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แนวคดิพนืฐานเกยีวกบัผู้นําและภาวะผู้นํา

(Leaders and Leadership)
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ผู้นําและภาวะผู้นํา

•   ผู้นํา  (Leaders)  หมายถึง  ผู้ทีสามารถมีอิทธิพลเหนือคนอืน 

    ได้รับความเคารพนับถือ ความร่วมมือจากผู้ใต้บังคบับัญชา

•   ผู้นํา  (Leaders)  หมายถึง  บุคคลทีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน

    ทีมีบุคคลยอมรับนับถือและเชือฟัง  ปฏิบัติตามทีผู้นําต้องการ

•   ผู้นํา  (Leaders)  หมายถึง  ผู้ทีมีลักษณะต่อไปนี

   1.  เป็นศูนย์รวมของพฤติกรรมกลุ่ม

   2.  เป็นผู้ทีสามารถนํากลุ่มไปสู่จุดมุ่งหมายทีต้องการได้

   3.  เป็นผู้ทีได้รับเลือกจากสมาชิกของกลุ่มในสังคมมิติ

   4.  เป็นผู้ทีมีอิทธิพลเหนือผู้อืนในกลุ่มและสามารถทําให้กลุ่ม                                

        เกิดการเปลียนแปลง

   5.  เป็นผู้ทีมีคุณลักษณะหรือมีพฤติกรรมของความเป็นผู้นํา
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ผู้นํา  หมายถึง บุคคลต่อไปนี

1. บุคคลทีชีแนวทางและเป็นผู้ทีมีอิทธิพล

    หรืออํานาจเหนือคนอืน

2.  เป็นคนทีมีคุณสมบัตเิหมาะสมทจีะเป็นผู้นํา

3.  บุคคลทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตหิน้าทีอย่างเป็นทางการ

4.  บุคคลทีได้คะแนนสังคมมิตสูิงสุด

ภาวะผู้นํา (Leadership) หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้นํา เพอืทําให้กลุ่มประสบความสําเร็จ

ภาวะผู้นํา  เป็นศิลปะในการทํางานของบุคคลทีมีอทิธิพลใน
การจูงใจคนอนืให้ร่วมกนัปฏิบัติงานให้สําเร็จ

ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการของการมีอทิธิพลต่อ
กจิกรรมของกลุ่ม 

     - เพอืให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีได้กาํหนดไว้

สรุปสัน ๆ ได้ว่า

     - ผู้นํา หมายถึง ตัวบุคคลทีดํารงตําแหน่ง

     - ภาวะผู้นํา เป็นเรืองของความสามารถ ทักษะและ
กระบวนการทีผู้นําใช้ในการนํากลุ่มให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย
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ในอดีตความหมายของภาวะผู้นํา

จะเกยีวข้องกบั Keywords อยู่ 3 คาํ

1.  Interpersonal  ซึงแปลว่า  ระหว่างบุคคล  

หมายถึง ผู้นําจะต้องมีผู้ตามหรือผู้ใต้บังคบับัญชา

2.  Influence หมายถึง อาํนาจ (Power)

ทีส่งผลกระทบต่อผู้ตามหรือผู้ใต้บังคบับัญชา

3. Goal  หมายถึง จุดมุ่งหมายทีผู้นําต้องการ

ซึงเป็นสาเหตุทีผู้นําต้องดินรนต่อสู้ทุกวถิีทางเพอืให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย

แต่ในยุคปัจจุบันความหมายของภาวะผู้นําจะเกยีวข้องกบั

1.  Relationship  ความเกยีวข้องกนัระหว่างคนในองค์กรและ

นอกองค์กร

2.  Mutual  (ทังสองฝ่าย) การมีส่วนแบ่งปันซึงกนัและกนั

3.  Collaborators  การมีผู้ร่วมงานร่วมมือร่วมใจกนัทํางาน 

     ดังนัน  ความหมายของผู้นํายุคใหม่ หมายถึง

     ผู้ทีได้รับอทิธิพลจากผู้ตาม  ซึงให้ความร่วมมือในการ      

     ทํางาน  เพอืให้บรรลุเป้าหมาย
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ความแตกต่างของผู้นํากบัความเป็นผู้นํา

