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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

กรุงเทพ เปรียบเทียบภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพกับปจจัยทางชีวสังคมของนักศึกษาและศึกษาตัวแปรทางชีวสังคมที่รวมกัน 
พยากรณภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษา โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ 
และสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบวัด MLQ 5X-Short ของ Bass and Avolio และแบบสอบถามชีว- 
สังคมของนักศึกษา ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแตกตางโดยใช 
คาที่ (t-test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเปนขั้นตอน ตลอดจน 
สรางสมการทํานายภาวะผูนําของนักศึกษา 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
1.  การศึกษาภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษาพบวา นักศึกษามีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพอยูในระดับสูง คาเฉลี่ยเทากับ 

2.470 เมื่อพิจารณารายมิติพบวา มิติสรางแรงบันดาลใจไดคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 2.625 รองลงมาคือ มิติการคํานึงถึงปจเจก 
บุคคลไดคาเฉลี่ยเทากับ 2.476 และมิติการกระตุนทางปญญาไดคาเฉลี่ยนอยที่สุดเทากับ 2.361 

2.  เมื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพกับปจจัยทางชีวสังคมพบวา นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม สถานภาพของบิดา 
มารดาแตกตางกัน มีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

3.  การพยากรณภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษาพบวา ตัวแปรชีวสังคมที่สามารถพยากรณภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 2 ตัวแปร คือ เกรดเฉลี่ยสะสม และอาชีพของแม โดยสามารถพยากรณไดรอยละ 27.0 

ABSTRACT 
This descriptive research aimed to study the transformational leadership of Bangkok University students, to 

compare the transformational leadership with the biosocial factors, and finally to identify biosocial factors that 
mutually predict the transformational leadership of students. A sample of 400 students was recruited by multi 
stage sampling and simple sampling. The data collection instruments were MLQ 5XShort by Bass and Avolio 
and  biosocial  questionnaires. The  data were  analyzed  by  the SPSS Program  for  percentage, means,  standard 
deviation,  ttest,  oneway  ANOVA,  and  stepwise  multiple  regression  analysis  to  develop  an  equation  for 
predicting students’ leadership. 

The major findings were as follows: 
1. The transformational leadership of students was high with the mean score of 2.470. The analysis of an 

individual  dimension  reveals  that  the  inspirational  motivation  ranked  the  highest  at  2.625,  followed  by 
individualized consideration at 2.476 whereas intellectual stimulation ranked the lowest at 2.361. 

2. Comparing  transformational  leadership  to  the  biosocial  factors,  the  study  shows  that  subjects  with  a 
different cumulative grade point average (CUM. GPA) and parental status had statistically significant differences 
in their transformational leadership at .05 level. 

3. Two  biosocial  factors  that  significantly  predicted  transformational  leadership  of  students  at  .05  level  were 
the CUM. GPA and mother’s occupation. There predictors accounted for 27.0 percent of the variance (R 2 = .270).



ความสําคัญของปญหา 
อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาของชาติ คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต 
และการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การ 
ศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการ โดยมุงสราง 
พื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของ 
สังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหสังคมทุกภาค 
สวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตอง 
การของผูเรียน (สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547: 1) 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นมีจุดมุงเนนเดียว 
กับอุดมการณการศึกษาของชาติ ดังนั้น บุคคลที่สําเร็จการ 
ศึกษาออกไปจากมหาวิทยาลัยตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี้ คือ เปนบุคคลที่พรอมจะสรางสรรคสิ่งใหมที่มี 
คุณคา เปนผูนํา เปนนักคิดที่ใชสติปญญาอยางเต็มที่และมี 
อุดมคติ เพื่ออนาคตที่ดีอยางแทจริง (ไพฑูรย, 2530) ซึ่ง 
การศึกษาเรื่องภาวะผูนํานั้น มีการศึกษาคนความานานกวา 
ศตวรรษ แตในระยะ 20 กวาปมานี้ ทฤษฎีภาวะผูนําในยุค 
ของการเปลี่ยนแปลง หรือทฤษฎีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ 
(Transformational  leadership)  นับเปนทฤษฎีที่มีความโดด 
เดน เพราะเปนทฤษฎีที่เสนอวาผูนําเปลี่ยนสภาพเปนผูนําที่ 
สงเสริม สนับสนุนทําใหองคกรนั้นไปสูความสําเร็จที่ดี 
ที่สุด ผูนําที่สามารถสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นแกผูตาม 
อันจะนําไปสูความสําเร็จขององคกร (นิตย, 2548: 53) ใน 
ปจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพหลาก 
หลายอยูทั่วไปทุกวงการ เชน วงการธุรกิจ สุขภาพ และการ 
ศึกษา ซึ่งแตละวงการไดนําเสนอในแงมุมของภาวะผูนํา 
กับประสิทธิผลขององคกรและผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึง 
จําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยหรือบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัด 
การศึกษาตองตระหนักถึงวานักศึกษาในสถาบันการศึกษา 
ของตนเองนั้นมีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพในระดับใดและมี 
ปจจัยใดบางท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนําของนักศึกษา 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อศึกษาภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยจําแนกตามปจจัยทางชีวสังคม 
3.  เพื่อศึกษาปจจัยทางชีวสังคมที่มีอิทธิพลตอภาวะ 

ผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.  ประโยชนเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย 
กอใหเกิดประโยชนอยางยิ่งในการบริหารงานดาน 

กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยนําความรูที่ 
ไดจากขอคนพบงานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาภาวะ 
ผูนําของนักศึกษา และจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแก 
นักศึกษา เพื่อจะนําไปสูการเปนผูนําในสังคม 

2.  ประโยชนในเชิงวิชาการ 
ขอคนพบทางวิชาการในการศึกษาอิทธิพลของภาวะ 

ผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษา เปนการเพิ่มพูนความรู 
ขยายฐานความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ และการ 
วิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาตัวแปรดานชีวสังคมที่มีอิทธิ- 
พลตอภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ 

สมมุติฐานในการวิจัย 
1.  นักศึกษามีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพอยูในระดับสูง 
2.  นักศึกษาหญิงและชายมีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพไม 

แตกตางกัน 
3.  นักศึกษาที่มีช้ันปแตกตางกันมีภาวะผูนําเปลี่ยน 

สภาพไมแตกตางกัน 
4.  นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกตางกันมีภาวะ 

ผูนําเปลี่ยนสภาพแตกตางกัน 
5.  ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก เพศ ช้ันปที่ศึกษา เกรด 

เฉลี่ยสะสม สถานภาพของบิดาและมารดา ลําดับการเกิด 
อาชีพของบิดาและมารดา ระดับการศึกษาของบิดาและ 
มารดาสามารถรวมกันพยากรณภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ 
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพได 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตในการศึกษา 

เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ศึกษาตามหลักสูตร 
4 ปเทานั้น เพราะผูวิจัยตองการควบคุมสภาพแวดลอมทาง 
เศรษฐกิจ และสังคมของนักศึกษาใหมีลักษณะที่ใกลเคียง 
กัน หากรวมนักศึกษาหลักสูตรตอเนื่องเขาไปดวยอาจจะ 
ทําใหเกิดความแตกตางในดานสภาพเศรษฐกิจ และสังคม 
และจะตองเพิ่มตัวแปรสภาพแวดลอมเขาไปในการวิจัย ซึ่ง 
จะทําใหการวิจัยไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังเอาไว



ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาของ 
ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ทั้ง 4 ช้ันป 

ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกไดดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ มี 9 ตัว ดังนี้ เพศ ช้ันปที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย 

สะสม สถานภาพของบิดาและมารดา ลําดับการเกิด อาชีพ 
ของบิดาและมารดา ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา 

ตัวแปรตาม มี 1 ตัว คือ ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ ประ- 
กอบดวย 4 ดาน คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การ 
สรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึง 
ถึงปจเจกบุคคล 

นิยามศัพทเฉพาะ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ หมายถึง บุคคลที่ 

กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตร 4 ป ใน 
ปการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 

ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ  หมายถึง พฤติกรรมที่นัก- 
ศึกษาแสดงออกมาใหเห็นในการทํางานกลุมระหวางที่ 
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีกระบวนการโนม 
นําเพื่อในกลุมใหมีความพยายามที่สูงข้ึนในการรวมมือกัน 
ทํางาน ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่รวมกันตั้งไว โดยที่ 
นักศึกษานั้นมีการพัฒนาความสามารถของเพื่อนรวมกลุม 
ทําใหเพื่อนรวมกลุมมีความไววางใจ เกิดความศรัทธา 
พรอมที่จะทํางานดวย ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพประกอบดวย 
องคประกอบ 4 ตัว คือ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุน 
ทางปญญา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และการ 
คํานึงถึงปจเจกบุคคล 

ปจจัยทางชีวสังคม หมายถึง ลักษณะสวนบุคคล 
ของนักศึกษา ประกอบดวย เพศ ช้ันปที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย 
สะสม สถานภาพของบิดาและมารดา ลําดับการเกิด อาชีพ 
ของบิดาและมารดา ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา 

แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ 
ความสําคัญของภาวะผูนํา 
หนวยงานทุกหนวยงานนั้นไมสามารถที่จะปราศจาก 

ผูนําได  ในการบริหารงานนั้นผูนํา เปนบุคคลที่มีความ 
สําคัญอยางยิ่งในการที่จะนําพาใหองคกรประสบความ 
สําเร็จ เพราะผูนําจะตองมีวิสัยทัศน มีการวางแผน กระตุน 

