บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารธนาคาร
ออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ ผูศ้ ึกษาได้คน้ คว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสาคัญ
ครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.แนวคิดเกี่ยวเกี่ยวกับภาวะผูน้ า
2.ทฤษฎีผนู ้ าการเปลี่ยนแปลง
3.แนวคิดเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม
4.งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.กรอบแนวคิดในการศึกษา
2.1 แนวคิดเกี่ยวเกีย่ วกับภาวะผู้นา
ความหมายของภาวะผู้นา
นักวิชาการหลายท่ านได้ให้ ความหมายของผู้นาในหลายทัศนะ ดังนี้
Cole (1999) อ้ า งใน (มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้า ไทย, 2552) ภาวะผู ้น าเปรี ย บเสมื อ นกั บ
กระบวนการที่มีพลวัตที่มีบุคคลหนึ่ งสามารถเข้าไปมี อิทธิ พลเหนื อบุคคลอื่นที่จะทาให้บุคคลนั้น
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม
Drath&Palus(1994) (อ้ า งใน สุ เทพ พงศ์ ศ รี ว ัฒ น์ , 2550 : 15) ให้ นิ ย ามว่ า ภาวะผู ้น าเป็ น
กระบวนการสร้างความสมเหตุผลในการทางานร่ วมสนองบุคคลต่างๆ เพือ่ สร้างความเข้าใจและความ
ผูกพันให้เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้
Morden(1997)อ้างใน (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552) ภาวะผูน้ าคือความสามารถในการ
ทาสิ่งต่างๆให้สาเร็จโดยอาศัยคน
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พัชรนันท์ กลัน่ แก้ว (2549 : 80) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าคือ ความตั้งใจและความพยายามของผูน้ า ใน
การแสวงหาแนวทางที่จะส่ งเสริ มสนับสนุนผูร้ ่ วมงานให้มีความก้าวหน้า ทาผลงานให้บรรลุเป้ าหมาย
ประกอบด้วยสิ่ งสาคัญ 2 ประการคือ มีความชัดเจน ความสอดคล้องกันและความไว้วางใจโดยสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้แก่ผรู ้ ่ วมงาน
วิเชียร วิทยอุดม (2548 : 3) ได้กล่ าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึงลักษณะส่ วนตัวของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรมออกมา เมื่ อ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ ม เป็ นความสามารถที่เกิดขึ้น ระหว่างที่มี การทางาน
ร่ ว มกัน หรื อ อยู่ใ นเหตุ ก ารณ์ เดี ย วกัน เพื่ อ ให้ กิ จ การของกลุ่ ม ด าเนิ น ไปสู่ เป้ าหมายและประสบ
ความสาเร็จ ภาวะผูน้ าจะมีมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และการฝึ กฝนของแต่ละบุคคล
จากความหมายข้างต้นสรุ ปได้ว่า ภาวะผูน้ าหมายถึ งการแสดงพฤติกรรมของผูท้ ี่ได้ยอมรับเป็ น
ผูน้ า โดยใช้บ ทบาทที่ ไ ด้รับ บริ ห ารคนหรื อ กลุ่ ม ตามสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น เพื่อ น าไปสู่ ก ารบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
2.2 ทฤษฎีผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ทฤษฎีภาวะผู้นาของแบส
(Bass’s Theory Leadership)
แนวคิดผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เป็ นแนวคิดที่เริ่ มมาจาก ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงบารมี (Charismatic
Leadership) ซึ่งบารมีเป็ นอิทธิพลที่ไม่ได้เกิดจากประเพณี หรื ออานาจหน้าที่ แต่เกิดจากการรับรู ้ของผู ้
ตามว่ามี คุณ ลักษณะพิเศษ ผูน้ าลักษณะนี้ เกิ ดขึ้นเมื่ อ มี วิกฤตการณ์ ทางสังคม ผูน้ าจะโน้ม น้าวและ
กระตุน้ ให้ผูต้ ามเชื่อ มัน่ ในวิสัยทัศน์ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ เพื่อสามารถบรรลุ ผลสาเร็ จได้ สาหรับ
แนวคิดนี้ ทาให้ผตู ้ ามเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา แต่มีผลกระทบอย่างมากต่อบุคคล กลุ่มและองค์การ ทั้ง
ด้านบวกและลบ ซึ่งผลกระทบด้านลบจะนาไปสู่ผลเสียอย่างมหาศาล
Burns (1978) เป็ นบุคคลแรกที่นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดย Burns อธิบาย
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็ นกระบวนการที่ท้งั ผูน้ าและผูต้ ามต่างช่วยยกระดับของคุณธรรมและ
แรงจูงใจของกันและกันให้สูงขึ้นและ Bass (1985) ได้กล่ าวถึ งทฤษฎี น้ ี ในเวลาต่อมาทฤษฎีผนู ้ าการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่กระตุน้ ผูต้ ามให้มีความเป็ นผูน้ า ซึ่งผูน้ าการ
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เปลี่ ย นแปลงเป็ นภาวะผูน้ าที่ ต ้อ งการอย่างยิ่งในโลกปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ ว
(Mosley and Othets, 1996)
Bass (1985)ระบุขอ้ จากัดของผูน้ าเชิงบารมี โดยได้แนะนาให้มีการขยายทฤษฎีให้ครอบคลุม
ถึงลักษณะเสริ มพฤติกรรม ตัวบ่งชี้บารมีและสภาพแวดล้อม ต่อมาทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ของ Bass (Avolio and Bass, 1991)ใช้คาว่าการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) แทน
คาว่า การสร้างบารมี (Charisma) ซึ่ ง หมายถึ งการมี อิ ท ธิ พ ลเกี่ ยวกับ อุ ด มการณ์ ที่ ระดับ สู งสุ ดของ
จริ ยธรรม คือ ทั้งผูน้ าและผูต้ ามจะมีการอุทิศตัวอย่างที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ Bass เห็นว่า บารมี ซึ่ ง
เป็ นกระบวนการที่ผนู ้ ามีอิทธิพลต่อผูต้ ามในลักษณะที่ปลุกเร้าอารมณ์ ให้เข้มแข็งนั้น ไม่เพียงพอต่อ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง โดยมี ส่วนประกอบที่สาคัญอี ก 3 ส่ วน ได้แก่ ความเสน่ หา (Charisma)
หรื อ อิ ทธิ พลด้านอุ ดมการณ์ (Indealized Influence)

