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บทที่ 8 
เทคนิคการเป็นผู้น าและภาวะผู้น าสมัยใหม่ 

 

  ในอดีตลักษณะผู้น ำที่ดีและเข้มแข็งนั้น จะมองเพียงในด้ำนกำยภำพ บุคลิกภำพ ควำมรู ้ควำม 
สำมำรถ ควำมมั่งคั่ง และบำรมีเท่ำนั้น แต่ส ำหรับในปัจจุบันที่เกิดกำร เปลี่ยนแปลงด้ำนสภำพ แวดล้อม
อยู่ตลอดเวลำ ผู้น ำที่ดีและเข้มแข็งยังต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้ำง ไกล มีกำรติดต่อสื่อสำรในองค์กำรที่ดี ฯลฯ 
เพ่ือที่จะน ำองค์กำรไปสู่ควำมส ำเร็จตำม ที่เป้ำหมำยได้ตั้งไว้ ขณะเดียวกันก็ต้องท ำให้สมำชิกในองค์กำร
เกิดควำมพึงพอใจ ในงำนที่เขำท ำด้วย 

ผู้น ำจึงเป็นปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของงำนและองค์กำร ปัจจุบันมีควำมเชื่อว่ำ ผู้น ำไม่ได้
เป็นมำโดยก ำเนิด กำรเป็นผู้น ำสำมำรถสร้ำงขึ้นได้ จำกกำรที่ผู้นั้นใช้ควำมพยำยำมและกำรท ำงำน
หนัก กำรเป็นผู้น ำจึงเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้  ภำวะผู้น ำเป็นค ำที่มีผู้ให้นิยำมมำกมำย แต่ที่คนส่วนใหญ่
เข้ำใจตรงกันก็คือ เป็นกระบวนกำรอิทธิพลทำงสังคมที่บุคคลหนึ่งตั้งใจใช้อิทธิพลต่อผู้อื่น เพ่ือให้ปฏิบัติ
กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนด รวมทั้งกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในองค์กำร ภำวะผู้น ำจึงเป็น
กระบวนกำรอิทธิผลที่ช่วยให้กลุ่มสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย ซึ่งประกอบได้หลำยด้วยองค์ประกอบ ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรให้ควำมไว้วำงใจและเชื่อมั่นในภำวะผู้น ำเพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ควำมน่ำเชื่อถือได้มำกที่สุดในควำม
พอใจของพนักงำนในองค์กำร รวมถึงกำรสื่อควำมหมำยที่มีประสิทธิผลโดยภำวะผู้น ำที่มีประโยชน์ใน
ขอบข่ำยที่ส ำคัญสำมขอบข่ำย นั่นคือ กุญแจในกำรเอำชนะควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นของคนใน
องค์กำรภำวะผู้น ำเป็นธรรมชำติอย่ำงหนึ่งของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีควำมปรำรถนำที่จะได้รับกำร
ยอมรับและเป็นผู้น ำไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง เรื่องผู้น ำและภำวะผู้น ำจึงเป็นเรื่องที่น่ำสนใจของมนุษย์ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน และเชื่อว่ำจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป ในองค์กำรหน่วยงำนต่ำง ๆ ผู้น ำเป็นบุคคลที่มี
ควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กำร ผู้น ำจะต้องสร้ำงควำมร่วมมือร่วมใจในกำรปฏิบัติ 
งำนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ผู้น ำเป็นผู้ประสำนควำมต้องกำรของบุคคล มีอิทธิพลในกำรบังคับ
บัญชำ มอบหมำยงำนในก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำร นักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำย
ของภำวะผู้น ำไว้แตกต่ำงกัน 
 สำระส ำคัญของบทนี้  มีกำรกล่ำวถึง ควำมหมำยของผู้น ำและภำวะผู้น ำ บทบำทของภำวะผู้น ำ 
แนวคิดภำวะผู้น ำสมัยใหม่ แนวคิดกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม คุณลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน์ผู้น ำกำร
บริหำรยุคใหม่ คุณลักษณะของผู้น ำตำมหลักพระพุทธศำสนำ ซึ่งจะได้น ำเสนอเป็นประเด็นต่อไป  

