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 ในปจจุบันมีขอสังเกตประการหนึ่งวา มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนทางการบริหาร โดยเปลี่ยน
จากที่เนนแนวคิดการบริหารจัดการ (management) ไปสูแนวคิดภาวะผูนํา (leadership) กันมากขึ้น  
สถาบันอุดมศึกษาหลายแหง ทั้งตางประเทศและในประเทศมีการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูนําทางการศึกษา 
(educational leadership) กันมากขึ้น ทั้งนี้มีขอแตกตางกันระหวางแนวคิดการบริหารจัดการกับแนวคิดภาวะผูนํา
ดังนี้ 
 

ความแตกตางระหวางการบริหารจัดการกับภาวะผูนํา 
การบริหารจัดการ ภาวะผูนํา 

• ปฏิบัติตามวิสัยทัศนและการเปลี่ยนแปลงตามการชี้นําของ
ผูนํา การธํารงรักษาและบริหารปจจัยพื้นฐานขององคการ 

• การเสนอวิสัยทัศนและนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลักๆ 
ขององคการ มีความบันดาลใจและชอบเผชิญกับประเด็นที่
ยุงยากหรือทาทายจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

• มุงงาน (สิ่งของ) เมื่อมีการวางแผน การจัดองคการ และ
การควบคุม  

• ในการวางแผนจะกําหนดวัตถุประสงคในรายละเอียด และ
จัดทําแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนั้น 

• การจัดองคการและบุคลากร จะจัดโครงสรางการทํางาน
ตามที่ผูบริหารตองการ 

 

• การควบคุม จะติดตามผลการทํางานตามแผนและใชการ
บังคับ 

• ความสามารถทํานายได การวางแผน การจัดองคการ และ
การควบคุมจะเปนพฤติกรรมที่คงเสนคงวา ชอบที่จะให
คอยเปนคอยไปอยางมีเสถียรภาพ 

• เนนความสัมพันธระหวางบุคคล (คน) เมื่อทําหนาที่
บริหารจัดการเชิงภาวะผูนํา 

• กําหนดทิศทาง พัฒนาวิสัยทัศน และยุทธศาสตรเพื่อการ
บรรลุผล 

 

• สรางสิ่งใหม ๆ  และยอมใหผูปฏิบัติงานทํางานตามที่
ตองการตราบใดที่ผลงานเปนไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว  

• จูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหผูปฏิบัติเพื่อการบรรลุผล
ตามวิสัยทัศนในทางสรางสรรค 

• กอใหเกิดนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงเร็ว ไมสามารถทํานายได 
ชอบการเปลี่ยนแปลง 

• ผูบริหารเนนการทําตามใหถูกตอง • ผูนําเนนการทําสิ่งที่ถูกตอง 

• เนนความมีเสถียรภาพ การควบคุม การแขงขัน มุงงาน 
และความเปนหนึ่งเดียว 

• จัดเนนอยูที่การเปลี่ยนแปลง การกระจายอํานาจ ความ
รวมมือ มุงคน และความหลากหลาย 

• เนนวิสัยทัศนระยะสั้น หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ธํารงรักษา 
และเลียนแบบ 

• จุดเนนที่วิสัยทัศนระยะยาว ชอบเสี่ยง นวัตกรรม และเปน
ตนแบบ 
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ในบทความนี้จะกลาวถึงเรื่องภาวะผูนําในเชิงทฤษฎี เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูถึงประเด็นและขอคิดเพื่อ
การพัฒนาบุคคลและองคการ โดยมีหัวขอที่จะกลาวถึงเพื่อความเขาใจดังนี้ คือ นิยามและองคประกอบของภาวะ
ผูนํา ความสําคัญ ระดับการวิเคราะหทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนํา และรายละเอียด
โดยสังเขปของแตละกระบวนทัศน 
ภาวะผูนําคืออะไร 

ภาวะผูนํา คือ กระบวนการมีอิทธิพล (influence) ซึ่งกันและกันระหวางผูนําและผูตาม เพื่อใหการ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการ (achieve organizational objectives) และเกิดการเปลี่ยนแปลง 

(change)  ซึ่งจากนิยามภาวะผูนําดังกลาว มีองคประกอบหลกั 6 องคประกอบที่เกี่ยวของกัน ดังนี้ 
1.1 ผูนําและผูตาม  (leaders-followers) การมีอิทธิพลระหวางผูนําและผูตาม เปนแบบสองทาง ไมได

หมายถึงเฉพาะผูนํามีอิทธิพลตอผูตามเทานั้น ดังนั้น ผูตามก็สามารถแสดงบทบาทภาวะผูนําไดเมื่อจําเปน และ
ผูนําที่ดีก็สามารถจะปรับบทบาทเปนไดทั้งผูนําและผูตาม และผูนําที่ดีมักจะพัฒนาทักษะภาวะผูนําใหแกผูตาม 

1.2 การมีอิทธิพล (influence) เปนกระบวนการของผูนําในการสื่อสารความคิดเพื่อใหไดรับการ
ยอมรับและมีการจูงใจเพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากผูตามในการนําความคิดนั้นไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง  

1.3 วัตถุประสงคขององคการ (organizational objectives) ที่ผูนําจะตองกําหนดขึ้นจากการมีสวนรวม 
มีทิศทาง และมีความทาทาย นําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล 

1.4 การเปลี่ยนแปลง (change) การมีอิทธิพลและการกําหนดวัตถุประสงคองคการใดๆ ตองมุงใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหมๆ  ใหกาวทันตอสังคมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

1.5 คน (people) ในการทํางานนั้นผูนําและผูตามจะเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นอีกหลายคนหลายกลุม จึง
จะตองแสดงภาวะผูนําและชวยเหลือใหบุคคลเหลานั้นประสบผลความสําเร็จดวย 
ความสําคัญของภาวะผูนํา 