การกระตุน้ การใช้ปัญ ญา (Intellectual

Stimulation) และการมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายคน (Individual Consideration)Bassได้เสนอทฤษฎีผนู ้ า
การเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยแนวความคิดของ Burns โดย Bass (1985) แบ่งผูน้ าออกเป็ น 2 แบบ ได้แก่
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leaders) และภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional
Leaders)
แรกเริ่ ม Bass (1985) ได้ระบุพ ฤติก รรมของภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง (Transformational
Leaders) ไว้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเสน่ หา (Charisma) หรื ออิทธิพลด้านอุดมการณ์ (Indealized
Influence) การกระตุน้ การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) และการมุ่ งความสัมพันธ์เป็ นรายคน
(Individual Consideration) และระบุพฤติกรรมของภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน(Transactional Leaders)
ไว้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward) และ การบริ หารแบบ
วางเฉยเชิ งรับ (Passive Management by Exception)ซึ่ งภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงและภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปลี่ ย น มี ลั ก ษณะเป็ นพลวัต ร (Dynamic) มี ค วามต่ อ เนื่ องกั น ตามรู ป แบบภาวะผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความต่อเนื่องจากภาวะผูน้ าการแลกเปลี่ยน ผูน้ าจะใช้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
พัฒนาความต้อ งการของผูต้ ามให้สูงขึ้นต่อเนื่ อ งจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ ยน ผูน้ าคนเดียวอาจใช้
ภาวะผูน้ าทั้งสองประเภทในประสบการณ์ และเวลาที่แตกต่างกัน Bass ได้วินิจฉัยว่า ความเป็ นภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนสามารถส่งผลในการปรับปรุ งประสิทธิภาพขั้นต่ากว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
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ต่อมามีการปรับปรุ งทฤษฎีใหม่ โดย Bass and Avolio(1990) ได้เพิ่มพฤติกรรมภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง อีกหนึ่ งองค์ประกอบ คือ การจูงใจด้านแรงดลใจ (Inspirational Motivation) และได้เพิ่ม
พฤติกรรมภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยนอีก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ ก(Active
Management by Exception) ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการบริ ห ารแบบวางเฉย และองค์ป ระกอบการ
บริ ห ารแบบปล่ อ ยตามสบาย (Laissez-Faire)ในปี ค.ศ. 1991 Bass และ Avolioได้เสนอโมเดลภาวะ
ผู ้น าแบบเต็ ม รู ป แบบ (Model of the Full Range of Leadership) (อ้ า งใน รั ต ติ ก รณ์ , 2550 : 189)
ประกอบด้ว ยภาวะผูน้ า 3 แบบ ได้แ ก่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลง (Transformational Leadership)
ภาวะผูน้ าการแลกเปลี่ ยน (Transactional Leadership) และภาวะผูน้ าแบบปล่ อ ยตามสบาย (Laissezfaire Leadership) ดังนี้
1)
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็ นกระบวนการที่ผนู ้ ามี
อิทธิพลต่อผูร้ ่ วมงานและผูต้ าม โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูร้ ่ วมงานและผูต้ ามให้สูงขึ้นกว่าที่
คาดหวัง พัฒนาความสามารถและศักยภาพไปสู่ ระดับที่สูงขึ้น ทาให้เกิดความตระหนักในภารกิจและ
วิสัยทัศน์ของกลุ่มและองค์การ มีการจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานและผูต้ ามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของ
ตนเองไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การ และสังคม ซึ่งกระบวนการนี้ จะกระทาโดยผ่านองค์ประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรื อที่เรี ยกว่า “4I’s” (Four I’s)
1.1) อิ ทธิ พ ลอย่างมี อุ ดมการณ์ หรื อ ภาวะผูน้ าเชิ งบารมี (Idealized Influence or
Charisma Leadership : II or CL) หมายถึงการที่ผนู ้ าประพฤติตวั เป็ นแบบอย่าง สาหรับผูต้ าม ผูน้ าจะ
เป็ นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและทาให้ผตู ้ ามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน สิ่ ง
ที่ผนู ้ าต้องปฏิบตั ิเพื่อ บรรลุถึ งคุณลักษณะนี้ คือ ผูน้ าจะต้อ งมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู ้
ตาม โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผูน้ าแสดงความมัน่ ใจช่วยสร้างความรู ้สึกเป็ น
หนึ่งเดียวกันเพือ่ การบรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ผูต้ ามจะเลียนแบบผูน้ าและพฤติกรรมของผูน้ าจากการ
สร้างความมัน่ ใจ ประสิทธิภาพ และความเคารพในตนเอง
1.2)การสร้างแรงดลใจ (Inspirational Motivation : IM)หมายถึง การที่ผนู ้ าจะประพฤติในทางที่จูงใจ
ให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้ าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและท้าทายในเรื่ องงาน
ของผูต้ าม ผูน้ าจะกระตุน้ จิตวิญญาณของทีม โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผูน้ าจะ
แสดงความเชื่อมัน่ และแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่ วแน่ ว่าจะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ ผูน้ าจะ