 
ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า 
 ผู้น ำและภำวะผู้น ำ ได้มีนักวิชำกำรได้ให้ควำมหมำยของผู้น ำและภำพภำวะผู้น ำไว้ในทัศนะต่ำง ๆ 
มำกมำยดังนี้ 
 เนลสัน และควิซ (Nelson and Quick, 1997 : 346) ให้ควำมหมำยของภำวะผู้น ำ 
(Leadership) ว่ำ หมำยถึงกระบวนกำรในกำรแนะแนวและน ำทำงปฏิบัติของคนในสภำพของกำรท ำงำน 
 กิบสัน ไอแวนซ วิช และ ดอนเนลลี (Gibson, Ivancevich and Donnelly, 1997 : 272) มอง
ภำวะผู้น ำ (Leadership) เชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันของสมำชิกในกลุ่ม โดยมีผู้น ำเป็นตัวแทนในกำร
เปลี่ยนแปลง เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในกลุ่มภำวะผู้น ำจึงเกี่ยวข้องกับกำรใช้อิทธิพล
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล เป็นตัวแทนของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและกำรปฏิบัติงำน
ของสมำชิกคนอ่ืนในกลุ่ม ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นกำรบรรลุเป้ำหมำยของกลุ่มด้วย 
 วิภำดำ  คุปตำนนท์ (2544 : 237) กล่ำวว่ำ ผู้น ำ (Leader) หมำยถึงบุคคลที่มีควำมสำมำรถใน
กำรที่จะท ำให้องค์กำรด ำเนินไปอย่ำงก้ำวหน้ำและบรรลุเป้ำหมำย โดยกำรใช้อิทธิพลเหนือทัศนคติและ
กำรกระท ำของผู้อื่น 
 มัลลิกำ ต้นสอน (2544 : 47) กล่ำวว่ำ ผู้น ำอำจจะเป็นบุคคลที่มีต ำแหน่งอย่ำงเป็นทำงกำร
หรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้  ซึ่งเรำสำมำรถจะรับรู้เกี่ยวกับ ผู้น ำที่ไม่เป็นทำงกำรอยู่เสมอ เนื่องจำกบุคคลนั้นมี
ลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมำชิกในกลุ่ม ท ำให้สมำชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน้ ำหนักและเป็นเอกภำพ  
โดยเขำจะใช้ภำวะผู้น ำในกำรปฏิบัติกำรและอ ำนวยกำรโดยใช้กระบวนกำรติดต่อสัมพันธ์กัน เพ่ือมุ่งบรรลุ
เป้ำหมำยของกลุ่ม 
 บุญทัน  ดอกไทสง (2551 : 32) กล่ำวว่ำ ผู้น ำ คือนักคิดสร้ำงชีวิตประชำชนให้มีควำมสุขโดยกำร
พัฒนำตนเองให้มี วิชฺชำ จรณ สัมปันโน ถึงพร้อมด้วยควำมรู้และกำรปฏิบัติที่มีผลงำนอันเกิดจำกกำร
สัมมำอำชีพเป็นบุคคลที่เรียนรู้สภำพจิตตนเอง รู้จักศักยภำพของตนเองและผู้คนในจักรวำล เข้ำใจ
ธรรมชำติของสำกลโลก สำมำรถปรับตัวได้ส ำเร็จมีควำมคิดนวัตกรรม ท ำงำนด้วยจิตมุ่งมั่น ในภำระหน้ำที่
รู้จักแบ่งปันเวลำให้ถูกต้อง เรียนรู้สู้โลกทั้งควำมต้องกำรภำยในและควำมต้องกำรภำยนอกอย่ำงไม่หยุดยั้ง
ฟังควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ มีควำมเด็ดขำดแต่มีคนเมตตำธรรมประจ ำใจ 
   จำกที่กล่ำวมำจึงสรุปได้ว่ำ ผู้น ำ คือ บุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้อิทธิพลให้คนอ่ืนท ำงำนใน
ระดับต่ำงๆ ที่ต้องกำรให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ส่วนภำวะผู้น ำ คือ ควำมสำมำรถที่มี
อิทธิพลเหนือผู้อื่นและจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตำมท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ภำวะผู้น ำจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่หรือบำรมีในกำรก ำหนด หรือชักจูงให้กลุ่มสมำชิกท ำงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
และกำรมีอิทธิพลต่อกลุ่มต่ำงๆในทรรศนะมองว่ำ ผู้น ำในยุคโลกำภิวัตน์ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ มีกำรพัฒนำ
ตัวเองอยู่เสมอ  รวมถึงกำรวำงตัวที่เหมำะสมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญทัน ดอกไทสง กล่ำวว่ำ ผู้น ำ 
คือ นักคิดสร้ำงชีวิตประชำชนให้มีควำมสุขโดยกำรพัฒนำตนเองให้มี วิชฺชำ จรณ สัมปัน โน ถึงพร้อม ด้วย
ควำมรู้และกำรปฏิบัติที่มีผลงำนอันเกิดจำกสัมมำชีพเป็นบุคคลที่เรียนรู้สภำพจิตตนเอง  รู้จักศักยภำพ
ของตนเองและผู้คนในจักรวำล 
 