ภาวะผูนํามีความสําคัญอยางนอยใน 3 ประเด็นดังนี้ คือ 1) ผูบริหารจะตองตระหนักวาการจูงใจและ
ภาวะผูนําเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาผูบริหารที่มีประสิทธิผล ทักษะภาวะผูนําจึงเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการ
บริหารมีความเติบโตกาวหนา หากตองการประสบความสําเร็จก็จะตองพัฒนาทักษะภาวะผูนํา 2) ภาวะผูนําของ
ผูบริหารมีผลตอความพึงพอใจของผูปฏิบัติ และมีผลตอการปฏิบัติงานวาจะดีหรือไมดีดวย 3) คนเปนปจจัยสําคัญ
ในการบริหารงานเพื่อความสําเร็จ หากไมมุงพัฒนาคน ไมมุงพัฒนาภาวะผูนํา แมจะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใด 
ก็ไมอาจจะเติบโตกาวหนาได ซึ่งแมจะมีขอถกเถียงกันวา ภาวะผูนํามีมาแตกําเนิดหรือเปนสิ่งที่พัฒนาขึ้นไดใน
ภายหลัง ซึ่งแมจะยังไมมีคําตอบที่ชัดเจน แตก็มีขอยืนยันจากผลการวิจัยมากมายแลววา ภาวะผูนําไมไดมีมาแต
เกิด แตตองพัฒนาขึ้นอยางทุมเทและตองทํางานอยางหนักดวย ดังนั้นทุกคนจึงตางเปนผูนํากันได และทุกคนก็มี
สมรรถภาพที่จะพัฒนาเปนผูนําไดเชนกัน 
ระดับการวิเคราะหทฤษฎีภาวะผูนํา 

การวิเคราะหทฤษฎีภาวะผูนําเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหเขาใจในทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ไดดีขึ้น  โดยเฉพาะการจําแนกระดับการวิเคราะหออกเปนสามระดับ คือ การวิเคราะหระดับตัวบุคคล ระดับกลุม 
และระดับองคการ ซึ่ง การวิเคราะหระดับตัวบุคคล (individual level of analysis) จะเนนการวิเคราะหที่ตัวผูนําเอง 
และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามที่เปนรายบุคคล การวิเคราะหลักษณะนี้บางครั้งเรียกวา การ
วิเคราะหกระบวนการระหวางบุคคล (dyadic process) เปนการศึกษาถึงวิธีการ (how) ที่ผูนําและผูตามตางมี
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อิทธิพลตอกัน และวิธีการที่จะพัฒนาบุคคลใหเปนผูนํา (individual as leaders) การวิเคราะหระดับกลุม (group 
level of analysis) จะเนนการวิเคราะหไปที่ความสัมพันธระหวางผูนํากับกลุมผูตาม บางครั้งเรียกวาเปนการ
วิเคราะหกระบวนการกลุม (group process) ที่มุงจะศึกษาถึงวิธีการ (how) ที่ผูนําจะสงเสริมใหเกิดความมี
ประสิทธิผลของกลุม และเนนภาวะผูนําของทีมงาน (team leadership) การวิเคราะหระดับองคการ (organizational 
level of analysis) เนนภาพโดยรวมขององคการ บางครั้งเรียกวาการวิเคราะหกระบวนการองคการ (organizational 
process) เนนการศึกษาวิธีการ (how) ที่ผูบริหารสามารถจะมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานขององคการ และเนน
ภาวะผูนําองคการ (organizational leadership) 

การวิเคราะหทั้งสามระดับมีความสัมพันธซึ่งกันและกันในทางบวก หากผลการปฏิบัติงานในมิติใดสูงก็
จะสงผลตอผลการปฏิบัติงานในมิติอื่นสูงตามไปดวย อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา ผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ขององคการทั้งหมดไมอาจสรุปไดอยางชัดเจนนักวาเกิดจากผลรวมของรายบุคคลหรือรายกลุมที่มีในองคการ 
เนื่องจากอาจเกิดจากการสงผลของปจจัยอื่นๆ ดวย 
กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนํา (leadership theory paradigm) 

     ทฤษฎีภาวะผูนําเปนความพยายามที่จะใชวิธีการวิจัยศึกษาเพื่ออธิบายแงมุมใดแงมุมหนึ่งของผูนําใน
เชิงปฏิบัติเพื่อจะทําใหสามารถเขาใจ ทํานาย หรือควบคุมภาวะผูนําที่มีประสิทธิผลได จําแนกออกเปน 4 กระบวน
ทัศนหลัก คือ 

1) กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ (trait leadership theory paradigm)  
กระบวนทัศนทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในชวงทศวรรษ 1930-1940 เปนระยะเริ่มแรกของการศึกษาภาวะ

ผูนําที่มีความเชื่อวา ภาวะผูนําเปนสิ่งที่มีติดตัวมาแตกําเนิด (born, not made) งานวิจัยสวนใหญไดมุงเนน
ตรวจสอบหาคุณลักษณะที่แตกตางกันระหวางผูนําและผูตาม หรือระหวางผูนําที่มีประสิทธิผลกับที่ไมมี
ประสิทธิผล ในตัวแปรทั้งดานกายภาพและดานจิตวิทยา แมแตในกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเขาสูตําแหนง
ทางการบริหารก็มักมีการกําหนดคุณลักษณะตาง ๆ ไวและจะเลือกสรรเฉพาะผูที่มีคุณลักษณะตามที่กําหนดไวนั้น  

คุณลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิผล (trait of effective leaders)    เนื่องจากไมมีชุดของคุณลักษณะใดที่
เปนที่ยอมรับของกลุมนักวิจัย ดังนั้นคุณลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิผลในที่นี้จึงเปนคุณลักษณะที่นักวิจัยสวน
ใหญเห็นพองตองกันเทานั้น ผูนําที่มีประสิทธิผลในที่แตกตางกันไปก็อาจมีคุณลักษณะแตกตางกันออกไป และ
เชนกันหากใครที่ขาดคุณลักษณะบางประการไปก็ไมไดหมายความวาบุคคลนั้นจะไมใชผูนําที่มีประสิทธิผล หาก
บุคคลนั้นมีคุณลักษณะอื่นทดแทน หรือสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่ยังขาดอยูนั้นใหมีขึ้นมาได คุณลักษณะของ
ผูนําที่มีประสิทธิผลมีดังนี้ 

1. ชอบนําคนอื่น (dominance)   
2. มีพลังตื่นตัวมุงความสําเร็จ (high energy) 
3. เช่ือมั่นในตนเอง (self confidence) ในความคิด การตัดสินใจ และความสามารถ ที่แสดงออกจน

ไดรับการยอมรับจากผูตาม แตก็ไมไดหมายความวาจะตองเปนผูรูไปเสียทุกอยาง (know it alls) 
หรือเปนผูที่ถูกตองอยูเสมอ (always right)  

4. เช่ืออํานาจแหงตน (internal locus of control) วาสามารถเปนผูฟนฝาปญหาอุปสรรคสูความสําเร็จ
ดวยศักยภาพแหงตน ไมใชผูหวังพึ่งโชคชะตาหรือการพึ่งพา 

5. อารมณ มั่นคง (stable) ควบคุมตนเองได และเปนไปในทางบวก 
6. นาเชื่อถือและไวใจได  (integrity)  
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7. มีปฏิภาณไหวพริบ (intelligence) ในการคิดเชิงวิพากษ การแกปญหาและการตัดสินใจ  
8. ยืดหยุน (flexibility) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดี และสามารถนําพาสู

ความสําเร็จไดแมสถานการณที่ตางกัน 
9. ไวตอความรูสึกของบุคคลอื่น (sensitive to others) มีความเห็นอกเห็นใจ เขาใจสมาชิกเปน

รายบุคคล สภาพงานที่ทํา วิธีการสื่อสาร และวิธีการจูงใจ เปนตน 
นอกจากความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลแลว กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําในชวงเวลานั้นยัง

เช่ือวา ทัศนคติ และมโนทัศนแหงตน (attitudes and self-concept) ยังเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผล ทั้งนี้ ทัศนคติ (attitude) หมายถึง ความรูสึกในทางบวกหรือทางลบที่มีตอคน สิ่งของ หรือเรื่องราว 
การมีทัศนคติในทางบวกจะสงผลตอแบบภาวะผูนํา (leadership style) ที่จะแสดงออกมาในทางบวกดวย สําหรับ 
มโนทัศนแหงตน (self-concept) เปนทัศนคติทางบวกหรือทางลบที่บุคคลมีตอตนเอง บุคคลที่มีทัศนคติทางบวก
ตอตนเองมักมีศักยภาพแหงตน (self-efficacy) และมักมีความเชื่อมั่นในตนเอง (self confidence) ดวย ดังนั้นจึงมี
ขอเสนอแนะในเชิงวิชาการใหมีการพัฒนาทัศนคติและมโนทัศนแหงตนในทางบวก ไวอยูเสมอ เชน 

1. พยายามใหมีและใหคงทัศนคติทางบวกหรือในทางดีที่ไวอยูเสมอ 
2. ตระหนักเสมอวามีประโยชนเพียงเล็กนอยที่จะไดรับจากการมีทัศนคติทางลบ ความกังวลหรือ

ความกลวัความลมเหลวจะไมชวยใหประสบความสําเร็จ 
3. บมเพาะการคิดในทางที่ดี (cultivate optimistic thoughts) เพราะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร

ช้ีใหเห็นวารางกายและจิตใจจะตอบสนองตอการคิดในทางที่ดี 
4. ถาพบวากําลังบนหรือมีทัศนคติในทางลบตอตนเอง      ขอใหหยุดและเปลี่ยนเปนทัศนคติใน

ทางบวกทันที 
5. หลีกเลี่ยงจากบุคคลที่มีลักษณะทางลบ โดยเฉพาะเมื่อทําใหรูสึกวา กําลังทําใหเรามีทัศนคติทาง

ลบตอตนเอง 
6. กําหนดเปาหมายและทําใหสําเร็จ (set and achieve goals) จะชวยเพิ่มมโนทัศนแหงตน และมอง

ตนเองอยางผูประสบผลสําเร็จ 
7. มองที่ความสําเร็จของตนเอง อยาจมปลักกับสิ่งที่ทําแลวลมเหลว เพราะทุกคนตางมีขอผิดพลาด 

จงนํามาเปนบทเรียน ไมใชนํามาลงโทษตนเอง 
8. ยอมรับคําติชม  (accept compliments) จะชวยสรางมโนทัศนแหงตนไดดี 
9. อยาดูถูกตนเองหรือเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่น  จงทําใหดีที่สุดเทาที่จะทําได ดีกวาไมทํา

อะไรเพราะติดอยูแตการที่คิดวาอยางไรก็ไมสามารถเปนคนเกงที่สุดได 
10. พัฒนาทัศนคติใหเปนตัวของตัวเอง ไมลอกเลียนทัศนคติของบุคคลอื่น 
11. จงเปนแบบอยางของผูมีบทบาทในทางบวก เพราะมีทัศนคติในทางบวกแลวจะสงผลตอการ

ประพฤติปฏิบัติในทางบวกเชนกัน 
12. เมื่อรูสึกแยจากการผิดพลาดหรือลมเหลว ไมยอทอ และจงชวยเหลือบุคคลอื่นที่แยยิ่งกวา จะให

รูสึกดีขึ้น และจะเกิดความตระหนักวายิ่งเปนผูใหก็จะยิ่งเปนผูรับ (the more you give, the more 
you get)  