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ช่วยให้ผูต้ ามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อ วิสัยทัศน์และภารกิ จขององค์กร และช่ วยให้ผูต้ าม
พัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้ าหมายในระยะยาว
1.3)การกระตุน้ การใช้ปัญญา(Intellectual Stimulation : IS) หมายถึง การที่ผนู ้ ามีการกระตุน้ ผูต้ ามให้
ตระหนัก ถึ งปั ญ หาต่ างๆที่ เกิ ด ขึ้น ในหน่ วยงาน ท าให้ผูต้ ามมี ค วามต้อ งการหาแนวทางใหม่ ๆ มา
แก้ปัญหาในหน่ วยงาน เพื่อหาข้อสรุ ปใหม่ที่ดีกว่าเดิม นาไปสู่ สิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดยผูน้ ามีการ
คิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ การมองปั ญหา ผูน้ าทาให้ผู ้
ตามรู ้สึกว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นสิ่งที่ทา้ ทายและเป็ นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่ วมกัน ผูต้ ามจะได้รับการ
กระตุน้ ให้ต้ งั คาถามต่อค่านิ ยมของตนเอง ความเชื่อ และประเพณี การกระตุน้ ทางปั ญญาเป็ นส่ วนที่
สาคัญของการพัฒนาความสามารถของผูต้ ามในการที่จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
1.4)การมุ่ งความสัม พันธ์เป็ นรายคน (Individualized Consideration : IC) หมายถึ ง
ผูน้ ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็ นผูน้ าให้การดูแลเอาใจใส่ผตู ้ ามเป็ นรายบุคคล และ
ทาให้ผตู ้ ามรู ้สึกมี คุณ ค่าและมี ความสาคัญ ผูน้ าจะเป็ นโค้ช (Coach) และที่ปรึ กษา (Advisor) ของผู ้
ตามแต่ละคน เพื่อ กาพัฒนาผูต้ าม ผูน้ าจะเอาใจใส่ เป็ นพิเศษในความต้องการของปั จเจกบุคคล เพื่อ
ความสัมฤทธิ์และเติบโตของแต่คน และจะพัฒนาศักยภาพของผูต้ ามและเพือ่ นร่ วมงานให้สูงขึ้น การ
ประพฤติของผูน้ าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
พฤติกรรมของภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลงทั้งสี่ องค์ประกอบดังกล่ าวมีความสัมพันธ์ต่อกัน
และมี ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการก่อ ให้เกิ ดอิ ทธิพลให้การเปลี่ยนแปลงขี้นแก่ผูต้ าม ทาให้ผตู ้ ามเกิ ด
แรงจูงใจที่จะให้ความพยายามในการทางานเพิ่มขึ้นจากปกติ ทาให้ผตู ้ ามเปลี่ยนจุดยืนของตนจากทา
เพื่อ ประโยชน์ตนเองไปเป็ นเพื่อประโยชน์ของหมู่ คณะหรื อ องค์กร ผลงานที่เกิ ดขึ้นจึงมากกว่าที่
คาดหวังไว้ ในขณะที่ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน ผูต้ ามจะสร้างผลงานได้เพียงตามที่คาดหวังไว้เท่านั้น
2) พฤติกรรมภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)เป็ นกระบวนการที่ผูน้ า
ให้รางวัลหรื อลงโทษผูต้ าม ขึ้นอยู่กบั ผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ าม ผูน้ าจูงใจผูต้ ามให้ปฏิบตั ิเพื่อให้
ได้ผ ลลัพ ธ์ที่ ต ้อ งการ โดยเชื่ อ มโยงความต้อ งการและรางวัล กับ ความส าเร็ จ ตามเป้ าหมาย ผ่า น
องค์ประกอบพฤติกรรม 2 ประการ ได้แก่
2.1) การให้ ร างวัล ตามสถานการณ์ (Contingent Reward : CR) ผูน้ าจะท าให้ ผู ้ต ามเข้า ใจ
ชัดเจนว่าต้อ งการให้ผตู ้ ามทาอะไรหรื อ คาดหวังอะไรจากผูต้ าม เมื่ อผูต้ ามสามารถบรรลุ เป้ าหมาย
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ตามที่คาดหวัง จะแลกเปลี่ยนโดยให้รางวัลเป็ นการตอบแทน และจูงใจด้วยแรงจูงใจขั้นพื้นฐานหรื อ
แรงจูงใจภายนอก
2.2) การบริ ห ารแบบวางเฉย (Management-by Exception) เป็ นการบริ ห ารงานที่
ปล่อยให้เป็ นไปตามสภาพเดิม ผูน้ าไม่พยายามเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับการทางาน จะเข้าไปแทรกต่อ เมื่อ มี
อะไรเกิ ดผิดพลาดหรื อการทางานต่ ากว่ามาตรฐาน การเสริ ม แรงมักจะเป็ นทางลบ แบ่งเป็ น2 แบบ
ได้แก่ การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ กและการบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ
2.2.1) การบริ ห ารแบบวางเฉยเชิ งรุ ก (Active Management by Exception: MBA-A)
เป็ นพฤติกรรมของผูน้ าที่ จะคอยสังเกตผลการปฏิบ ัติงานของผูต้ าม และช่ วยแก้ไ ขให้ถู กต้อ งเพื่อ
ป้ องกันการเกิดความผิดพลาดหรื อล้มเหลว
2.2.2) การบริ ห ารแบบวางเฉยเชิ งรับ (Passive Management by Exception: MBE-P) เป็ น
พฤติ ก รรมของผูน้ าที่ ใช้วิธี ก ารท างานแบบเดิ ม และรัก ษาสภาพเดิ ม จะเข้า ไปแทรกแซงถ้าการ
ปฏิ บ ัติ งานไม่ ไ ด้ต ามมาตรฐานหรื อ ถ้ามี บ างอย่างผิด พลาด โดยผูน้ าบริ ห ารแบบวางเฉยเชิ งลบ
(Negative Form)มีลกั ษณะคล้ายคอยจับผิด หากพบจะให้วิธีการตาหนิ ลงโทษ โดยไม่มีการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเพื่อให้มีการปรับปรุ งแก้ไขหรื อป้ องกันก่อ น พฤติกรรมของผูน้ าบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ
จึงมีผลร้ายแรงต่อแรงจูงใจของผูต้ ามมากกว่าแบบเชิงรุ ก
3)
ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faireLeadership : LF) หรื อพฤติกรรม ความ
ไม่มีภาวะผูน้ า (Nonleadership Behavior) เป็ นภาวะผูน้ าไม่มีความพยายาม
ขาดความรับผิดชอบ
ไม่มีการตัดสินใจ ไม่มีวสิ ยั ทัศน์เกี่ยวกับภารกิจขององค์การ ไม่มีความชัดเจนในเป้ าหมาย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวัดผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ แบบสอบถามภาวะผูน้ าพหุ องค์ประกอบ MLQ6S (Multifactor Leadership Questionnaire) สร้างโดย Bass และ Avolioในปี 1992(สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์