องค์ประกอบของผู้น า 
 ผู้น ำนั้นจะต้องมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก 3 ปัจจัย (พิเชษฐ์  วงศ์เกียรติ์ขจร, 2553 : 42 - 
43) อันได้แก่ 
 1. ผู้น ำ (Leader) หมำยถึง ตัวบุคคลที่น ำกลุ่ม มีบุคลิกอุปนิสัยลักษณะอย่ำงไร กำรจะเป็น
ผู้น ำที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับกำรบริกำร กำรให้กำรช่วยเหลือคนอ่ืน เพรำะถ้ำใครคิดช่วยเหลือคนอ่ืนก่อน 
โดยเฉพำะเกิดมำต่ ำต้อยด้อยโอกำส ยิ่งต้องช่วยเหลือเขำและผู้ที่มีต้นทุนชีวิตน้อย ควรจะได้รับมำกๆโดย
กฎหมำย ซึ่งศิลปะของกำรเป็นผู้น ำต้องเป็นผู้ให้ ไม่จ ำเป็นต้องเป็นเงินหรือสิ่งของเสมอไป 
 2. ผู้ตำม (Followers) หมำยถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผลจำกผู้น ำ กำรที่จะน ำต้องรู้จัก
ตำมค ำว่ำ Follow ก็คิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต จิตใจ ควำมรู้สึก อำรมณ์และเหตุผลของเขำ สุภำษิตจีน
ได้สอนคนจีนมำหลำย 100 ปีแล้ว คือค ำว่ำ “ผู้น ำที่ดีเยี่ยมนั้น คือคนที่ท ำงำนส ำเร็จแล้วจะหำยตัวไปเกิด
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ปัญหำขึ้นอีกเมื่อไหร่เค้ำจะปรำกฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง”แต่คนไทยถ้ำมีอะไรผิดพลำดเกิดขึ้นจะซักทอดคน
อ่ืนไปเรื่อยๆเวลำท ำส ำเร็จแล้วจะอยู่รอเพ่ือกำรชื่นชมสรรเสริญเยินยอ แสดงว่ำไม่ได้ถูกฝึกภำวะผู้น ำ  แต่
ถ้ำถูกฝึกให้มีจิตวิญญำณของภำวะผู้น ำแบบจีน  ก็จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ 
 3. สถำนกำรณ์ (Situation) หมำยถึง เหตุกำรณ์และสภำพแวดล้อมต่ำงๆที่เกิดขึ้น ปัจจัยทั้ง 3 
ประกำรข้ำงต้นนี้จะมีผลต่อรูปแบบของภำวะผู้น ำที่แสดงออกมำเป็นที่ทรำบกันแล้วว่ำภำวะผู้น ำจะเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลสร้ำงอิทธิพลและค่ำนิยม อันมีผลกระท ำพฤติกรรม ควำมคิดจิตใจ ควำมรู้สึก ท ำให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมไปในทำงที่ผู้น ำประสงค์ กำรสร้ำงอิทธิพลนั้นอำจออกมำได้ในรูปแบบ อำทิ กำรข่มขู่ บังคับ 
กำรจูงใจกำรโน้มน้ำวจิตใจ ดังภำพที่ 8.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8.1 แสดงองค์ประกอบผู้น ำ 
ที่มา : พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร (2553 : 42 - 43) 
 