(Difference  between  Leader  and  Leadership)

ผู้นํา  หมายถงึ  ตัวบุคคล

ภาวะผู้นํา  มุ่งเฉพาะพฤติกรรมของผู้นําทีมีอํานาจเหนือผู้อืน

ภาวะผู้นํา  เป็นเครืองมือทีผู้นําสร้างขึนเพือนําผู้อืน

โดยบทบาทหน้าทีแล้วผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นํา

ในขณะทีผู้นําอาจจะไม่ใช่ผู้บริหาร

ผู้บริหารทีประสบความสําเร็จจะต้องเป็นผู้บริหารทีมีภาวะผู้นํา

ผู้บริหารทีขาดภาวะผู้นํา จะบริหารงานโดยอาศัยอํานาจตามหน้าทีทีระบุตาม
กฎหมาย

ผู้บริหารทีมีภาวะผู้นํา หลีกเลียงการใช้อํานาจทีมีอยู่ แต่จะสร้างศรัทธาให้ลูกน้อง 
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

บทบาทของผู้นํา

(Leadership  Role)

ผู้นํามีบทบาทและหน้าที ดังนี

1.  เป็นทังหัวและหน้าขององค์กร

2.  เป็นผู้วางแผนและนโยบาย

3.  เป็นผู้ประสานงาน  ประสานคน

4.  เป็นผู้แก้ปัญหา  อุปสรรคขององค์กร

5.  เป็นตัวอย่าง  เป็นแบบอย่างทีดี

6.  เป็นผู้วนิิจฉัยตัดสินใจ
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หลกัการของผู้นํา

ผู้นํา สามารถบริหารองค์กรให้ประสบความสําเร็จได้นัน

ผู้นําหรือผู้บริหารควรยดึหลกั ซึงเรียกว่า Leadership มดีังต่อไปนี คอื

1.  L = LOVE

รักความยุตธิรรม  หน้าทกีารงาน  ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคบับัญชา

2.  E = EDUCATION & EXPERIENCE

ผู้นําต้องมกีารศึกษาและประสบการณ์สูง

3.  A = ADAPTABILITY

ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์และสิงแวดล้อม

4.  D = DECISIVENESS

มคีวามเชือมนัในตวัเอง สามารถตดัสินปัญหาได้รวดเร็ว

5.  E = ENTHUSIASM

มคีวามตงัใจในการปฏบิัตงิานอย่างจริงจังและจริงใจ

6.  R = RESPONSIBILITY

มคีวามรับผดิชอบในผู้อนืและรับผดิชอบงาน

7.  S = SACRIFICE & SINCERE

เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพอืประโยชน์ส่วนรวม

8.  H = HARMONIZE

เสริมสร้างความสามคัคแีละความเข้าใจอนัดีต่อเพอืนร่วมงาน

9.  I = INTELLECTUAL  CAPACITY

 มคีวามคดิริเริม ฉลาด มไีหวพริบ ทนัคนทนัเหตุการณ์

10.  P = PERSUASIVENESS

ความสามารถในการจูงใจคน มทีกัษะในการสือสาร
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คุณลกัษณะผู้นํา 

(LEADER  TRAITS)

ผู้ทจีะเป็นผู้นํา  ต้องมคุีณลกัษณะดังนี

     1.  มคีวามรู้  ความสามารถสูง

     2.  เป็นตวัอย่างทดีี  น่าเคารพนับถือ

     3.  มคีวามกล้าหาญ  กล้าคดิ  กล้าทาํ

     4.  มคีวามกระตอืรือร้น  ทนัความเปลยีนแปลง

     5.  มลีกัษณะท่าทางดี  น่าเลอืมใส

     6.  มคุีณธรรม  จริยธรรม

     7.  มจุีดยนื  มรีะเบียบวนิัย แต่บางครังต้องยดืหยุ่น

     8.  มวุีฒภิาวะสูง วางตวัเหมาะสม

ประเภทผู้นําตามลกัษณะการบริหารงาน

ลปิปิทท์ (Lippitt) แบ่งประเภทของผู้นํา เป็น 3 ประเภท ได้แก่

    1.  ผู้นําแบบเผด็จการ (The  Autocratic  Leader)