นอกจากคุณลักษณะ ทัศนคติ และมโนทัศนแหงตนแลว นักวิชาการยุคนั้นยังเชื่อวา      พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม (ethical behavior) ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล ซึ่งในชีวิตการทํางาน บุคคล
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จะเผชิญกับสถานการณที่จะเจอทางเลือกเชิงจริยธรรมวาถูกหรือผิดอยูเสมอ ซึ่งก็มีขอเสนอแนะเพื่อใหมีการ
ตัดสินใจที่ถูกตองดังนี้ 

1. ยึดในกฎทองคํา (golden rule) วา อยาทํากับคนอื่นในสิ่งที่ตนเองไมอยากใหคนอื่นทํากับตนเอง 
2. ต้ังคําถามในสิ่งที่ทําวา 1) มันเปนความจริงหรือไม 2) มันยุติธรรมสําหรับทุกคนที่เกี่ยวของ

หรือไม 3) มันจะทําใหเกิดสิ่งที่ดีหรือมิตรภาพที่ดีขึ้นหรือไม และ 4 มันจะใหประโยชนตอทุก
คนที่เกี่ยวของหรือไม  

3. คํานึงถึงสถานการณแบบ “ชนะ-ชนะ” สําหรับผูที่ไดรับผลจากการตัดสินใจ โดยทุกฝายไดรับ
ประโยชนจากผลการตัดสินใจ และทานเองรูสึกภาคภูมิใจที่จะแจงขาวผลการตัดสินใจนั้นตอ
ผูอื่น 

2.     กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม (behavioral leadership theory paradigm) 
ในปลายทศวรรษ 1940 นักวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําสวนใหญไดเปลี่ยนความสนใจจากกระบวน

ทัศนทฤษฎีเชิงคุณลักษณะไปเปนกระบวนทัศนทฤษฎีเชิงพฤติกรรม ซึ่งเนนศึกษาถึงสิ่งที่ผูนําพูดและสิ่งที่ผูนําทํา 
โดยมุงจะหาแบบพฤติกรรมที่ดีที่สุดในการเปนผูนําที่มีประสิทธิผล แตทายที่สุดก็พบวาไมมีแบบใดที่ดีที่สุด
สําหรับทุกสถานการณ แตอยางไรก็ตามแบบภาวะผูนํา (leadership style) ในชวงเวลานั้นหมายถึง การผสมกัน
ของคุณลักษณะ ทักษะ และพฤติกรรม (ที่เปนองคประกอบสําคัญ) ที่ผูนําใชในการมีปฏิสัมพันธกับผูตาม โดยมี
พัฒนาการของทฤษฎีในกลุมนี้ดังนี้ 

1. แบบภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa State University leadership style) ศึกษา
โดย Kurt Lewin และคณะ ซึ่งจําแนกออกเปน 2 แบบ คือ แบบภาวะผูนําเชิงอํานาจนิยม 
และแบบภาวะผูนําเชิงประชาธิปไตยนิยม (autocratic leadership style and democratic 
leadership style) 

2. แบบภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan leadership style)  ศึกษา
โดยอาศัยทฤษฎีของ Rensis Likert แลวจําแนกแบบภาวะผูนําเปนสองแบบ คือ แบบมุง
งานและแบบมุงผูปฏิบัติงาน ( job-centered leadership style and employee-centered 
leadership style)  

3. แบบภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ (Ohio State University leadership style) 
ศึกษาภายใตการนําของ Ralph Stogdill และโดยการพัฒนาแบบสอบถามที่เรียกวา The 
Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) ไดจําแนกพฤติกรรมผูนําออกเปน
สองแบบ เปนแบบมุงงานและมุงผูปฏิบัติงาน โดยใชศัพทวา initiating structure behavior 
and consideration behavior แตเนื่องจากผูนํามักมีพฤติกรรมบางอยางสูงและบางอยางต่ํา 
จึงไดมีการพัฒนาพฤติกรรมสองแบบนั้นเปนแบบภาวะผูนํา 4 แบบ ดังนี้ 1) มุงงานสูงแต
มุงผูปฏิบัติงานต่ํา  2) มุงงานสูงและมุงผูปฏิบัติงานสูง 3) มุงงานต่ําและมุงผูปฏิบัติงานต่ํา 
4) มุงงานสูงแตมุงผูปฏิบัติงานต่ํา  

4. ตาขายภาวะผูนํา (leadership grid) ศึกษาโดย Robert Blake & Jane Mouton ซึ่งมีแบบ
ภาวะผูนําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอและมิชิแกนเปนพื้นฐานในการศึกษาโดยระยะแรก
จําแนกเปนสองแบบ คือ แบบมุงผลผลิตและแบบมุงคน (concern for production and 
concern for people)  และจากการใชแบบสอบถามที่มี 9 มาตรา จึงสามารถกําหนดแบบ
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ภาวะผูนําไดมากถึง 81 แบบ แตก็จําแนกได 5 แบบหลักดังนี้ คือ 1) แบบมุงทั้งผลผลิตและ
มุงคนในระดับต่ํา เรียกวา impoverished leader 2) แบบมุงผลผลิตสูงแตมุงคนต่ํา เรียกวา 
authority-compliance leader 3) แบบมุงคนสูงแตมุงผลผลิตตํ่า เรียกวา country club leader  
4) แบบมุงทั้งผลผลิตและคนในระดับปานกลาง เรียกวา middle of the road leader 5) แบบ
มุงทั้งผลผลิตและคนในระดับสูง เรียกวา team leader ในบรรดาแบบภาวะผูนําทั้ง 5 แบบนี้ 
ถือวา แบบที่ 5 คือ แบบมุงทั้งผลผลิตและคนในระดับสูง ดูเหมือนจะเหมาะกับทุก
สถานการณ ซึ่ง Blake & Mouton เองก็ไดเสนอใหเปนทฤษฎีที่สามารถนําไปใชไดทั่วไป 
(universal theory) มีการฝกอบรมหรือพัฒนาภาวะผูนําแบบมีสวนรวมขึ้น (participative 
leadership style)  อยางไรก็ตาม ก็มีงานวิจัยคัดคานและยังไมยอมรับวาแบบภาวะผูนํานี้
เปนแบบที่ดีที่สุดที่สามารถจะนําไปใชไดในทุกสถานการณ  นอกจากนั้นยังมีประเด็นเชิง
วิพากษวา พฤติกรรมการมุงผลผลิตและการมุงคนในแตละวัฒนธรรมอาจตีความไม
เหมือนกัน จึงอาจมีการแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกัน และอีกประเด็นหนึ่งคือ คงยากที่จะ
หาผูนําที่มีพฤติกรรมสูงทั้งการมุงผลผลิตและมุงทั้งคน หากจะใหเปนไปไดคงมีแตการหา
ผูนํารวม (co-leader) ซึ่งหากผูนํามีแบบภาวะผูนํามุงผลผลิต ก็หาผูนํารวมที่มีแบบมุงคน 
เปนตน ซึ่งจากขอคัดคานและขอวิพากษตางๆ ดังกลาว ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูเชิงพฤติกรรมสูกระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ
ในระยะตอมา 