,2548 : 399) แบ่งองค์ประกอบของผูน้ าเป็ น 7 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 : อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรื อภาวะผูน้ าเชิงบารมี (Idealized Influence or
Charisma Leadership)คื อ พฤติ ก รรมที่ ส ามารถกระตุ ้น ความรู ้สึ ก ด้านอารมณ์ ข องผูต้ ามให้ สู งขึ้ น
ก่อให้เกิดการเลียนแบบและผูกพันต่อผูน้ า ส่วนใหญ่ใช้วธิ ีการที่ทาให้ผตู ้ ามอ่อนแอลง โดยถูกสอนให้
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คอยการพึ่งพาและถู กหล่ อหลอมซึ มซับให้จงรักภักดี ต่อ ผูน้ ามากกว่าการยึดมั่นต่อ อุ ดมการณ์ ของ
องค์การ
องค์ประกอบที่ 2 : การสร้างแรงดลใจ (Inspirational Motivation)เป็ นพฤติกรรมของผูน้ าที่เกี่ยวกับการ
สื่อสารเพือ่ ดึงดูดใจสู่ วิสัยทัศน์ โดยการใช้สัญลักษณ์เพื่อให้เกิดการใช้ความพยายามของผูต้ ามสู งขึ้น
และการที่ผูน้ าแสดงแบบอย่างของพฤติกรรมผูต้ ามผูน้ าจะพยายามจูงใจผูต้ ามให้ทางานบรรลุ เกิ น
เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ โดยสร้างจิตส านึ กของผูต้ ามให้เห็ นความส าคัญ ว่าเป้ าหมายและผลงานนั้น
จ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา จึ ง จะท าให้ อ งค์ก ารเจริ ญ ก้า วหน้ า ประสบ
ความสาเร็จได้
องค์ประกอบที่ 3 : ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faireLeadership)การกระตุน้
การใช้ปัญญา(Intellectual Stimulation) คือพฤติกรรมของผูน้ าในการทาความเข้าใจต่อปั ญหาได้ดี จน
สามารถท าให้ ผูต้ ามมองเห็ น ปั ญ หาดังกล่ าวจากมุ ม มองใหม่ ของตนได้เองและส่ งเสริ มให้ผูต้ าม
แสวงหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง โดยใช้วธิ ีการฝึ กคิดทวนกระแสความเชื่อและ
ค่านิยมเดิมของตน หรื อของผูน้ า หรื อขององค์การ ซึ่งจะเป็ นการสร้างความรู ้สึกท้าทายให้เกิดขึ้นแก่ผู ้
ตาม
องค์ ป ระก อบที่ 4 :ก ารมุ่ งค วาม สั ม พั น ธ์ เ ป็ น รายคน (Individualized Consideration)ก ารมุ่ ง
ความสัม พัน ธ์เป็ นรายคน (Individual Consideration) เป็ นพฤติ กรรมของน าที่ เกี่ ยวกับ การให้ก าร
สนับสนุ น การกระตุน้ กาลังใจ พยายามตอบสนองความต้องการเป็ นรายบุคคล ผูน้ าจะแสดงบทบาท
เป็ นครู พี่เลี้ยงและที่ปรึ กษาให้คาแนะนาแก่ผตู ้ ามด้วยวิธีการเฉพาะของแต่ละคน ซึ่ งทาให้ผูต้ ามได้
พัฒนาระดับความต้องการของตนสู่ระดับสูงขึ้น
องค์ประกอบที่ 5 : การให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward)การให้รางวัลตามสถานการณ์
(Contingent Reward) หรื อ การแลกเปลี่ยนที่สร้างสรรค์(Constructive Transaction)คือ พฤติกรรมของ
ผูน้ าในการกาหนดความชัดเจนของงานที่ใช้เป็ นเกณฑ์ที่สมควรได้รับรางวัลเพือ่ ใช้เป็ นเครื่ องจูงใจแก่
ผูต้ ามและผูต้ ามจะได้รางวัลตอบแทนหากทาสาเร็จตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้
องค์ประกอบที่ 6 : การบริ หารแบบวางเฉย (Management-by Exception) เป็ นการบริ หารงาน
ที่ปล่อยให้เป็ นไปตามสภาพเดิม ผูน้ าไม่พยายามเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับการทางาน จะเข้าไปแทรกต่อเมื่อมี
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อะไรเกิ ดผิดพลาดหรื อ การทางานต่ ากว่ามาตรฐาน การเสริ มแรงมักจะเป็ นทางลบ แบ่งเป็ น 2 แบบ
ได้แก่ การบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ กและการบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ
โดยการบริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ ก (Active Management by Exception)ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมของ
ผูน้ าที่ใช้วิธีการทางานแบบเดิมและปล่อยให้เป็ นไปตามสถานภาพเดิมตราบเท่าที่วิธีการทางานแบบ
เก่ายังใช้ได้ผล มีการเข้าไปติดตามตรวจสอบผูต้ ามอย่างใกล้ชิด แต่จะเข้าไปแทรกแซงทันทีเมื่อเกิ ด
ข้อผิดพลาดหรื อทางานได้ต่ากว่ามาตรฐาน แล้วดาเนิ นการแก้ไขเพื่อให้แน่ ใจว่างานที่สาเร็ จออกมา
นั้นมีประสิทธิผล
ส่ วนการบริ ห ารแบบวางเฉยเชิ งรับ (Passive Management by Exception)ซึ่ งเป็ นพฤติก รรม
ของผูน้ าที่ใช้วิธีการทางานแบบเดิมและปล่อยให้เป็ นไปตามสถานภาพเดิมตราบเท่าที่วิธีการทางาน
แบบเก่ายังใช้ได้ผล มีการเข้าไปติดตามตรวจสอบผูต้ ามอย่างใกล้ชิด แต่จะเข้าไปแทรกแซงทันทีเมื่อ
เกิดข้อผิดพลาดหรื อทางานได้ต่ากว่ามาตรฐาน โดยผูน้ าบริ หารแบบวางเฉยเชิงลบ (Negative Form)มี
ลักษณะคล้ายคอยจับผิด หากพบจะให้วธิ ีการตาหนิ ลงโทษ โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้มี
การปรับปรุ งแก้ไขหรื อป้ องกันก่อน
องค์ประกอบที่ 7 :การบริ หารแบบขาดภาวะผูน้ า(Non-leadership) หรื อ การบริ หารแบบปล่ อยตาม
สบาย (Laissez-faire) ผูน้ าบริ ห ารงานให้เป็ นไปตามยถากรรม ไม่ เข้าไปเกี่ ยวข้อ งกับงาน เมื่ อ เกิ ด
ปั ญหาหรื อ ข้อ ผิดพลาดขึ้น ผูน้ าจะวางเฉยไม่สนใจเกี่ ยวข้อ ง พยายามจะเอาตัวรอด ไม่ตดั สนใจ ไม่
ป้ อนข้อมูลกลับไม่สนใจหรื อ ให้แรงจูงใจแก่ ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ดังนั้นจึงถือว่าเป็ นการขาดภาวะผูน้ า
(Non-leader)
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ลักษณะภาวะผูน้ าแบบเต็มรู ปนี้ ผูน้ าจะแสดงคุณลักษณะของแต่ละคนตามลาดับ สาหรับรู ปแบบโครง
ร่ าง (Profile) ที่เหมาะสมที่สุด แสดงในแผนภูมิที่ 2.1 (รัตติกรณ์ จงวิศาล: 194)