 ส่วน วิโรจน์ สำรรัตนะ (2548 : 12 - 15) ได้กล่ำวถึงองค์ประกอบหลักของผู้น ำทีม่ีอิทธิพลอัน
ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง คือ  

1. ผู้น ำและผู้ตำม (Leaders Followers) กำรมีอิทธิพลระหว่ำงผู้น ำ และผู้ตำมเป็นแบบสองทำง
ไม่ได้ หมำยถึง เฉพำะผู้น ำทีม่ีอิทธิพลต่อผู้ตำมเท่ำนั้น ดังนั้นผู้ตำมก็สำมำรถแสดงบทบำทผู้น ำได้เมื่อ
จ ำเป็นและผู้น ำที่ดีก็สำมำรถจะปรับบทบำทเป็นได้ทั้งผู้น ำและผู้ตำม และผู้น ำทีด่ีมักจะพัฒนำทักษะภำวะ
ผู้น ำให้แก่ผู้ตำม 

 2. กำรมีอิทธิพล (Influence) เป็นกระบวนกำรของผู้น ำ ในกำรสื่อสำรควำมคิดเพ่ือให้ได้รับกำร
ยอมรับและมีแรงจูงใจ เพ่ือให้ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ตำม ในกำรน ำควำมคิดนั่นไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

 3. วัตถุประสงค์ขององค์กำร (Organizational Objectives) และมีควำมท้ำทำยน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผล 
  4. กำรเปลี่ยนแปลง (Change) กำรมีอิทธิพลและกำรก ำหนดวัตถุประสงค์องค์กำรใด ๆ ต้องมุ่ง
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ ๆ ให้กำวหน้ำต้องสังคมภำยนอกทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  

5. คน (People) ในกำรท ำงำนนั้น ผู้น ำและผู้ตำมจะต้องเกี่ยวพันกบบุคคลอ่ืนอีกหลำยคน หลำย
กลุ่ม จึงต้องแสดงภำวะผู้น ำและช่วยเหลือให้บุคคลเหล่ำนั้นประสบควำมส ำเร็จด้วย 
 นอกจำกนี้ พรสวัสดิ์  ศิรศำตนันท์ (2555 : 4) ได้กล่ำวว่ำ ภำวะผู้น ำทีเ่กิดข้ึนในตัวผู้น ำนั้น ไม่
จ ำเป็นต้องคงตัวตลอดเวลำ เพรำะภำวะผู้น ำจะมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับภำวะผู้ตำม และ สถำนกำรณ์ใน

ผู้น ำ ผู้ตำม สถำนกำรณ ์

องค์ประกอบผู้น ำ 
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ขณะนั้น ในสถำนกำรณ์ท่ีแตกต่ำงกัน ผู้ตำมที่แตกต่ำงกัน ผู้น ำอำจจะต้องแสดงภำวะผู้น ำทีแ่ตกต่ำงกัน 
หรือในสถำนกำรณ์หนึ่งบุคคลหนึ่งอำจแสดงภำวะผู้น ำ เมื่ออยู่ในอีกสถำนกำรณ์หนึ่ง บุคคลนั้นอำจอยู่
ในฐำนะผู้ตำมก็ได้ 
 จำกองค์ประกอบของผู้น ำดังกล่ำว สรุปได้ว่ำ องค์ประกอบของผู้น ำมี 3 ประกำรได้แก่ 1) ผู้น ำ 
คือ ตัวบุคคลที่น ำกลุ่ม มีบุคลิกอุปนิสัยลักษณะอย่ำงไร 2) ผู้ตำม คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผลจำก
ผู้น ำ และ 3)สถำนกำรณ์ คือ เหตุกำรณ์และสภำพแวดล้อมต่ำงๆที่เกิดขึ้น โดยปัจจัยทั้ง 3 ประกำร
ข้ำงต้นนี้จะมีผลต่อรูปแบบของภำวะผู้น ำที่แสดงออกมำเป็นที่ทรำบกันแล้วว่ำภำวะผู้น ำจะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลสร้ำงอิทธิพลและค่ำนิยม   
 