 3.     กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ (contingency leadership theory paradigm 
เนื่องจากการศึกษาวิจัยภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะและเชิงพฤติกรรมในระยะที่ผานมา มุงหา

แบบภาวะผูนําที่ดีที่สุดที่สามารถนําไปใชไดกับทุกสถานการณ เพื่อใหเปนทฤษฎีที่สามารถนําไปใชไดทั่วไป 
(universal theories) แตในชวงทศวรรษ 1960 ตางพบวา ไมมีแบบภาวะผูนําที่ดีที่สุดที่สามารถนําไปใชไดในทุก
สถานการณ ( no one best leadership style) นักวิจัยสวนใหญจึงหันมาสนใจทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณของ
ผูนํา หรือผูตาม หรือสภาพแวดลอม     โดยตั้งคําถามวา คุณลักษณะใดหรือพฤติกรรมใดที่มีผลตอการเปนผูนําที่มี
ประสิทธิผลในสถานการณที่กําหนด การวิจัยในกลุมนี้จะใหความสําคัญกับปจจัยเชิงสถานการณ (situational 
factor) เชน ลักษณะงานที่ทํา สภาพแวดลอมภายนอก และคุณลักษณะของผูตาม เปนตน  โดยมีตัวแบบ (model) 
ภาวะผูนําเชิงสถานการณที่สําคัญดังนี้ 

1. ตัวแบบภาวะผูนําตามสถานการณ (contingency leadership model) เปนตัวแบบที่ไดรับ
การพัฒนาขึ้นโดย Fred E. Fliedler ในป 1951 ซึ่งเขาเชื่อวา แบบภาวะผูนํามีสองแบบคือ 
แบบมุงคนและแบบมุงงาน  ถาสถานการณ (คือ ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามดี 
ลักษณะงานมีความชัดเจน และอํานาจหนาที่มีสูง) สามารถลงตัวไดกับแบบภาวะผูนํามุง
คนแลว ก็จะกอใหผลการปฏิบัติงานไดสูงสุด แตหากไมลงตัวกันไดก็จะทําใหไมมี
ประสิทธิผล ซึ่งในการใชภาวะผูนําตามสถานการณนี้ Fiedler ไดใหขอเสนอแนะใหมีการ
เปลี่ยนแปลงในดานสถานการณ (situation) มากกวาที่จะใหเปลี่ยนแปลงที่แบบภาวะผูนํา 
เชน ปรับสภาพความสัมพันธสวนบุคคลใหดีขึ้น กําหนดลักษณะงานใหชัดเจนขึ้น และ
เพิ่มอํานาจหนาที่ใหมากขึ้น เปนตน อยางไรก็ตามก็มีนักวิจัยหลายทานใหทัศนะในทาง
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ตรงกันขามวา นาจะมีการเปลี่ยนแปลงในแบบภาวะผูนํามากกวาจะเปลี่ยนแปลงที่
สถานการณ 

2. ตัวแบบภาวะผูนําบนเสนตอเนื่อง (leadership continuum model) ไดรับการพัฒนาขึ้นโดย 
Robert Tennenbaum และ Warren Schmidt ในชวงทศวรรษ 1950 กําหนดแบบภาวะผูนํา
บนเสนตอเนื่องสองแบบจากแบบภาวะผูนํามุงผูบังคับบัญชา (boss centered) สูมุง
ผูปฏิบัติงาน (subordinate centered) โดยระหวางสองแบบหลักนี้จะประกอบดวย 7 แบบ
ยอย ซึ่งจําแนกตามวิธีการและบุคคลที่ทําการตัดสินใจ ดังนั้นการที่จะพิจารณาวาผูนํามี
แบบภาวะผูนําแบบใด ผูตามมีความชอบในภาวะผูนําแบบใด หรือสถานการณ (เชน 
โครงสราง บรรยากาศ เปาหมาย เทคโนโลยี เปนตน) มีสภาพเปนอยางไร ก็พิจารณาได
จากแบบภาวะผูนํา 7 แบบยอยนั้น 

3. ตัวแบบภาวะผูนําเสนทางและจุดหมาย (path – goal model) พัฒนาขึ้นโดย Robert House 
ตีพิมพในป 1971 ซึ่งไดกําหนดแบบภาวะผูนําออกเปน 4 แบบ คือ แบบชี้นํา (directive) 
แบบสนับสนุน (supportive) แบบมีสวนรวม (participative) และแบบมุงความสําเร็จ 
(achievement oriented) ซึ่งการจะเลือกใชแบบภาวะผูนําใดขึ้นอยูกับสถานการณ 2 ดาน 
คือ ดานผูปฏิบัติงานวามีบุคลิกภาพ ทักษะ ความสามารถ และความตองการเปนอยางไร 
และดานสภาพแวดลอมวามีลักษณะงาน ทีมงาน และระบบอํานาจแบบทางการของ
องคการเปนอยางไร 