รู ปที่ 2.1แสดงลักษณะโครงร่ างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Optimal Profile) ของลักษณะภาวะผูน้ า
ที่มา : (รัตติกรณ์ จงวิศาล: 194)

จากแผนภู มิ ที่ 21 มิ ติ ที่ 3 (ความลึ ก) ของโครงร่ างนี้ แทนความถี่ (Frequency)ซึ่ งบุ ค คลแสดง
ลักษณะเฉพาะของภาวะผูน้ า ในมิ ติของการกระทาคือกระตือ รื อร้น (Active) หรื อ ไม่ กระตือ รื อร้น
(Passive) ช่วยให้รูปแบบภาวะผูน้ ามีความชัดเจนขึ้น และในมิติความมีประสิ ทธิภาพ (Effective) เป็ น
ตัวแทนผลกระทบของรู ปแบบภาวะผูน้ าต่อ ผลการปฏิบตั ิงานในภาพนี้ ผูน้ าแสดงออกถึงภาวะผูน้ า
แบบปล่อยตามสบาย (LF) ไม่บ่อยนัก และเพิ่มความถี่ของรู ปแบบภาวะผูน้ าการแลกเปลี่ยน คือ การ
บริ หารแบบวางเฉยเชิงรุ ก การบริ หารแบบวางเฉยเชิ งรับและการให้รางวัล ตามสถานการณ์ หรื อการ
เสริ มแรงทางบวก (CR) ในลักษณะโครงร่ างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนี้ แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบพฤติกรรม
ทั้ง 4 องค์ประกอบ(4I’s)ของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีการแสดงออกมากที่สุด
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ในทางตรงกั น ข้า ม การแสดงภาวะผู ้น าที่ มี ผ ลการปฏิ บ ัติ งานต่ ามี แ นวโน้ ม ไปทางไม่ มี ค วาม
กระตือรื อร้น และความไม่มีประสิ ทธิภาพตรงกันข้ามกับภาวะผูน้ าที่มีล ักษณะโครงร่ างผลลัพธ์ที่ ดี
ที่สุด ดังแสดงในแผนภูมิ ที่ 2.2 ที่ แสดงโครงร่ างที่เป็ นผลลัพธ์ระดับรองลงมา (Suboptimal Profile)
ของลักษณะภาวะผูน้ า