    2.  ผู้นําแบบประชาธิปไตย (The  Democratic  Leader)

    3.  ผู้นําแบบตามสบายหรือแบบเสรี (The  Laissez – faire  

Leader)
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Type of Power

French and Raven.1959

1. Reward power
เป็นอาํนาจทีเกิดจากบุคคลมี

ความสามารถและทรัพยากรทีจะให้

รางวลัแก่คนอืน เป้าหมายหรือ

ความหมายของอาํนาจอยูที่ค่าของ

รางวลั
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2. Corecive power
อาํนาจการบงัคบัอยูบ่นพืนฐานของความ

กลวั ทีเกิดจากการบงัคบั ข่มขู่ หรือทาํ

โทษใหบุ้คคลอืนปฏิบติัตาม อาํนาจการ

บงัคบัเกิดจากการใชก้าํลงั หรือคาํพดู เช่น 

ปลดออก ไล่ออก ตดัเงินเดือน

3. Legitimate power

อาํนาจอนัชอบธรรมตามกฎหมาย 

เป็นอาํนาจทีไดจ้ากสถานะที

บุคคลครองอยู ่เมือพน้จากสถานะ

นนั อาํนาจกห็มดไป 
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4. Reference power

อาํนาจอา้งอิง ไดจ้ากความรู้สึก

หรือความตอ้งการทีบุคคล

กล่าวอา้งแหล่งอาํนาจ  

5. Expert power
อาํนาจความเชียวชาญ เป็นอาํนาจที

เกิดจากบุคคลนนัมีความรู้ ความ

เชียวชาญ อยา่งหนึงอยา่งใด และ

ความเชียวชาญนนัตอ้งไดรั้บการ

ยอมรับจากผูที้ถกูใชอ้าํนาจ
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Authority : อาํนาจหน้าที
อาํนาจหนา้ที เป็นอาํนาจชนิดหนึงที

ไดม้าโดยตาํแหน่งหนา้ที ทีบุคคล

นนัๆครอบครองอยูอ่ยา่งเป็นทางการ 

ซึงเป็นสิทธิอนัชอบธรรมทีผูค้รอง

ตาํแหน่งจะบงการพฤติกรรมของ

บุคคลอืน

การใช้อาํนาจหน้าที (Barnard.1948)

1. การตดัสินใจสั งการตอ้งคาํนึงถึงความ

ตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2. พิจารณาความพร้อมหรือขอ้จาํกดัของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น ความสามารถ 

ทกัษะ และแรงจูงใจ
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 3. การออกคาํสงั ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งอธิบาย

รายละเอียดและเหตุผลของการออกคาํสงั

 4. เปิดโอกาสใหมี้การเปลียนแปลงหรือ

ปรับปรุงคาํสงัได ้คือ มีการยืดหยุน่ 

ประนีประนอม

 5. การออกคาํสงัตอ้งมนัใจวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ปฏิบติัได ้ถา้คาํสงัใดปฏิบติัไม่ไดจ้ะทาํให้

อาํนาจการบริหารเสือมลง

Influence : อทิธิพล
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อทิธิพลคอื
กระบวนการทีผูน้าํทาํให้เกิดผลกระทบต่อ

พฤติกรรมของคนอืน (Reitz and 

Jewell.1985)

อิทธิพลคือ การกระทาํโดยตรงหรือโดย

ออ้ม ซึงเป็นผลทาํให้พฤติกรรมหรือ

ทศันคติของคนอืนหรือกลุ่มเปลียนแปลง

ไป (Stone and Wankel.1986)

การพฒันาภาวะผู้นํา  (Leader  Development)