4. ตัวแบบภาวะผูนําเชิงปทัสฐาน (normative leadership model) พัฒนาขึ้นโดย Victor 
Vroom และ Phillip Yetton ในป 1973 เปนตัวแบบที่จะชวยใหผูนําสามารถประเมินปจจัย
ดานสถานการณที่สําคัญที่สงผลตอการที่จะเลือกใชแบบภาวะผูนําเกี่ยวกับรูปแบบการ
ตัดสินใจแบบไหนใน 5 รูปแบบ เริ่มจากรูปแบบเชิงอํานาจนิยมซายสุดที่มีการตัดสินใจ
ดวยตนเองไปถึงรูปแบบเชิงประชาธิปไตยขวาสุดที่มีการตัดสินใจแบบเปนทีม โดย มีขอ
คําถามที่สําคัญ 8 ขอคําถาม คือ ระดับคุณภาพที่ตองการจากการตัดสินใจ ระดับความมี
พันธะผูกพันที่ตองการจากผูปฏิบัติงาน ระดับความมากนอยของสารสนเทศที่ผูนํามีอยู 
ระดับความชัดเจนของปญหา ระดับความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจากการมีพันธะ
ผูกพัน ระดับความสอดคลองกับจุดมุงหมาย ระดับความขัดแยงของผูปฏิบัติงาน และ
ระดับความมากนอยของสารสนเทศที่ผูปฏิบัติงานมี  

5. ตัวแบบภาวะผูนําเชิงสถานการณ (situational leadership model) พัฒนาขึ้นโดย Paul 
Hersey และ Ken Blanchard ในป 1977 จําแนกแบบภาวะผูนําออกเปน 4 แบบ คือ แบบ
กํากับ (telling) แบบขายความคิด (selling) แบบมีสวนรวม (participating) และแบบมอบ
อํานาจ (delegating) และการที่ผูนําจะแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําแบบใดนั้นขึ้นอยูกับ
สถานการณเรื่องระดับความมีวุฒิภาวะของผูปฏิบัติงาน ทั้งในดานทักษะ ความสามารถ 
ประสบการณ ความเต็มใจ ความมีพันธะผูกพัน และแรงจูงใจที่จะทํางาน 
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 4.   กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ (integrative leadership theory   paradigm) 
ต้ังแตกลางทศวรรษ 1970 กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําเริ่มเปลี่ยนไปสูกระบวนทัศนเชิงบูรณา

การ  ซึ่งพยายามจะรวมทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม และทฤษฎีตามสถานการณ เพื่ออธิบายถึงการ
มีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามที่มีประสิทธิผล เชน นักวิจัยพยายามที่จะศึกษาวาทําไมผูตาม
ของผูนําบางคนจึงอุทิศตนใหกับงานและความสําเร็จของกลุมและองคการในระดับสูง หรือศึกษาถึงคุณลักษณะ
และพฤติกรรมผูนําที่มีประสิทธิผลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูตาม หรือศึกษาวา ทําไมพฤติกรรมเดียวกันของ
ผูนําอาจจะสงผลตอผูตามแตกตางกันในสถานการณที่แตกตางกัน เปนตน  

ทฤษฎีภาวะผูนําในกระบวนทัศนนี้ที่สําคัญมี 3 ทฤษฎี  คือ ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี  ภาวะผูนําแหง
การเปลี่ยนแปลง และภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตร ทั้งสามทฤษฎีนี้มีคําอธิบายรวมกันหลายประเด็น จนนักวิชาการ
บางทานใชคําทั้งสามคํานี้ในความหมายเดียวกันหรือทดแทนกันได แตก็มีนักวิชาการบางทานไดพยายามแยกแยะ
ช้ีใหเห็นประเด็นที่แตกตางกันดังนี้ 

1. ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี  (charismatic leadership) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงกระบวนการที่ผูนํา
มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและขอตกลงเบื้องตนหลักของสมาชิกในองคการ และ
การสรางความมีพันธะผูกพันกับวัตถุประสงคขององคการ โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤติ โดยอาศัย
คุณลักษณะหรือคุณภาพของผูนําในดานตาง ๆ เชน ความเปนผูมีวิสัยทัศน การมีทักษะในการ
สื่อสารที่ดี ความมั่นใจในตนเอง ความเชื่อมั่นในหลักคุณธรรม ความสามารถสรางแรงบันดาลใจ
ใหเกิดความเชื่อถือ กลาเสี่ยง มีพลังตื่นตัวและมุงกอใหเกิดการกระทํา แสดงอํานาจเชิงสัมพันธ 
มั่นคงในวิสัยทัศนและยุทธศาสตรแมอยูในสภาวะเพลี่ยงพล้ํา ใหอํานาจผูอื่น และประชาสัมพันธ
ตนเอง เปนตน อยางไรก็ตามมีขอเตือนใจวา การแสดงภาวะผูนําตามทฤษฎีนี้มีลักษณะเปนดาบ
สองคม ผูนําจะตองมุงใหเปนไปในทางบวก ตอบสนองตออุดมการณ ผลประโยชนขององคการ
หรือสวนรวม (socialized charismatic) ไมมุงตอบสนองตอความตองการหรือผลประโยชนสวน
ตน (personalized charismatic)  

2. ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงสิ่งที่ผูนํา
ทําแลวประสบความสําเร็จหรือทําแลวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหมๆ มากกวาที่จะมุง
อธิบายถึงการใชคุณลักษณะของผูนําเพื่อใหเกิดความศรัทธาและมีปฏิกริยาจากผูตาม เพราะ
ลักษณะสําคัญของภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงนี้คือการมุงใหมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
ที่เปนอยู (change oriented) โดยกระตุนใหผูตามไดตระหนักถึงโอกาสหรือปญหา และการรวม
กําหนดวิสัยทัศนใหเกิดสิ่งใหมๆ ในองคการ ซึ่งจากคําอธิบายดังกลาว นักวิชาการบางทานได
กลาววา ทฤษฎีภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงกาวล้ํานําทฤษฎีภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมีไปกาว
หนึ่ง เพราะเนนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางจริงจัง และภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมีในบางกรณี
ก็เปนไปเพื่อมุงประโยชนสวนตน  นอกจากนั้น ภาวะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นไดกับ
บุคคลในทุกระดับขององคการ แตภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมีอาจมีไดจํากัด เพราะสวนใหญจะ
เกิดขึ้นในสถานการณที่วิกฤติ สําหรับคุณลักษณะที่สําคัญของผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง  เชน 
เปนตัวการการเปลี่ยนแปลง (change agent) มีวิสัยทัศนและแนวแนที่จะทําใหบรรลุผล กลาเสี่ยง
แตดวยการไตรตรอง สามารถสรางคานิยมหลักเพื่อช้ีนําพฤติกรรมแหงตน มีปฏิภาณไหวพริบ 
เคารพในความสามารถของบุคคลอื่น ยืดหยุนและเปดกวางตอการเรียนรูจากประสบการณ 
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3. ภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตร (strategic leadership) เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงกระบวนการกําหนด
ทิศทางองคการ การสรางและการนําไปสูการปฏิบัติของวิสัยทัศน พันธะกิจ และยุทธศาสตร 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ ผูนําตามทฤษฎีนี้จะเช่ือวา การที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการนั้นไมใชจะตองอาศัยโชคชวย  แตจะตองเปนผลจากการที่ตองคอยติดตาม
สถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคการ การคาดการณถึงอนาคตของ
องคการในระยะยาว และการพัฒนายุทธศาสตรเพื่อมุงสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น  

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําดังกลาวขางตน เห็นไดวา ทฤษฎีภาวะ
ผูนําที่พยายามอธิบายถึงปจจัยที่สงผลตอความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดมาตลอด  
จากยุคของความเชื่อในทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะในชวงทศวรรษ 1930-1940 มาสูยุคความเชื่อในทฤษฎี
ภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมในปลายทศวรรษ 1940 เขาสูยุคความเชื่อในทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณในชวง
ทศวรรษ 1960 และทายสุดไดเขาสูยุคความเชื่อในทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบูรณาการทั้งในเรื่องของคุณลักษณะ 
พฤติกรรม และตามสถานการณ ต้ังแตกลางทศวรรษ 1970 เปนตนมา กลาวไดวา ในปจจุบัน เรากําลังอยูใน
อิทธิพลของความเชื่อในทฤษฎีเชิงบูรณาการ ทั้งในแงการศึกษาวิจัยและในแงการประยุกตใช ซึ่งเพื่อใหมองเห็น
ภาพโดยรวมของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําดังกลาว ผูเขียนขอเสนอแผนภาพประกอบดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําพฤติกรรม 

เนนแบบภาวะผูนําที่ดีที่สุดที่สามารถนําไปใชไดกับทุกสถานการณ 
เชน  มุงอํานาจนิยม/มุงงาน/มุงผลผลิต   

หรือ  มุงประชาธิปไตยนิยม/มุงผูปฏิบัติ/มุงคน  

กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําตามสถานการณ 
สามารถวิเคราะหสถานการณ (คุณลักษณะผูตาม ลักษณะงาน  และ

สภาพแวดลอม) เพื่อเลือกใชแบบภาวะผูนําไดอยางสอดคลอง  

เชน มุงงานหรือมุงคน มุงผูบังคับบัญชาหรือมุงผูปฏิบัติงาน                       มุง
ตัดสินใจดวยตนเองหรือตัดสินใจเปนกลุม                             

เปนแบบชี้นํา/แบบสนับสนุน/แบบมีสวนรวม/แบบมุงความสําเร็จ          

เปนแบบกํากับ/แบบขายความคิด/แบบมีสวนรวม/แบบมอบอํานาจ  

ผูนําที่มี      
ประสิทธิผล 

กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ  
  เชน การชอบนํา มีพลังตื่นตัว เช่ือมั่นตนเอง เช่ืออํานาจแหงตน  อารมณ

มั่นคง เช่ือถือได มีปฏิภาณไหวพริบ ยืดหยุน  ไวตอความรูสึกคนอื่น เปนตน 
นอกจากนั้นยังประกอบดวยการมีทัศนคติและมโนทัศนแหงตนในทางบวก 

และการมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

กระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําเชิงบูรณาการ 
เนนความมีวิสัยทัศนและมุงการเปลี่ยนแปลงใหเกิดสิ่งใหมๆ 

โดยอาศัยทั้งคุณลักษณะ พฤติกรรม และตามสถานการณ 
จากภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง                 