ประเภทของผู้น า 

ผู้น ำ (Leader) หมำยถึง บุคคลที่มีศิลปะ บุคลิกภำพ ควำมสำมำรถ เหนือบุคคลทั่ว ไปสำมำรถ
ชักจูงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตำมที่ต้องกำรได้ ส่วนควำมเป็นผู้น ำ (Leadership) เป็นกระบวนกำรทีมีอิทธิพลต่อ
กลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ผู้บริหำรทุกคนควรเป็นผู้น ำ และมีภำวะผู้น ำ แต่ผู้น ำไม่สำมำรถเป็น
ผู้บริหำรที่ดีได้ทุกคน เพรำะผู้บริหำรต้องมีทักษะ มีควำมสำมำรถในหน้ำทีของผู้บริหำรด้วย 

วิเชียร วิทยอุดม (2550 : 13) ได้จัดประเภทของผู้น ำออกเป็น 2 ประเภทคือ  
 1. ผู้น ำที่เป็นทำงกำร (Formal leadership) หมำยถึงผู้น ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งหรือเลือกตำม

ระบบองค์กำรหรือสังคมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  ผู้น ำประเภทนี้จ ำท ำงำนบนพ้ืนฐำนของกำรใช้อ ำนำจตำม
หน้ำที่ตำมต ำแหน่งเป็นหลัก 

 2. ผู้น ำที่ไม่เป็นทำงกำร (Formal leadership) ผู้น ำที่เป็นผู้น ำของกลุ่มอันเกิดจำกควำม
รักควำมเชื่อถือและกำรยอมรับจำกสมำชิกเป็นหลัก ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตำมระบบสังคมหรือ
องค์กำรอย่ำงใด ผู้น ำประเภทนี้จะใช้อ ำนำจบำรมีหรืออิทธิพลเป็นหลัก 

ส่วน ธร สุนทรำยุทธ (2551 : 107 - 108) ได้กล่ำวว่ำ กำรจ ำแนกประเภทผู้น ำนั้น ท ำได้โดยดู
จำกสภำพทั่วไป ดังนี้ 

 1. ผู้น ำแบบนักบริหำร (Administrator) ท ำหน้ำที่น ำองค์กำรให้บรรลุเป้ำหมำยหรือ
นโยบำยขององค์กำรนั้น 

 2. ผู้น ำแบบข้ำรำชกำร (Bureaucrat) เป็นผู้น ำในระบบรำชกำรตำมล ำดับขั้น ลดหลั่น
กันลงไป 

 3. ผู้น ำแบบผู้ช ำนำญกำร (Expertise) เป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ 
 4. ผู้น ำแบบผู้วำงนโยบำย (Policy Maker) เป็นผู้น ำที่มักจะอยู่เบื้องหลังมักจะไม่มีอ ำนำจ 
 5. ผู้น ำแบบนักบุญ (Charismatic) เป็นผู้น ำทีสำมำรถโน้มน้ำวให้คล้อยตำม 
 6. ผู้น ำแบบนักอุดมคติ (Ideologist) เป็นผู้น ำทีคิดเกี่ยวกับทฤษฎีโดยพยำยำมทีจะอธิบำย

แนวควำมคิดควำมเชื่อมัน ว่ำจะน ำไปสู่จุดมุ่งหมำย 
 7. ผู้น ำแบบนักกำรเมือง (Political) เป็นผู้น ำทำงกำรเมือง 
 8. ผู้น ำทีเป็นสัญลักษณ์ (Symbolic) เป็นผู้น ำทีเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มหรือตัวแทนของ