ใหผูที่อยูภายใตบังคับบัญชานั้นเต็มใจที่จะทํางานดวย 
ดังนั้น ตองอาศัยการที่ผูนํามีภาวะผูนําที่สูง มีความสามารถ 
ในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งที่นักวิชาการ 
สนใจเปนอยางมากสําหรับตัวผูนํา คือ ภาวะผูนํา ดังจะเห็น 
ไดจากมีทฤษฎีมากมายหลากหลายยุคสมัยที่ศึกษาเกี่ยว 
กับภาวะผูนํา และพยายามที่จะอธิบายภาวะผูนําในรูป 
แบบลักษณะตางๆ ก็เพื่อที่จะหาขอสรุปใหไดวาภาวะผูนํา 
ที่ดีที่มีประสิทธิตอการทํางานในองคกรนั้นควรจะเปน 
อยางไร และจากการศึกษาคนควานั้นพบวามีนักวิชาการ 
ทั้งไทยและตางประเทศที่ไดใหความหมายของภาวะผูนํา 
ดังตอไปนี้ 

นิตย  สัมมาพันธ (2548: 31) กลาวถึงความหมายของ 
ภาวะผูนํา “โดยเนนที่กระบวนการ นั่นคือ ภาวะผูนําคือ 
พลังชนิดหนึ่งที่สามารถสงแรงกระทําอันกอใหเกิดการ 
ขับเคลื่อนกลุมคน และระบบองคกรไปสูการบรรลุเปา 
ประสงค” 

รัตติกรณ  จงวิศาล (2550:  166)  ใหความหมายวา 
ภาวะผูนํา “คือ ความสามารถหรือกระบวนการที่บุคคลมี 
อิทธิพลตอบุคคลอื่นหรือกลุมคน สามารถกระตุนจูงใจ 
ใหคนอื่นเช่ือถือ ยอมรับและทําใหเกิดความพยายามและ 
ความสามารถที่สูงข้ึนในการที่จะบรรลุเปาหมายรวมกัน” 

โดยสรุปแลวนั้นภาวะผูนํา หมายถึง การใชอิทธิพล 
และอํานาจหนาที่ของการเปนผูนําเพื่อปฏิบัติการ โดยการ 
สั่งการ อํานวยการ จูงใจ และใชกระบวนการติดตอสัมพันธ 
กับสมาชิกอันสงผลใหสมาชิกเกิดการยอมรับและปฏิบัติ 
ตามเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย 

ทฤษฎีภาวะผูนํา 
นักวิชาการดานการบริหารและภาวะผูนําสรุปความ 

เปนมาของทฤษฎีภาวะผูนําตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบันและ 
จัดแบงเปน 4 กลุมทฤษฎีหลัก คือ 1) กลุมทฤษฎีคุณลักษณะ 
ของผูนํา 2) กลุมทฤษฎีพฤติกรรมของผูนํา 3) กลุมทฤษฎี 
ภาวะผูนําตามสถานการณและ 4) ทฤษฎีภาวะผูนําเปลี่ยน 
สภาพ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา 
แนวคิดหลักของทฤษฎีกลุมนี้  ใหความสําคัญกับ 

คุณลักษณะของผูนําและพยายามตอบคําถามวาผูนําที่มี 
ประสิทธิภาพคืออะไร มีคุณลักษณะ (Traits) ภายในของ 
แตละบุคคล ทางดานกายภาพ ดานบุคลิกภาพ ดานความรู 
ความสามารถหรืองาน และดานสังคมอยางไร  บุคคลที่มี



คุณลักษณะที่สําคัญดังกลาวนี้จะสงผลใหเขาสามารถ 
เปนผูนําคนอื่นได เพราะวาคุณลักษณะตางๆ เหลานี้เปน 
ตัวกําหนดในการคัดเลือกผูนํา แนวคิดทฤษฎีนี้มีจุดออน 
ดังนี้ คือ คุณลักษณะของผูนําแตเพียงอยางเดียวอาจไม 
สามารถอธิบายประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพของผูนํา 
ไดอยางสมบูรณในทุกสถานการณ และอาจไมสามารถ 
ระบุคุณลักษณะที่แนนอน คุณลักษณะรวมของผูนําได 
แตแนวคิดทฤษฎีนี้ก็มีจุดแข็ง คือ การที่ความเขาใจคุณ- 
ลักษณะผูนําที่มีประสิทธิผล จะเปนแนวทางที่สําคัญใน 
การคัดเลือกสรรหาผูนําและเปนแนวทางสําคัญในการ 
พัฒนาภาวะผูนําที่ดีที่เหมาะสมได 