และผูนําเชิงยุทธศาสตร 
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 จากแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทฤษฎีภาวะผูนําดังกลาว ผูเขียนมีขอสังเกตวา การ
แสดงออกซึ่งแบบภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมที่พยายามหาตัวแบบที่ดีที่สุดที่สามารถนําไปใชไดทุกสถานการณจะ
ขัดแยงกับการแสดงออกซึ่งแบบภาวะผูนําตามสถานการณ  เพราะแบบแรกผูนําตองพัฒนาฝกฝนตนเองใหมี
พฤติกรรมภาวะผูนําแบบใดแบบหนึ่งคอนขางคงที่ แตแบบที่สองผูนําตองพัฒนาฝกฝนตนเองใหมีพฤติกรรม
ภาวะผูนําหลากหลายแบบ ที่สามารถนําไปใชไดกับแตละสถานการณที่แตกตางกันออกไป ซึ่งจากการสํารวจ
ทฤษฎียังไมมีนักวิชาการทานใดอธิบายปรากฏการณความขัดแยงนี้  แตเขาใจวา เนื่องจากพฤติกรรมภาวะผูนําที่
นักวิชาการกลาวถึงนั้นเปนพฤติกรรมบนเสนที่ตอเนื่องกัน (continuum) ไมวาจะเปนการมุงงานและมุงคน หรือ
อํานาจนิยมและประชาธิปไตยนิยม   ดังนั้นพฤติกรรมภาวะผูนําจะมีลักษณะเปนระดับ (degree) ที่โนมเอียงมาก
ไปในทางใดทางหนึ่งที่คงที่ และมีการใชพฤติกรรมภาวะผูนําในอีกทางหนึ่งในบางสถานการณ  ซึ่งจากสภาพ
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในทุกสังคมและทุกองคการที่กําลังกาวเขาสูความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น และ
จากกรอบแนวคิดการเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมสูสภาพใหมนั้น สภาพเดิมของสังคมหรือ
องคการสวนใหญจะเปนแบบมุงงานหรืออํานาจนิยมแตสภาพใหมที่พึงประสงคจะเปนแบบมุงคนหรือแบบ
ประชาธิปไตยนิยม ดังนั้นพฤติกรรมภาวะผูนําที่โนมเอียงจะมีมากกวานั้นนาจะเปนแบบมุงคนหรือแบบ
ประชาธิปไตยนิยม สวนแบบมุงงานหรือมุงอํานาจนิยมนั้นนาจะนําไปใชเพียงบางสถานการณ 
 นอกจากนั้น การที่จะใหการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมภาวะผูนําแบบใดในสถานการณใดใหเปนอยางมี
ประสิทธิผลนั้น ยังเกี่ยวของกับทฤษฎีอื่นอีกหลายเรื่อง เชน การจูงใจ (ทั้งเชิงกระบวนการและเชิงเนื้อหา) การ
ติดตอสื่อสาร การพัฒนาทีมงาน การบริหารความขัดแยง  การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ การ
เปลี่ยนแปลงองคการ และการตัดสินใจ เปนตน  และยังเกี่ยวของกับคุณลักษณะสวนบุคคลในการใฝเรียนใฝรู ยึด
หลักการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเสริมสรางทักษะเชิงมโนทัศน (conceptual skills) อันจะนําไปสูการแสดงภาวะผูนํา
เพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือผูนําเชิงยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิผลตอไป ดังนั้น สําหรับที่ผูอยูในตําแหนงทางการ
บริหารหรือตําแหนงใดๆ ที่ตองการสรางภาวะผูนํา (leadership)  ใหเกิดขึ้นกับตนเอง หรือพัฒนาฝกฝนใหเกิด
ขึ้นกับบุคคลอื่น คงจะตองศึกษาใหเขาใจในทฤษฎีตางๆ เหลานั้น ทั้งที่เปนทฤษฎีภาวะผูนําและทฤษฎีอื่นที่
เกี่ยวของ (รวมทั้งที่เปนองคความรูของไทยเราดวย) แลวนําประเด็นที่เปนขอเสนอแนะเชิงทฤษฎีนั้นไปฝกฝน
และปฏิบัติใหเกิดผล   
 
ขอเสนอตัวแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากร: กรณีสาขาวิชาภาวะผูนําทางการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะหทฤษฎีภาวะผูนําดังกลาวขางตน ผูเขียนเห็นวา ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
บุคลากร กรณีสาขาวิชาภาวะผูนําทางการศึกษา (educational leadership) ในสถาบันอุดมศึกษาในสภาวะของการ
ใชทรัพยากรรวมกัน (shared resources) และการพัฒนาแบบองครวม (holistic) เชนในปจจุบันนั้น หลักสูตรควรมี
ลักษณะเปนสหวิทยาการ (interdisciplinary approach)  อยางนอยก็ระหวางศาสตรทางการศึกษาดวยกันเองจาก
สาขาวิชาตางๆ เทาที่มีอยู   จุดเนนของหลักสูตรควรอยูที่การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนการสอนที่
มุงสูความเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง ปูพ้ืนฐานดวยการพัฒนาองคความรู (knowledge oriented) จากการศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผูนําและทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวของควบคูกับการศึกษางานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยภาวะผูนําทาง
การศึกษา ตามดวยการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ (skill oriented) เชน การปรับคุณลักษณะและพฤติกรรมภาวะผูนํา  
และการพัฒนาวิสัยทัศนและยุทธศาสตรองคการ เปนตน และตามดวยการศึกษาเพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน (vision 
oriented) งานดานการศึกษาในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ เชน เทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาวิชาการ
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เพื่อการปฏิรูป การศึกษากับการพัฒนา และการศึกษาเปรียบเทียบระหวางวัฒนธรรมสังคม เปนตน นอกจากนั้น
อาจมีภาคปฏิบัติในลักษณะเปนโครงการเชิงปฏิบัติการ  เชน  โครงการภาคสนามพัฒนาภาวะผูนําเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง เปนตน และทายสุดเปนทําวิทยานิพนธ ซึ่งกรอบแนวคิดดังกลาวผูเขียนขอเสนอตัวแบบในลักษณะ
เปนเสนทางที่รายวิชาตางๆ จะสงผลตอแนวโนมการเปนผูนําที่มีประสิทธิผลของผูเรียน ดังนี้ 
 

 
แผนภาพแสดงขอเสนอตัวแบบหลักสูตรสาขาวิชาภาวะผูนําทางการศึกษา 

 

                องคความรู      ทักษะ      วิสัยทัศน              ปฏิบัติ  ผลลัพธ 
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