา  จันทรไทย (2539 : 208)  พบวา  การรับรู

ของอาจารยพยาบาลที่มีตอพฤติกรรมการแสดงออกของผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือข้ึนไปในภาพรวม

มีระดับการแสดงพฤติกรรมผูนําทั้ง 4 แบบ  คือ  พฤติกรรมผูนําแบบสนับสนุน  พฤติกรรมผูนําแบบ

สั่งการ  พฤติกรรมผูนําแบบมุงความสําเร็จในงาน  และพฤติกรรมผูนําแบบมีสวนรวม  โดยระดับ

การรับรูในงาน

ที่ไดรับมอบหมาย

การรับรูในรางวัลที่จะได

จากความพยายาม

รางวัลจากแรงจูงใจ

ภายนอก
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การแสดงออกของแตละแบบพอๆ กัน  แตเมื่อนํามาแยกกลุมตามคาเฉลี่ย (X) ของแตละฉบับพบวา

ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปแสดงพฤติกรรมผูนําแบบสนับสนุนสูงสุด  และรองลงมา  คือ  พฤติกรรม

ผูนําแบบมุงความสําเร็จ  พฤติกรรมผูนําแบบสั่งการ  และพฤติกรรมผูนําแบบใหมีสวนรวมตามลําดับ

2.4.2  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับนอย

จากการศึกษาผลงานของ จารุวรรณ  พุทฒิบัณฑิต  (2538 : 99)  พบวาทั้งใน

ภาพรวมและกลุมครูผูสอนวิชาสามัญ  ครูผูสอนวิชาชีพ  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับนอย

ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ รัตนา  พงษพานิช  (2536 : 125)  ที่พบวาครูในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานความกาวหนาในตําแหนงดานเงินเดือนหรือ

ผลประโยชนที่เกื้อกูลและในดานสภาพการทํางานอยูในระดับนอย

2)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง

จากการศึกษาผลงานของ จารุวรรณ  พุฑฒิบัณฑิต  (2538 : 99)  พบวา

ครูผูสนับสนุนการสอนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคลองกบั

การศึกษาของ สุวรรณ  ภูติวณิชย  (2541 : 53)  ขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในสวนกลาง  สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  และการศึกษาของ

วันชัย  ฉลวยเจริญวงค  (2542 : 88-89)  พบวา  ครูศิลปะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดาน

คาตอบแทนและผลประโยชน  ดานสภาพแวดลอมการทํางาน  ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  และดานสัมฤทธิผลในการทํางาน  โดยมีความพึงพอใจระดับ

ปานกลาง  และผลการศึกษาของ บุษรา  คุปตวินทุ  (2535 : 103)  พบวา  ครูโรงเรียนประถมศึกษา

ทองที่กันดาร  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ดานเงินเดือน  ดานสภาพการทํางานอยูในระดับปานกลาง

3)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับสูง

จากผลการศึกษาของ ศรีรัช  เกตุเมือง  (2537 : 75)  พบวา  ครูอาสาสมัคร

การศึกษานอกโรงเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับสูง  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ บุษรา  คุปตวินทุ  (2535 : 103)  ที่พบวาครูโรงเรียนประถมศึกษาทองที่กันดารมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบตัิงานในระดับมาก  ในดานลักษณะงานที่ทําดานผลประโยชนเกื้อกูล

2.4.3 ความสัมพันธของแบบภาวะผูนํากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
1)  งานวิจัยในประเทศ
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จากผลการศึกษาของ กาญจนา  จันทรไทย  (2539 : 214)  พบวา  พฤติกรรม

ผูนําทั้ง 4 แบบ  คือ  แบบสนับสนุน  แบบสั่งการ  แบบมุงความสําเร็จในงาน  และแบบใหมีสวนรวม

มีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 5 ดาน  (ยกเวน  ความพึงพอใจดาน

ลักษณะของรายได)  ไดแก  ความพึงพอใจในดานงานทั่วไป  ดานลักษณะงาน  ดานลักษณะของ

ผูบังคับบัญชา  ดานโอกาสในการกาวหนา  และดานลักษณะของเพื่อนรวมงาน  ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ พวงทิพย  นวลขาว  (2538 : 146)  ที่พบวา  แบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชามี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูใตับังคับบัญชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระดับ 0.05  โดยมีระดับความสัมพันธกันในระดับสูงและเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน  โดย

ผูบังคับบัญชาที่มีแบบภาวะผูนําแบบปรึกษาหารือ  และแบบมีสวนรวมจะทําใหผูใตบังคับบัญชา

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาผูบังคับบัญชาที่มีแบบภาวะผูนําแบบเผด็จการ  และ

เผด็จการอยางมีศิลป

2)  งานวิจัยตางประเทศ

Saavedra  (1990, อางถึงใน กาญจนา  จันทรไทย.  2539 : 71)  ไดทํา

การศึกษาถึงผลของพฤติกรรมผูอํานวยการตอความตองการจําเปนของครูในเรื่องแรงจูงใจของครู