กลุมทฤษฎีพฤติกรรมของผูนํา 
แนวคิดของทฤษฎีกลุมนี้มีความเช่ือวา ความสําเร็จ 

ของผูนําพิจารณาจากงานที่เขาปฏิบัติมากกวาคุณลักษณะ 
ของตัวเขา ดังคําที่กลาววา  “ดูที่พฤติกรรมเขาทําอะไร 
สําคัญกวาเขามีคุณลักษณะอยางไร” ทฤษฎีนี้มุงเนนการ 
ศึกษาพฤติกรรมของผูนํากับผูตาม พิจารณาวาพฤติกรรม 
ใดที่สามารถนําไปสูการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพไดก็ 
นําไปพัฒนากับบุคคลใหเกิดเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ 
การวิจัยตามแนวคิดทฤษฎีกลุมนี้ที่สําคัญมีอยู 3 กลุมใหญ 
กลุมแรก คือ 1)  การศึกษาผูนําของมหาวิทยาลัยแหงรัฐ 
Ohio การศึกษาของกลุมนี้ เนนที่อะไรเปนตัวกําหนด 
รูปแบบของผูนําที่มีประสิทธิภาพและไดจําแนกพฤติกรรม 
ออกมาเปนสองมิติ คือ 1.1) พฤติกรรมที่มุงงาน (Initiating 
structure)  โดยที่พฤติกรรมของผูนําจะมีลักษณะใน 
การมอบหมายงานจัดกิจกรรมตางๆ วางแผน ออกคําสั่ง 
กําหนดหนาที่ใหผูตามปฏิบัติตาม และ  1.2)  พฤติกรรม 
ที่ใหความสําคัญกับคน (Consideration)  พฤติกรรมของ 
ผูนําจะเปนสวนที่คอยสนับสนุนใหกําลังใจ ชวยเหลือ 
ผูตาม 2) การศึกษาผูนําของมหาวิทยาลัยแหงรัฐ Michigan 
การศึกษาของกลุมนี้มุงเนน และมีวัตถุประสงคในการ 
พัฒนาที่คลายกัน ซึ่งสามารถสรุปพฤติกรรมของผูนํา 
ได 2 รูปแบบ คือ 2.1) ผูนําที่มุงงาน (Job-centered) พฤติ- 
กรรมของผูนําจะมุงสนใจที่งานมากกวาคน มุงที่งานให 
สําเร็จตรงกับเปาหมายที่กําหนดไว ผลงานมีประสิทธิภาพ 
และอีกรูปแบบ คือ ผูนํา  2.2)  ที่มุงเนนคน (Employee- 
centered)  ผูนําจะมีพฤติกรรมที่แสดงตอผูตามโดย พยา- 
ยามที่จะสนับสนุน รับฟงผูตาม 3) ทฤษฎีตาขายบริหาร ซึ่ง 
พัฒนาโดย Blake and Mouton อางถึงใน (วิเชียร, 2548: 89) 

เปนการนําความคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูนําของมหาวิทยาลัย 
มิชิแกนมาพัฒนา โดยแบงพฤติกรรมออกเปนสองมิติ คือ 
ผูนําที่มุงงานและมุงคน นํามาประกอบเปนตาขาย โดยมี 
พฤติกรรมที่สําคัญ อยู 5 ประเภท 1) ผูนําแบบดอยคุณภาพ 
ผูนําแบบ 1,1)  2) ผูนําแบบใชอํานาจ หรือบังคับใชแรงงาน 
ผูนําแบบ 9,1)  3) ผูนําแบบชุมนุมสังสรรค หรือเนนเรื่อง 
ของคน ผูนําแบบ 1,9)  4) ผูนําแบบผูนําทีม ผูนําแบบ 9,9) 
และ 5) ผูนําแบบทางสายกลาง ผูนําแบบ 5,5) 

กลุมทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ 
แนวคิดของทฤษฎีกลุมนี้มีความเช่ือวา ความสัมพันธ 

ระหวางผูนํากับผูตามจะประสบความสําเร็จในสถานการณ 
ที่ผูนํามีความสามารถในการควบคุมในระดับตางๆ การ 
ศึกษาวิจัยตามแนวคิดทฤษฎีของกลุมนี้เปนการพิจารณา 
เกี่ยวกับอิทธิพลของสถานการณที่มีตอรูปแบบของภาวะ 
ผูนํา ผลของการศึกษาวิจัยพบวา ประสิทธิผลของผูนํา 
ขึ้นอยูกับปจจัยหลายปจจัย และมีการศึกษาปจจัยตางๆ ใน 
หลายสถานการณ แนวคิดที่สําคัญในกลุมนี้ คือ 1) กลุม 
แนวคิดของ  Fiedler  แนวคิดหลักของกลุมนี้ คือ ประ- 
สิทธิผลของกลุมขึ้นอยูกับการสร างความสอดคลอง 
เหมาะสมระหวางรูปแบบภาวะผูนํา ซึ่งเปนความสัมพันธ 
ระหวางผูนํากับผูตาม โดยรูปแบบของภาวะผูนํานั้นมี 
2 รูปแบบ  คือ  ผูนําที่ มุงเนนงานและผูนําที่ มุงเนนคน 
จัดโดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมของบุคคลที่ท าน 
อยากรวมงานดวยนอยที่สุด The Least  Preferred  Coworker 
LPC)  2)  แนวคิดทฤษฎีของ Hersey  and Blanchard แนว 
คิดที่สําคัญของทฤษฎีนี้คือ  การกําหนดคุณลักษณะรูป 
แบบของการเปนผูนําจากจํานวนการสั่งการ และการสนับ 
สนุนที่ผูนํามีตอผูตาม การศึกษาวิจัยตามแนวศึกษากลุมนี้ 
มีพฤติกรรมผูนําแบบไหนที่เหมาะสมกับผูตาม เขามอง 
วาผูตามมีความแตกตางกัน ทําใหเกิดรูปแบบการทํางาน 
4 ลักษณะ คือ 2.1) แบบสั่งงาน Telling 2.2) แบบขายความ 
คิด Selling 2.3) แบบการมีสวนรวม Participating 2.4) แบบ 
มอบหมายงาน Delegating 3) ทฤษฎีเสนทางเปาหมายของ 
Robert  House  ทฤษฎีนี้มีความเช่ือวาผูตามที่มีตอผูนําวา 
ผูนําที่ดีจะตองมีสวนชวยใหผูตามสามารถบรรลุเปาหมาย 
ในเรื่องการทํางาน และเปาหมายสวนตัวไปพรอมๆ กัน 
วิธีการที่ผูนําใชเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหแกผูตาม ไดแก การ 
เสนอใหรางวัลสําหรับการที่ผูตามบรรลุเปาหมายในการ 
ปฏิบัติงาน การเพิ่มรางวัลตามที่ผูตามปรารถนา และการ