กลุ่ม 
นอกจำกนี้ กัลยำณี สูงสมบัติ (2551 : 58) แบ่งประเภทของผู้น ำ แบ่งได้ดังนี้ 
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 1. ผู้น ำตำมอ ำนำจหน้ำที เป็นผู้น ำโดยอำศัยอ ำนำจหน้ำที่ (Authority) และมีอ ำนำจบำรมี 
(Power) เป็นเครื่องมือ มีลักษณะทีเ่ป็นทำงกำร (Formal) และไม่เป็นทำงกำร (Informal) เกิดพลังร่วม
ของกลุ่มในกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ อ ำนำจนี้ ได้มำจำก กฎหมำยกฎระเบียบ 
หรือขนบธรรมเนียม ในกำรปฏิบัติ สำมำรถจ ำแนกผู้น ำประเภทนี้ออกเป็น 3 แบบคือ 

1.1 ผู้น ำแบบใช้พระเดช (Legal Leadership) ผู้น ำแบบนี้ เป็นผู้น ำที่ได้อ ำนำจในกำร
ปกครองบังคับบัญชำตำมกฎหมำยมีอ ำนำจตำมต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรมำหรือเกิดขึ้นจำกตัวผู้น ำหรือ
จำกบุคลิกภำพของผู้น ำเอง ผู้น ำแบบนี้ ได้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ในกระทรวง ทบวง กรมเช่น 
รัฐมนตรี อธิบดี หัวหน้ำกอง และหัวหน้ำแผนก เป็นต้น 
  1.2 ผู้น ำแบบใช้พระคุณ (Charismatic Leadership) คือ ผู้น ำที่ได้อ ำนำจเกิดขึ้นจำก
บุคลิกภำพอันเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้น ำนั้น มิใช่อ ำนำจทีเกิดขึ้นจำกต ำแหน่งหน้ำที่ ควำมส ำเร็จใน
กำรครองใจและชนะใจของผู้น ำประเภทนี้ ได้มำจำกแรงศรัทธำทีก่อให้ผู้อยู่ใต้บังคับเกิดควำมเคำรพนับ
ถือและเป็นพลังที่จะช่วยผลักดันให้ร่วมใจกันปฏิบัติตำมค ำสั่ง แนะน ำด้วยควำมเต็มใจตัวอย่ำง เช่น 
มหำตมะคันธี สำมำรถเป็นผู้น ำครองใจชำวอินเดียนับเป็นจ ำนวนล้ำน ๆ คนได้ 

1.3 ผู้น ำแบบพ่อพระ (Symbolic Leadership) คือ ผู้น ำทีมีอ ำนำจหน้ำทีตำม
กฎหมำยมิได้ใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรปกครองบังคับบัญชำ บุคคลเหล่ำนั้นปฏิบัติตำมเพรำะเกิดแรงศรัทธำ
หรือสัญญำลักษณ์ในตัวของผู้นั้นมำกกว่ำ เช่น พระมหำกษัตริย์ ซึงเป็นองค์ประมุขและสัญลักษณ์ของ
แรงศรัทธำของประชำชนไทยทั้งมวล 
 2. ผู้น ำตำมกำรใช้อ ำนำจ ในรูปแบบต่ำง ๆ 

2.1 ผู้น ำแบบเผด็จกำร (Autocratic Leadership) คือ ผู้น ำที่ใช้อ ำนำจต่ำง ๆ ที่มีอยู่
ในกำรสังกำรแบบเผด็จกำรโดยรวบอ ำนำจ ไม่ให้โอกำสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำได้มีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น ตั้งตัวเป็นผู้บงกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเชื่อฟังโดยเด็ดขำด ปฏิบัติกำรแบบนี้ เรียกว่ำ One 
Man Show อยู่ตลอดเวลำโดยไม่ค ำนึงถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติงำนเช่น ฮิตเลอร์ 