รู ปที่2.2ลักษณะโครงร่ างที่เป็ นผลลัพธ์ระดับรอง (Suboptimal Profile) ของลักษณะ
ภาวะผูน้ า
ที่มา :(รัตติกรณ์ จงวิศาล: 195)
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม
ความหมายของการทางานเป็ นทีม
Baron & Byrne (2000, อ้างใน ปราณี รามสู ต และ จารัส ด้วงสุ วรรณ, 2545: 170) กล่าวถึงการทางาน
กลุ่ มในภาพรวมซึ่ งผนวกการทางานเป็ นทีมไว้ดว้ ยว่า เป็ นการทางานร่ วมกันของบุคคล 2 คนหรื อ
มากกว่านั้น ซึ่งแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีเป้ าหมายเดียวกัน ต่างมีอิทธิพลต่อกัน และตระหนักใน
การเป็ นสมาชิกกลุ่ม
Spector (2000, อ้างใน ปราณี รามสู ต และ จารั ส ด้ว งสุ ว รรณ, 2545: 170) ได้กล่ าวถึ งการ
ทางานเป็ นทีม (Team Work) ว่าการทางานเป็ นทีมจะมีการประสานกัน งานของคนหนึ่ งมีผลต่องาน
ของคนอื่นในกลุ่ม แต่ละคนมีบทบาทเฉพาะของตน และทุกคนมีเป้ าหมายอยูท่ ี่จุดเดียวกัน
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Larson & La Fasto (1989, อ้างใน วิเชี ยร วิทยอุ ดม, 2548: 226) กล่ าวว่า ที มงานคือ หน่ วยที่
ประกอบด้วยคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาปฏิสมั พันธ์ร่วมกัน และมีการประสานกันเพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมาย
เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ ง มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ทีม งานประกอบด้วยบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ประการที่สอง บุคคลในทีมงานจะร่ วมกันทางานอย่างเป็ นแบบแผน ประการที่ 3 มี
เป้ าหมายร่ วมกัน
ปรานี รามสู ต (2545 : 170)การทางานเป็ นทีม คือการทางานเป็ นกลุ่มประเภทหนึ่ งที่สมาชิ ก
ทุกคนของทีมงานจะมีบทบาทเฉพาะของตน ทุกบทบาทต้องประสานกันและมีผลต่อกันและกัน โดย
มีเป้ าหมายร่ วมกันที่ความสาเร็จของงาน และหัวใจของความสาเร็จของทีมงานอยูท่ ี่สมาชิกทุกคน
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ การทางานเป็ นทีมคือ การทางานของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไป โดยมีการประสานงานกัน ซึ่งงานของแต่ละคนหรื อกลุ่มมีความเกี่ยวเนื่องกันต่อผลสาเร็จของงาน
ที่ต่างมีเป้ าหมายร่ วมกัน
กระบวนการทางานเป็ นทีม
Romig(1996, อ้างใน อารี ยอ์ ุ ณ หสุ ท ธิ ยานนท์, 2551) กล่ าวว่า การที่ จะสร้างกระบวนการ
ทางานเป็ นทีม ที่มีประสิ ทธิผลได้น้ ัน โครงสร้างของทีมจาเป็ นต้องมีอ งค์ประกอบหลัก 10 ประการ
1. ความสามารถในการสร้างสรรค์ของทีม (Team Creativity) โดยทีมต้องมี การวางแผนการ
ทางาน ซึ่ งพัฒนามาจากความคิดที่หลากหลายของสมาชิกในทีม ในการสร้างสิ่ งใหม่ๆ นาไปสู่ การ
ประสบความสาเร็จของทีม
2. การติด ต่ อ สื่ อ สารภายในที ม (Team Communication) เป็ นการติด ต่อ สื่ อ สารที่ ดีระหว่าง
บุคคล เพือ่ นาไปสู่การปฏิบตั ิที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการสื่อสารแบบสองทาง อย่างไม่เป็ นทางการ มีการ
รับฟังความคิดเห็นของทีมและเป็ นไปอย่างเปิ ดเผยและเป็ นไปอย่างถูกต้อง
3. การประชุมทีม (Team Meetings) สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในการประชุม เพราะทุกคน
ในทีมมีความสาคัญในการทางานให้เกิดประสิทธิผล
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4. การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) โดยการส่ งเสริ ม การติ ดต่อ สื่ อ สารและ
ความคิดสร้างสรรค์ของทีม เพื่อ ช่วยให้เกิ ดความร่ วมมือ ในการแก้ไ ขปั ญหาและปรับปรุ งกระบวน
ทางานด้วยการรับรู ้เป้ าหมายและแก้ปัญหาร่ วมกัน
5. ค่ า นิ ย ม วิสั ย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ ของที ม (Team Values, Vision and Mission) โดยที ม ต้อ งมี ก าร
กาหนดแนวทางในการท างานร่ วมกันของสมาชิ ก ตามค่ านิ ยม วิสัยทัศน์และพันธกิ จของทีม แล้ว
พัฒนากระบวนการทางานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ให้บรรลุเป้ าหมายของทีม
6. การกาหนดเป้ าหมายของทีม (Team Goal Setting) โดยการหาข้อตกลงร่ วมกันของสมาชิกทีมแต่ละ
คนเพือ่ นาไปสู่การปฏิบตั ิตามพันธกิจตามระยะเวลาที่กาหนด
7. บทบาทหน้ าที่ แ ละความรับ ผิด ชอบของที ม ภายในองค์ก ร (Role and Responsibility and Team
Organization) โดยสมาชิ กในทีม ทุกคนต้อ งเข้าใจเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับ ผิดชอบของ
ตัวเองเพือ่ บรรลุเป้ าหมายของทีม เพือ่ นาไปสู่การทางานที่มีประสิทธิภาพ
8. การแก้ไ ขปั ญ หาของที ม (Team Problem Solving) โดยการประชุ ม สมาชิ ก ที ม เพื่ อ ระบุ ปั ญ หา
วิเคราะห์สาเหตุและเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะกับสถานการณ์
9. การตัด สิ น ใจของที ม (Team Decision Making) โดยใช้ ทัก ษะ ความรู ้ การมี ส่ ว นร่ ว มและ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพือ่ การตัดสินใจแก้ปัญหา
10. การปรับปรุ งกระบวนการทางาน (Work Process Improvement) เป็ นการฝึ กอบรมสมาชิ ก ในทีม
เกี่ยวกับการปรับปรุ งการทางาน เช่น ลดระยะเวลา ผลผลิต ราคา และคุณภาพ เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การเกิด
ความพึงพอใจ