ความพึงพอใจและความผูกพันตอผูนําในการศึกษาครั้งนี้  เพื่อจะใชแนวคิดทั่วไปของทฤษฎีภาวะ

ผูนําของ Path-Goal  มาใช  การศึกษาเพื่อตรวจสอบและเพื่อเลือกสวนรวมของพฤติกรรมภาวะผูนํา

ตามแนวทางของ Path-Goal  และระดับของความตองการจําเปนกับความสัมพันธในงานของครู

ตอผลกระทบเพื่อคาดการณในเร่ือง  แรงจูงใจของครู  ความพึงพอใจ  และความผูกพันตอผูนําใช

การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance)  โดยมีสมมติฐานการวิจัย  ดังนี้

ครูที่มีความตองการเพื่อผูกพันสูงที่อยูภายใตผูนําที่มีพฤติกรรมภาวะผูนําแบบ

สนับสนุนคาดวามีความผูกพันตอตัวผูนําสูง

ครูที่มีความตองการเพื่อสัมฤทธิ์ของงานสูงมีผูบังคับบัญชาที่มีภาวะผูนํา

แบบมุงสําเร็จ (Achievement-Oriented)  คาดวาจะมีแรงจูงใจสูง  ความพึงพอใจสูง   และมีความ

ผูกพันตอผูบริหาร

ผลการวิจัย  พบความสัมพันธดานบวกกับความพึงพอใจในสถานการณ

ที่สําคัญอีก 2 สถานการณ  คือ  เมื่อครูมีความตองการเพื่อความผูกพันในระดับกลางและผูบังคับ

บัญชามีภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงานกับเมื่อครูมีความตองการเพื่ออํานาจกับภาวะผูนํา

แบบสั่งการ
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สวนผลดานลบมี 3 อยาง  คือ

(1)  ความตองการเพื่อความผูกพันต่ําภายใตภาวะผูนําแบบมีสวนรวม

มีผลตอแรงจูงใจ

(2)  ความตองการเพื่อผลสัมฤทธิ์สูงภายใตภาวะผูนําแบบมีสวนรวม

มีผลตอความพึงพอใจ

(3)  ความตองการเพื่ออํานาจสูง ภายใตภาวะผูนําแบบสั่งการมีผลตอ

ความพึงพอใจ

2.5  สรุปกรอบที่ใชศึกษาวิจัยครั้งนี้

จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวมาแลว  แสดงใหเห็นถึงองคประกอบ

ที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตางๆ สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจถึง  “ความสัมพันธ

ของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา”  โดยใชทฤษฎีเสนทาง-เปาหมายของ เฮาส (House’s Path–Goal

Theory)  เปนกรอบในการวิจัย

จากการศึกษา  ตํารา  เอกสาร  งานวิจัย  ดังกลาว  ผูวิจัยจงึสรุปกรอบการวิจัยไดดังนี้

               2.5.1  แบบภาวะผูนําของผูบริหาร 4 แบบ  คือ

1)  แบบภาวะผูนําแบบสนับสนุน

2)  แบบภาวะผูนําแบบสั่งการ

3)  แบบภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน

4)  แบบภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม

2.5.2  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมี 6 ดาน  คือ

1)  ดานความสําเร็จของงาน

2)  ดานการไดรับการยอมรับ

3)  ดานความกาวหนาในตําแหนง

4)  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5)  ดานเงินเดือนหรือผลประโยชนเกื้อกูล
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6)  ดานสภาพการทํางาน

ดังนั้นความสัมพันธของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครู  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนดังนี้

1)  ความพึงพอใจของครูกับภาวะผูนําแบบสนับสนุน

2)  ความพึงพอใจของครูกับภาวะผูนําแบบสั่งการ

3)  ความพึงพอใจของครูกับภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน

4)  ความพึงพอใจของครูกับภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม

กรอบการวิจัย
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ศึกษา ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

             แบบภาวะผูนําของ         ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

               ผูบริหารโรงเรียน                  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

                   4 แบบ  คือ                                                      ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 6 ดาน

           -  แบบสนับสนุน             -  ดานความสําเสร็จของงาน

-  แบบสั่งการ -  ดานการไดรับการยอมรับ

-  แบบมุงความสําเร็จ -  ดานความกาวหนาในตําแหนง

-  แบบใหมีสวนรวม -  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                                                      -  ดานเงนิเดือนหรือผลประโยชน

        เกื้อกูล

                                                      -  ดานสภาพการทํางาน

ความสัมพันธของแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนดังนี้

1. ความพึงพอใจของครูกับภาวะผูนําแบบสนับสนุน
2. ความพึงพอใจของครูกับภาวะผูนําแบบสั่งการ
3. ความพึงพอใจของครูกับภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน
4. ความพึงพอใจของครูกับภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม

ภาพ 10  แสดงกรอบการวิจัย