2.2 ผู้น ำแบบเสรีนิยม (Free-rein Leadership) คือ ผู้น ำปล่อยให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ
กระท ำกิจกำรใด ๆ ก็ตำมได้โดยเสรี ซึ่งกำรกระท ำนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที
ก ำหนดไว้ และตนเป็นผู้ดูแลให้กิจกำรด ำเนินไปได้โดยถูกต้องเท่ำนั้น มีกำรตรวจตรำน้อยมำกและไม่ค่อย
ให้ควำมช่วยเหลือในกำรด ำเนินงำนใด ๆ ทั้งสิ้นผู้น ำแบบนี้ เกือบไม่มีลักษณะกำรเป็นผู้น ำเหลืออยู่เลย 

2.3 ผู้น ำแบบประชำธิปไตย (Democratic Leadership) คือ ผู้น ำทีประมวลเอำควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกคณะบุคคลทีอยู่ใต้บังคับบัญชำทีมำประชุมร่วมกัน หรืออภิปรำยแสดงควำม
คิดเห็นในปัญหำต่ำง ๆ เพ่ือน ำเอำควำมคิดทีดีทีสุดมำใช้ ฉะนั้นนโยบำยและค ำสั่งจึงมีลักษณะเป็นของ
บุคคลโดยเสียงข้ำงมำก 
 3. ผู้น ำตำมบทบำทที่แสดงออก จ ำแนกเป็น 3 แบบ คือ 

3.1 ผู้น ำแบบบิดำ มำรดำ หมำยถึง ผู้น ำทีป่ฏิบัติตนเหมือนพ่อ แม่ คือ ท ำตนเป็นพ่อ
หรือแม่ เห็นผู้อื่นเป็นเด็ก อำจจะแสดงออกมำในบทบำทของพ่อแม่ทีอบอุ่นใจดีให้ก ำลังใจหรืออำจ
แสดงออกตรงกันข้ำมในลักษณะกำรต ำหนิติเตียน วิพำกษ์วิจำรณ์ คำดโทษ แสดงอ ำนำจ 

3.2 ผู้น ำแบบนักกำรเมือง หมำยถึง ผู้น ำแบบทีพยำยำมสะสมอ ำนำจและใช้อ ำนำจโดย
อำศัยควำมรอบรู้และต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนของคนอ่ืนมำแอบอ้ำงเพ่ือให้ตนเองได้มีควำมส ำคัญและเข้ำ
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กับสถำนกำรณ์นั้น ๆ ได้ ผู้น ำแบบนี้ เข้ำท ำนองว่ำยืมมือของผู้บังคับบัญชำสังกำร โดยเสนอขอให้สังกำร
เพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง 
  3.3 ผู้น ำแบบผู้เชียวชำญ หมำยถึง ผู้น ำทีมีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ Staff ผู้น ำ
แบบนี้ มักเป็นผู้เชียวชำญและมีควำมรู้เฉพำะอย่ำง ผู้น ำแบบนี้ เกือบจะเรียกว่ำไม่ได้เป็นผู้น ำตำม
ควำมหมำยทำงกำรบริหำร เช่น คุณหมอพรทิพย์ โรจนสุนันท ์มีควำมเชียวชำญในกำรตรวจ DNA อีริก 
เบิร์น จิตแพทย์ชำวอเมริกัน พิจำรณำจำกบุคลิกภำพ โดยวิเครำะห์โครงสร้ำงของบุคลิกภำพของคนว่ำมี
อยู่ 3 องค์ประกอบ คือ ภำวะของควำมเป็นเด็ก ภำวะของกำรเป็นผู้ใหญ่และภำวะของควำมเป็น
ผู้ปกครอง มองผู้น ำได้เป็น 3 แบบ 

 3.3.1 ภำวะควำมเป็นเด็กในรูปแบบผู้น ำ หมำยถึง ผู้น ำทีมีลักษณะเป็นคนทีมีนิสัย
เอำแต่ใจตัวเอง ก้ำวร้ำว ดือรั้น กระตือรือร้น ไม่กล้ำตัดสินใจ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มักเป็นภำวะของ
ผู้น ำทีเต็มไปด้วยควำมคิดแต่ไม่ท ำ 