จากโครงสร้างการทางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิผลดังกล่าว Romig(1996) นามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของการทางานเป็ นทีม ที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็ จ พบว่าการทางานเป็ นทีมที่มีประสิ ทธิผล
นั้น ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) การติดต่อสื่ อสาร (Communication) 2)ความร่ วมมือ (Cooperation)
3) การประสานงาน (Coordination) 4) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Breakthrough) 5) การปรับปรุ ง
งานอย่างต่อเนื่อง ( Continuous breakthrough)
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ขั้นตอนสร้ างทีมงาน
กระบวนการสร้างทีมงาน(ยงยุทธเกษสาคร: 172-173)มีข้นั ตอน 7 ขั้นตอน คือ
1. การกาหนดภารกิจหรื องานที่จะทา โดยผูบ้ ริ หารจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของงานที่
จะทาตามอานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน และมีการรับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกในทีมเพือ่ ปรับเปลี่ยนให้ดีข้ นึ
2. สร้างความเข้าใจกับสมาชิก ด้วยการเปิ ดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นและการตัดสินใจเรื่ องต่างๆ เพือ่ ให้สมาชิกเกิดความผูกพันกับทีม
3. ระดมความคิด ของคนในทีมในเรื่ องเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิ ทักษะการทางาน ข้อมูลข่าวสารที่
ต้องการ เป็ นต้น ด้วยเทคนิคการระดมสอง (brainstorming)
4. คัดเลือกความคิด จากการพิจารณาความคิดต่างๆที่ได้จากการระดมสมอง ซึ่งผูบ้ ริ หารและทีม
เห็นว่าดีที่สุด เพือ่ นาไปกาหนดเป็ นแผนการปฏิบตั ิงาน
5. กาหนดแผนการปฏิบตั ิงาน ซึ่งสมาชิกในทีมทุกคนจะต้องทราบแผนงานตรงกันในเรื่ อง
หน้าที่ของสมาชิกในทีม แผนที่ดีตอ้ งมีความยืดหยุน่ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์
6. การปฏิบตั ิตามแผน โดยผูบ้ ริ หารคอยส่งเสริ ม สนับสนุน สัง่ การ ให้คาแนะนาและกระตุน้ ให้
กาลังใจกับทีมซึ่งผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูก้ ากับดูแลและตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ
7. การประเมินผล เป็ นการสรุ ปผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ทั้งด้านความก้าวหน้าของงาน
คุณภาพของผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็ นต้น
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
อารี ยอ์ ุณหสุทธิยานนท์ (2551) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย การทางานเป็ นทีมกับประสิทธิผลของหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลทัว่ ไป เขต 6 และ 7
โดยมี วตั ถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้ 1. ศึกษาระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย
การท างานเป็ นที ม และประสิ ท ธิ ผ ลของหอผูป้ ่ วย 2. ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งภาวะผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลงของหัวหน้า 3.สร้างสมการพยากรณ์ ประสิ ทธิผลของหัวหน้าผูป้ ่ วยจากภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยและการทางานเป็ นทีมในหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลทัว่ ไป เขต 6 และ 7
กลุ่ม ตัวอย่างคือพยาบาลประจาการที่ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ในโรงพยาบาลทัว่ ไป
เขต 6 และ 7 จานวน 377 คน โดยได้จากการสุ่ มแบ่ งชั้น เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ส่ วน
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ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้าหอผูป้ ่ วย ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามการทางานเป็ นทีม และส่ วนที่ 4 แบบสอบถามประสิ ทธิผล
ของหอผู ้ป่ วย วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยหาค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์แ บบเพียร์ สัน และการวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบเพิ่มตัวแปรเป็ น
ขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1.ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลทัว่ ไป เขต
6 และ 7 อยูใ่ นระดับสู ง การทางานเป็ นทีมการพยาบาลอยูใ่ นระดับมากและประสิ ทธิผลของหอผูป้ ่ วย
อยูใ่ นระดับสู ง 2. ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ่ วยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลาง (r=0.639) กับ ประสิ ท ธิ ผ ลของหอผูป้ ่ วยอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 และการ
ทางานเป็ นทีมการพยาบาล มี ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู ง (r=0.790) กับประสิ ทธิ ผลของหอ
ผูป้ ่ วยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3. การทางานเป็ นทีมและภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย สามารถร่ วมกันพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพผลของหอผูป้ ่ วยได้ร้อ ยละ 69.6 และ
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบได้ ดังนี้
ประสิทธิผลของหอผูป้ ่ วย = 0.932+0.527 การทางานเป็ นทีม + 0.256 ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้าหอผูป้ ่ วย
ปิ ยะพงษ์วรรณกูลพงศ์(2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจ
ในการทางานระหว่างนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสาเร็จในอาชีพระดับสูงและต่า กรณี ศึกษา: บริ ษทั
ยูนิซิต้ มี าร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ศึกษาระดับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจในการ
ทางานและความสาเร็จในอาชีพของธุรกิจอิสระและเพือ่ เปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและ
แรงจูงใจในการทางานระหว่างนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสาเร็จในอาชีพระดับสูงและต่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือนักธุรกิจอิสระที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ของบริ ษทั ยูนิซิต้ ี มาเก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด จานวน 182 คน ด้วยวิธีทางสถิติ ได้แก่ สถิติบรรยายเพือ่ อธิบายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิตอิ นุมานทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างกลุ่มด้วยค่า t-test พบว่ากลุ่มนัก
ธุรกิจอิสระที่ประสบความสาเร็จในอาชีพระดับสูงมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแต่ละองค์ประกอบ
ได้แก่การมีอิทธิพลด้านอุดมการณ์การสร้างแรงบันดาลใจการกระตุน้ การใช้ปัญญาและการคานึงถึง
ปั จเจกบุคคลสูงกว่ากลุ่มนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสาเร็จในอาชีพระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติระดับ.001 และกลุ่มนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสาเร็จในอาชีพระดับสูงมีแรงจูงใจในการ
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ทางานด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์และแรงจูงใจใฝ่ อานาจสูงกว่ากลุ่มนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสาเร็จ
ในอาชีพระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ.001 และกลุ่มนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสาเร็จใน
อาชีพระดับสูงมีแรงจูงใจในการทางานด้านแรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์สูงกว่ากลุ่มนักธุรกิจอิสระที่ประสบ
ความสาเร็จในอาชีพระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ.01
อนงค์นาถ ยุวพันธุ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ภาวะผูน้ าของนักศึกษาระดับปริ ญญาโทหลักสูตร
บริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิตสาหรับผูบ้ ริ หาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ าของนักศึกษาระดับปริ ญญาโทหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาหรับผูบ้ ริ หาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้ าของ
Bass เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขา
บริ หารธุรกิจ สาหรับผูบ้ ริ หาร คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสนักศึกษา 53 (รุ่ นที่ 11)
และรหัสนักศึกษา 54 (รุ่ นที่ 12) ซึ่งกาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 111 คน
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอา้ งอิง ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ พบว่า นักศึกษามีภาวะผูน้ าทั้ง 3 แบบ คือ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน และ
ผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย อยูใ่ นระดับปานกลางทั้งหมด นักศึกษามีระดับการทางานเป็ นทีมโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก และระดับการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน การคานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ระดับพฤติกรรม ภาวะผูน้ าโดยรวมทั้ง 7 องค์ประกอบ และระดับ
พฤติกรรม การทางานเป็ นทีมโดยรวมทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับปานกลาง (r=0.586)
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2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิด ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงกับการทางานเป็ นทีมของผูบ้ ริ หารธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้
ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
- ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง(องค์ประกอบที่ 1-4)
-ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน(องค์ประกอบที่ 5-6)
-ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย(องค์ประกอบที่ 7)

(

การสร้ างทีม
- การกาหนดภารกิจหรื องานที่จะทา

ตัวแปรต้ น

- สร้างความเข้าใจกับสมาชิก

(Independent Variable)

- ระดมความคิด

ข้ อมูลทั่วไป

- คัดเลือกความคิด

-เพศ

- กาหนดแผนปฏิบตั ิงาน

-อายุ

- การปฏิบตั ิตามแผน

-สถานภาพ

-การประเมินผล

-การศึกษา
-ระดับตาแหน่งงาน

ตัวแปรตาม

-ระยะเวลาทางาน

(Dependent Variable)

-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การทางานเป็ นทีม
- การติดต่อสื่อสาร
-ความร่ วมมือ

รู ปที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา

-การประสานงาน
- การมีความคิดสร้างสรรค์
- การปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
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