การพัฒนาผู้นําเหมือนการปลูกต้นไม้

1.  การหาเมล็ดพันธ์ุ

     หารูปแบบตัวอย่าง (Model) ผู้นําทีเราชอบและต้องการเป็น

2.  การหาดินเพือเพาะบ่ม

     การเสาะหา เรียนรู้รูปแบบของผู้นําทีเรากําหนดไว้

3.  การรดนําพรวนดิน

     ผู้นําต้องอาศัยเวลาฝึกฝน  พัฒนาตนเสมอ

4.  การกําจัดแมลงศัตรูพืช

     อุปสรรคมักจะเป็นตัวหนอนทีอยู่ภายใน คอยกัดกินความมันใจจึงต้อง
กําจัด

5.  การพัฒนาสายพันธ์ุใหม่

     ผู้นํามิได้เป็นผู้นําเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องพัฒนาศักยภาพให้เก่งหลายๆ
อย่าง และสร้างผู้นําใหม่
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ยุทธวธิีสําหรับผู้นําทีประสบผลสําเร็จ

1.  รักษาสัมพนัธภาพทีดีทังในและนอกองค์การ

2.  เป็นตวัอย่างทีดีทังการคดิ การพูด การทํา

3.  ให้รางวลัผู้ให้ความร่วมมอืและรับผดิชอบงาน

4.  มเีทคนิคในการสือสาร  ปรับตวัได้ดี

5.  เลอืกบุคคลทีสามารถทํางานกนัเป็นทมี

6.  มคีวามสามารถในการตดัสินใจ

7.  ยอมรับความผดิพลาดและนํามาปรับแก้

ยุทธวธิีสําหรับผู้นําทีประสบผลสําเร็จ (ต่อ)

8.  มสัีจจะจริงใจ  ทําตามสัญญา

9.  บริหารเวลาให้มปีระสิทธิภาพ

10.  มอบหมายงานให้เหมาะสมกบัคน

11.  แก้ปัญหาความขัดแย้ง  ทุกคนพอใจ

12.  ไม่เคร่งเครียดจนเกนิไป  รู้จกัผ่อนคลาย

13.  มกีารศึกษา ใฝ่รู้ ทันความเปลยีนแปลง
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ลกัษณะผู้นําทีควรหลกีเลยีง

1.  มคีวามรู้สึกไม่มนัคงในการทํางาน

2.  เป็นผู้ยดึตดิกบัของเก่า ไม่ยอมรับของใหม่

3.  เป็นผู้ไม่หาประสบการณ์ในการทํางาน

4.  เป็นผู้ขาดข่าวสารข้อมูล

5.  เป็นผู้ขาดทักษะในการตดัสินใจ

6.  เป็นคนเจ้าอารมณ์และใช้อารมณ์

7.  เป็นผู้หวงอาํนาจ  หลงอาํนาจ

ผู้นํา 3 มิติ   (3   Dimensions of Leaders)

     แนดเลอร์ (Nadler) และทัชแมน (Tushman) ได้เสนอผู้นําที

ประสบความสําเร็จไว้ 3 มติ ิดังนี

     1.  การสร้างวสัิยทัศน์ (Envision)

     ประกอบด้วยคุณลกัษณะดังนี

           1.1  พฒันาและการเปลยีนวสัิยทัศน์ (changing  vision)

           1.2  กาํหนดความคาดหวงัไว้สูง (Setting  High Expectations)

           1.3  สามารถนําผู้อนืได้ด้วยการเป็นตวัอย่างทีด ี(Leading  by  

Example)
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2.  การสร้างแรงจูงใจ (Motivate) 

ประกอบด้วยคุณลกัษณะดังนี

           2.1  แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยาน (Enthusiasm)

           2.2  แสดงให้เห็นถึงความเชือมนั (Confidence)

           2.3  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมนัไปสู่ความสําเร็จ (Celebrating)

3.  มคีวามสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้อนื (Enabling) 

ประกอบด้วยคุณลกัษณะดังนี

          3.1  แสดงออกถึงการสนับสนุนผู้อนื (Personal  Support)

          3.2  แสดงออกถึงความเห็นอกเหน็ใจผู้อนื (Empathizing  with  

Others)

          3.3  แสดงถึงความเชือมนัผู้อนื (Confidence in Others)

     อย่างไรกต็าม คอตเตอร์ (Kotter) ได้ทําการศึกษาวจิยัในทางลกึ (in-

depth  studies) 