กําจัดปญหาอุปสรรคในการทํางานตางๆ ของผูตามให 
ออกไป ลักษณะของผูนํามีอยูดวยกัน 4 ลักษณะดังตอไปนี้ 
3.1)  ผูนําประเภทช้ีนํา 3.2)  ผูนําประเภทสนับสนุนผูใต 
บังคับบัญชา 3.3) ผูนําแบบมีสวนรวม และ 3.4) ผูนําที่มุง 
บรรลุเปาหมายความสําเร็จในการทํางาน (นิตย,  2548; 
วิเชียร, 2548; รัตติกรณ, 2550) 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ 
ตามแนวคิดของ Bass (Bass and Avolio, 1994; นิตย, 

2548: 52-56 ) สรุปไดวาภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ หมายถึง 
การที่ผูนําทําใหผูตามเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่สูงขึ้น 
ผลที่เกิดจากการทํางานของผูนํานั้นจะสงผลกระทบถึง 
ทั้งตัวผูนําเองและผูตามดวย สําหรับ Bass  (1985)  ภาวะ 
ผูนําเปลี่ยนสภาพ หมายถึง คนที่กระตุนใหผูตามทําในสิ่งท่ี 
ที่มากกวาความคาดหวังเดิมที่ตั้งเอาไว ผูนําเปลี่ยนสภาพ 
นั้นจะเปลี่ยนความสนใจของผูตามทําใหเกิดการเปลี่ยน 
แปลงในตัวผูตาม และทําใหผูตามมองไปขางหนา มีมุม 
มองใหมนอกเหนือจากเดิม  และใหความสนใจกับการ 
ทํางานเปนทีมมากกวาที่จะสนใจทํางานในสิ่งที่ตนเอง 
สนใจเทานั้น จุดเนนของทฤษฎีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ 
คือ ผูตามจะทํางานไดผลงานเกินความคาดหมายที่ผูนํา 
ตั้งเอาไว โดยสรุปแลวภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ จึงหมายถึง 
ความสามารถของผูนําที่จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความเช่ือ 
และพฤติกรรมของบุคคลอื่นโดย การแสดงใหเห็นถึง 
ความสามารถในการทํางานของผูนํา เพื่อที่จะใหบรรลุ 
พันธกิจและเปาหมายที่ตั้งไวขององคกร 

ทฤษฎีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของ Bass  and  Avolio 
(1994)  อธิบายองคประกอบที่เปนลักษณะที่สําคัญ 4 มิติ 
คือ การโนมนาวความคิด ลักษณะที่แสดงออกถึงผูนําที่มี 
คุณลักษณะพิเศษ (charisma) การสรางแรงบันดาลใจ การ 
กระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล 

1.  การโนมนาวความคิด คือ พฤติกรรมของผูนําที่ 
แสดงออก  เปนตัวอยางที่ดีและทําใหผูใตบังคับบัญชา 
เกิดการยอมรับ ความรูสึกไววางใจ ใหความเคารพนับถือ 
ศรัทธา มีการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม ซึ่งทําให 
ผูนําสามารถใชความพยายามโนมนาวความคิดผูใตบังคับ- 
บัญชาปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ พฤติกรรมดังกลาว 
ไดแก การเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา มีคุณธรรม 
และจริยธรรม มีวิสัยทัศน มีการเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 

เปนผูกลาเสี่ยง ใชอํานาจที่ตนมีเปนตัวขับเคลื่อนการทาํงาน 
ของผูใตบังคับบัญชาและกลุมเพื่อประโยชนสวนรวม 
ผูตามเกิดการเลียนแบบ เกิดความม่ันใจในตัวของผูนํา 