     เกยีวกบัคุณลกัษณะผู้บริหารทีประสบความสําเร็จ พบว่า ผู้นําที

ประสบความสําเร็จมลีกัษณะสําคญั 5 ประการ

     1.  ลกัษณะด้านการจูงใจ (Motives / Needs)

          1.1  ชอบอาํนาจ (Liked  Power)

          1.2  ชอบความสําเร็จ (Liked  Achievement)

          1.3  มคีวามทะเยอทะยาน (Ambitious)

     2.  ลกัษณะด้านอารมณ์ (Temperament)

          2.1  มคีวามมนัคงทางอารมณ์ (Emotionally  Stable)

          2.2  เป็นคนมองโลกในแง่ดี (Optimistic)
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3.  ลักษณะความคิด (Cognitive)

          3.1  ฉลาดกว่าบุคคลทัวไป (above-average  Intelligence)

          3.2  สามารถวเิคราะห์สถานการณ์ได้ถกูต้อง (Analytically)

          3.3  มีความสามารถในการหยังรู้ในอนาคต (Intuitively)

4.  ลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal)

          4.1  มีภาพลักษณ์ทีดีและเป็นทีดึงดูดใจผู้พบเห็น (Good  Image)

          4.2  มองผลประโยชน์ขององค์การ (Public  mind)

          4.3  เข้ากับบุคคลได้ทุกระดับ (Human  Relation)

5.  ลักษณะด้านความรู้ (Knowledge)

5.1  มีความรู้เกียวกับงานทีตนปฏิบัติ (Business)

          5.2  มีความรู้เกียวกับองค์การของตน (Organization)

          5.3  มีความรู้ทัวไป (General  Knowledge)

          5.4  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี (Cooperative)

รากฐานความเป็นผู้นํา

(Leader’s  Foundation)

•  บทบาทหรือพฤติกรรมผู้นํา ทีให้ผู้อืนเคารพนับถือ

•  มีทัศนคติทีดี  เห็นคุณค่าในตัวผู้นํา

•  ผู้นําจะต้องมีลักษณะพืนฐาน 5 อย่าง

       1.  เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ (Give  more  than  take)

       2.  เป็นผู้กล้าหาญในสิงทีถูกต้อง (Courage)

       3.  เป็นผู้มีคุณธรรม + จริยธรรม (Ethnical  and  moral)

       4.  เป็นผู้มีสติ (มีชีวิตเหนือระดับ) (Mindfulness)

       5.  เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถสูง (Competency)
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คุณลกัษณะพนืฐานทัง 5 อย่าง 

เป็นส่วนช่วยให้ผู้นําเป็นบุคคลที

     1.  น่าเชือถือ (Faithful)

     2.  น่านับถอื (Respectable)

     3.  น่ายดึถือ (Imitative)

ผู้นําทีไม่มีประสิทธิภาพ

(Ineffective  Leadership)

1.  มองหาผลประโยชน์เพือตน (Looking  for  personal  gain)

2.  ขาดมนุษยสัมพันธ์ (Failure  for  relation)

3.  ไม่สนใจเพือนสมาชิก (No  concern  for  team)

4.  ไม่มีวุฒิภาวะ  (Have  no  maturity)

5.  ไม่ยตุิธรรม  ไม่เสมอต้นเสมอปลาย (Unfair - inconsistent)

6.  ด้อยการศึกษา (Uneducated)

7.  จิตใจคับแคบ (Narrow  mind)

8.  เป็นตัวอย่างทีไม่ด ี(Bad  example)

9.  ไม่รู้จักปรับตน  คนและองค์กร (Have  no  adaptability)

10.  ไม่สนใจในการทํางาน (No  pay  attention  working)

11.  ไม่มีวิสัยทัศน์  (Have  no  vision)
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ผู้นําจําเป็นต้องเปลยีน

(Leaders  have  to  change)

ถ้าท่านไม่เป็นผู้เปลียน ท่านก็จะถูกเปลียน

ถ้าท่านไม่ไปข้างหน้า ท่านก็จะถูกทิงอยู่ข้างหลัง

ถ้าท่านยังไม่ปรับเปลียน ให้ดีขึนในวันพรุ่งนี

ท่านก็จะอยู่กับอดีต และเป็นจุดจบของผู้นํา