2.  การสรางแรงบันดาลใจ คือ วิธีการที่ผูนําจุดประ- 
กายความคิดที่ทําใหผูบั งคับบัญชามีความทาทายใน 
การทํางาน และใชความพยายามทํางานใหสําเร็จ สราง 
ความคาดหวังวาปญหาทุกอยางสามารถหาทางออกได 
และงานทุกอยางสามารถทําใหบรรลุเปาหมายได ทําใหผู 
ตามเกิดความรักที่จะทํางานมีความผูกพันในองคกร และ 
เกิดทัศนคติที่ดี  ซึ่งอาจทําไดโดยการสร างสปริตใน 
การทํางาน การเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน อยาก 
ทํางานเพื่อสวนรวมมากกวาทํางานเพื่อตนเอง 

3.  การกระตุนทางปญญา คือ วิธีการที่ผูนํากระตุน 
ผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ  แก 
ปญหาเกาดวยวิธีการใหมๆ ไมยึดติดกับสิ่งเกาสงเสริม 
ใหผูใตบังคับบัญชานําเสนอแนวคิดใหมๆ  ในการแก 
ปญหา และมีการแกปญหาที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น มีการ 
ทําใหเห็นวาปญหาทุกอยางสามารถที่จะแกไขได และ 
เอาชนะอุปสรรคตางๆ ได มีวิธีการที่หลากหลายในการ 
แกปญหา หรือในการทํางาน ไมหลงอยูกับวิธีเดิมๆ ทําให 
เกิดการเปลี่ยนรูปแบบในการคิดแกปญหาและเกิดความ 
คิดสรางสรรคในการทํางาน 

4.  การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล คือ การที่ผูนํา 
ใหความสนใจผูใตบังคับบัญชาแตละบุคคล สงเสริมและ 
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาตามความตองการความรูความ 
สามารถเพื่อบรรลุผลในการทํางานใหสําเร็จ ตลอดจนสอน 
แนะนําและใหขอมูลยอนกลับ  ใชวิธีการติดตอสื่อสาร 
สองทาง และใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาในการเรียนรู 
ทําใหรูสึกวาตนเองเม่ืออยูในองคกรนี้แลวมีคุณคา ฟงผู 
ตามแตละอยางตั้งใจในสิ่งที่ผูตามพูด หรือในสิ่งที่ เขา 
สนใจ ไมละเลยหรือเพิกเฉยตอความคิดเห็นของผูตาม 
และเห็นเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลเปนเรื่องที่ 
สําคัญในองคกร เกิดการเอาใจเขามาใสใจเรา รับรูถึงความ 
ตองการและความไมตองการของผูตามแตละคนวาเปน 
เชนไร สนใจในรายละเอียดเล็กนอยตางๆ ของผูตาม แต 
เปนการสนใจที่จะชวยและพัฒนาสงเสริมใหเกิดความภาค 
ภูมิใจในการทํางานไมใชการจับผิด



จาก 4 องคประกอบของทฤษฎี Bass (อางถึงในวิเชียร, 
2548:151–154)  ยังไดอธิบายเพิ่มเติมวาผูนําแบบปฎิรูป 
(Transformational  Leadership) นั้น สามารถเปลี่ยนแปลง 
และกระตุนการจูงใจตอผูใตบังคับบัญชาดวยวิธีการดัง 
ตอไปนี้ 

1.  ทําใหผู ใตบังคับบัญชามีการตระหนักถึงความ 
สําคัญของผลลัพธจากงานมากขึ้น 

2.  โนมนาวจิตใจของผูใตบังคับบัญชาใหปลอยวาง 
ผลประโยชนของตนเพื่อผลประโยชนขององคกรหรือ 
ทีมงาน 

3.  กระตุนจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเห็นความจําเปน 
ในการทํางานตามคําสั่งเพิ่มมากขึ้น 

ผูนําเปลี่ยนสภาพจะไมควบคุมจัดการกับผูใตบังคับ 
บัญชา แตจะมุงเนนไปสูการใชวิธีการตางๆ เชน การใช 
วิสัยทัศน  คานิยมรวม และความคิดในการสรางความ 
สัมพันธในกิจกรรมที่มีความหลากหลายตางๆ ผูนําเปลี่ยน 
สภาพนั้นสามารถพบไดเสมอ ซึ่งจะตรงกันขามกับผูนําที่มี 
ลักษณะพิเศษ ในการดึงดูดใจใหการยอมรับความเปนผูนํา 
ของเขา 

การวัดภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ 
ทฤษฎีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพจะใชแบบวัด MLQ 

(Multifactor  Leadership  Questionnaires)  เพราะเปนแบบ 
วัดที่ผูสราง คือ Bass ไดสรางมาเพื่อวัดภาวะผูนําแบบเปลี่ยน 
สภาพโดยเฉพาะ Bass  (1985) ไดสรางแบบวัดภาวะผูนํา 
แบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพขึ้นใน ค.ศ 
1998 โดยเรียกวา Multifactor  Leadership  Questionnaire– 
Form  5  หรือ MLQ-5  สรางแบบวัดเริ่มจากการสรางขอ 
คําถาม 142  ขอที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม ดวยการ 
สอบถามผูบริหารระดับสูง 70 คน เพื่อใหอธิบายคุณลักษณะ 
ภายใน (Attributes)  แลวใชวิธี Factor  analysis  สกัดองค- 
ประกอบได 73 องคประกอบ (Lowe et al., 1999: 385-394) 
แบบวัดเปนการตรวจสอบความสอดคลองระหวางกรอบ 
แนวคิดกับขอมูลเชิงประจักษระหวางภาวะผูนําทั้งสอบ 
แบบเพื่อแยกพฤติกรรมของผูนํา ผลของการพัฒนาแบบวัด 
พบวา มีคาความเช่ือม่ันของแบบวัดอยูระหวาง 0.93 กับ 
0.46 

ป ค.ศ. 1995 Bass and Avolio ไดรวมกันพัฒนาแบบ 
วัด MLQ  5X-Short  เพื่อใหมีความสั้นกะทัดรัดและมี 
ประสิทธิผลมากขึ้น มีขอคําถาม 45 ขอ และการออกแบบ 

วัดเปนลักษณะ 360  องศา สรางและสํารวจความเขาใจ 
สําหรับรูปแบบของผูนําตามภาวะผูนําเต็มรูปแบบ โดยให 
สามารถใชเวลาประมาณ 15  นาที ในการตอบคําถาม คา 
ความเช่ือม่ันอยูระหวาง .74 ถึง .94  (Avolio,  Bass,  and 
Jung, 1999) 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ 
รัตติกรณ  จงวิศาล (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการ 

ฝกอบรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
leadership) ของผูนํานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย 
มีจุดมุงหมายเพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมภาวะผูนําการ 
เปลี่ยนแปลง สําหรับนิสิตในมหาวิทยาลัย และเพื่อศึกษา 
ผลของการฝกอบรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สําหรับ 
ผูนํานิสิตในมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางในการทดลอง 
ไดแก ผูนํานิสิตโดยแบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 12 คน 
กลุมควบคุม จํานวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน ผลการวิจัย 
พบวา ผูนํานิสิตที่ไดรับการฝกอบรมภาวะผูนําเปลี่ยน 
แปลงมีเจตคติที่ดีตอภาวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลงหลัง 
การฝกอบรม สําหรับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่นิสิต 
ประเมินตนเองและภาวะผูนําที่รวมงานประเมินผูนํานิสิต 
หลังสิ้นสุดการทดลอง มากกวาผูนํานิสิตที่ไมไดรับการ 
ฝกอบรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง อยางมีนัยสําคัญที่ 
ระดับ 0.05 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักศึกษาปริญญาตรีทุกช้ันป ตั้งแตป 1 

ถึงป 4 ปการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 22,802 คน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดจากการคํานวณความ 

คลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 ไดกลุมตัวอยาง 400 คน 
การคัดเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการแบงช้ันภูมิ โดยใช 

ช้ันปกําหนดใหช้ันปละ 100 คนและในแตละช้ันปใชการ 
สุมตัวอยางอยางงาย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1.  แบบวัด MLQ  5X-Short  ของ Bass  and  Avolio 

จํานวน 20 ขอ 
2.  แบบสอบถามชีวสังคมของนักศึกษาจํานวน 9 ขอ 
การวิเคราะหขอมูล 
1.  บรรยายระดับภาวะผูนําของนักศึกษา โดยใชสถิติ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน



2.  การวิเคราะหความแตกตางระหวางความฉลาดทาง 
อารมณกับ เพศ ช้ันปที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม สถานภาพ 
ของบิดาและมารดา ลําดับการเกิด อาชีพของบิดาและ 
มารดา ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา โดยใชการ 
ทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง 
เดียว One  way  ANOVA  และทดสอบความแตกตางดวย 
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยเสนอโดยเรียงตามวัตถุ- 

ประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้ 
1.  ศึกษาภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษามหา- 

วิทยาลัยกรุงเทพ 
จากผลการศึกษาพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

มีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.470 เมื่อพิจารณาเปนรายมิติพบวา มิติสรางแรงบันดาลใจ 
ไดคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดเทากับ 2.625 รองลงมา คือ การคํานึงถึง 
ความเปนปจเจกบุคคล ไดคาเฉลี่ยเทากับ 2.476 และมิติที่ 
ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มิติกระตุนทางปญญา ไดคาเฉลี่ย 
เทากับ 2.361 ซึ่งจากลักษณะของการสรางแรงบันดาลใจ 
นั้นเปนวิธีการที่ผูนํากลุมมีการจุดประกายความคิดที่ทําให 
สมาชิกในกลุมมีความทาทายในการทํางาน และใชความ 
พยายามทํางานใหสําเร็จ สรางความคาดหวังวาปญหาทุก 
อยางสามารถหาทางออกได และงานทุกอยางสามารถทํา 
ใหบรรลุเปาหมายได ทําใหสมาชิกเกิดความรักที่จะทํางาน 
มีความผูกพันกันในกลุม และเกิดทัศนคติที่ดี ซึ่งอาจทํา 
ไดโดยการสรางสปริตในการทํางาน การเกิดความกระ- 
ตือรือรนในการทํางานอยากทํางานเพื่อสวนรวมมากกวา 
ทํางานเพื่อตนเอง ซึ่งสอดคลองกับลักษณะการทํางาน 
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เนื่องจากนักศึกษาในมหา- 
วิทยาลัยเปนวัยรุนตอนปลาย เปนชวงที่ชอบทํางานเปน 
กลุม รูจักรับผิดชอบงาน (สําเนาว, 2539: 76) 

2.  เปรียบเทียบภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยจําแนกตามปจจัยทางชีวสังคม 

จากผลการศึกษาพบวา เ ม่ือเปรียบเทียบภาวะผูนํา 
เปลี่ยนสภาพกับปจจัยทางชีวสังคมพบวา นักศึกษาที่ มี 
เกรดเฉลี่ยสะสม สถานภาพของบิดาและมารดาแตกตางกัน 
มีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ 0.05 จากผลการศึกษาเกรดเฉลี่ยของนักศึกษามี 

ความสําคัญอยางมากในการทํางานรวมกัน เพราะเกรด 
เฉลี่ยที่สูงนั้นหมายถึงการที่นักศึกษาจะมีวิจารณญาณ มี 
การคิดวิเคราะหที่จะทํางานรวมกับผูอื่นรวมทั้งการเปน 
ผูนําซึ่งในมิติหนึ่งของภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ คือ การ 
กระตุนทางปญญา  คือ  เปนลักษณะหรือวิธีการที่ผูนํา 
กระตุนสมาชิกในกลุมใหเกิดความคิดริเริ่มในสิ่งใหมๆ 
แกปญหาเกาดวยวิธีการใหมๆ ไมยึดติดกับสิ่งเกา สงเสริม 
ใหสมาชิกนําเสนอแนวคิดใหมๆ ในการแกปญหา และมี 
การแกปญหาที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น มีการทําใหเห็นวา 
ปญหาทุกอยางสามารถที่จะแกไขได และเอาชนะอุปสรรค 
ตางๆ ได มีวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา หรือใน 
การทํางาน ไมหลงอยูกับวิธีเดิมๆ ทําใหเกิดการเปลี่ยน 
รูปแบบในการคิดแกปญหาและเกิดความคิดสรางสรรค 
ในการทํางาน 

3.  การพยากรณภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษา 
กับตัวแปรชีวสังคม 

จากผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณ 
ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 2 ตัวแปร คือ เกรดเฉลี่ยสะสม และอาชีพของมารดา 
โดยสามารถพยากรณไดรอยละ 27.0 

เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเปนตัวแปรทางชีวสังคมที่ 
สามารถพยากรณภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษา 
เนื่องจากเกรดเฉลี่ยของนักศึกษามีความสัมพันธอยางสูงใน 
การที่จะชวยใหนักศึกษาเกิดภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพได 
เพราะบุคคลที่จะมีภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพไดนั้นตองเปน 
คนที่คอยกระตุนใหผูตามทําในสิ่งที่ที่มากกวาความ 
คาดหวังเดิมที่ต้ังเอาไว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู 
ตาม และทําใหผูตามมองไปขางหนามีมุมมองใหมนอก 
เหนือจากเดิม และใหความสนใจกับการทํางานเปนทีม 
มากกวาที่จะสนใจทํางานในสิ่งที่ตนเองสนใจเทานั้น 
ดังนั้น บุคคลที่จะปฏิบัติลักษณะเชนนี้ไดตองเปนบุคคลที่ 
มีความสามารถดานสติปญญาที่สูงซึ่งสําหรับนักศึกษาก็ 
สามารถวัดไดจากการที่มีเกรดเฉลี่ยที่สูง 

ขอเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษาควร 

มีการวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้นดังนี้ 
1.  ควรมีการศึกษาภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพของนักศึกษา 

ในระดับบัณฑิตศึกษา



2.  ควรมีการศึกษาภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพโดยศึกษา 
ตัวแปรอื่นๆ เพิ่มขึ้น เชน ตัวแปรแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การ 
อบรมเลี้ยงดู การมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งภายในและ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย มโนภาพของตนเอง (Self-concept) 
ความฉลาดทางสติปญญาและความฉลาดทางอารมณ 

3.  ควรมีการศึกษาภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพกับนักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาลและเอกชน 

4.  ควรมีการศึกษาภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพในเชิงงาน 
วิจัยคุณภาพ หรืองานวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาภาวะผูนํา 
เปลี่ยนสภาพ 

5.  ในดานการบริหารงานดานกิจการนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ควรนําขอมูลที่ไดจากขอคนพบจาก 
งานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาภาวะผูนําของนัก- 
ศึกษา และจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา 

6.  ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝกอบรมความ 
เปนผูนําของนักศึกษาใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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