 3.3.2 ภำวะผู้ใหญ่ในรูปแบบผู้น ำ หมำยถึง ผู้น ำทีม่ีกำรวิเครำะห์ และสนใจข้อมูล
เป็นหลัก เป็นคนที่มุ่งควำมส ำเร็จ โดยไม่สนใจควำมรู้สึกของลูกน้อง อยู่ในโลกแห่งเหตุและผลไม่มี
อำรมณ์ขันพูดง่ำย ๆ ก็คือ เป็นคนที่จริงจังกับทุกเรืองโดยเฉพำะกับลูกน้อง 

 3.3.3 ลักษณะภำวะพ่อแม่ในแบบผู้น ำ หมำยถึง ผู้น ำที่มีลักษณะเป็นคนเด็ดเดียว
ออกค ำสั่งอย่ำงเดียวไม่ค่อยฟังควำมเห็นของผู้ตำม เผด็จกำรมักรวบอ ำนำจเบ็ดเสร็จ มีควำมลึกลับติชม
ลูกน้องเสมอ ถ้ำดีจะเป็นห่วงเป็นใย คอยปกป้อง 

สรุปได้ว่ำประเภทของผู้บริหำรจ ำแนกได้ดังนี้ 1) ผู้น ำตำมอ ำนำจหน้ำที เป็นผู้น ำโดยอำศัย
อ ำนำจหน้ำทีใช้พระเดช พระคุณและพ่อพระ 2) ผู้น ำตำมกำรใช้อ ำนำจแบบเผด็จกำรเสรีนิยมและ
ประชำธิปไตย 3) ผู้น ำตำมบทบำททีแสดงออกแบบบิดำ-มำรดำ นักกำรเมืองและผู้เชียวชำญ 
 
รูปแบบของภาวะผู้น า  

ผู้น ำมีกำรแสดงภำวะผู้น ำได้หลำยแบบแล้ว แต่ลักษณะของกำรจัดประเภท ในที่นี้แบ่งเป็น 2 
ลักษณะ คือ แบบของผู้น ำตำมกำรบริหำรงำน และแบบของผู้น ำจำกลักษณะวิธีกำรท ำงำน (สมศักดิ์ รัก
อยู่, 2552 : 20 - 21)  

1. แบบของผู้น ำตำมกำรบริหำรงำน กำรพิจำรณำผู้น ำลักษณะนี้แบ่งออกเป็น 3 แบบคือ  
1.1 ผู้น ำแบบเผด็จกำร (Autocratic Leaders) ผู้น ำแบบนี้เน้นกำรใช้อ ำนำจตำมต ำแหน่งมี

ลักษณะถือตัว เชื่อมั่นในตนเอง ไม่ค่อยรับฟังหรือให้เกียรติผู้อื่น ชอบออกค ำสั่ง เป็นผู้ก ำหนดนโยบำย 
จุดมุ่งหมำยและสั่งกำรทุกอย่ำงด้วยตัวเอง ไม่ชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชำร่วมแสดงควำมคิดเห็น ผู้น ำแบบนี้
เหมำะกับสถำนกำรณ์ท่ีต้องกำรควำมรวดเร็วและเหมำะกับผู้ใต้บังคับบัญชำท่ีไม่ต้องกำรจะรับผิดชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น  

1.2 ผู้น ำแบบประชำธิปไตย (Democratic Leaders) เป็นผู้น ำที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำนมี
ส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย วิธีกำร กำรตัดสินใจ มีกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรเปิด 
โอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำแสดงควำมคิดเห็นที่ผู้น ำคอยให้ค ำแนะน ำ มุ่งกำรท ำงำนเป็นทีมตลอดจน
ส่งเสริมสัมพันธภำพอันดีต่อคณะ  



207 
 

 1.3 ผู้น ำตำมสบำย (Laissez-Faire Leaders) เป็นผู้น ำที่ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำท ำตำมใจ 
ไม่มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของงำนที่แน่นอน ยอมเปลี่ยนแปลงเรื่องต่ำง ๆ แบบง่ำย ๆ ตำมควำมคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชำ ไม่มีหลักเกณฑ์กำรควบคุมและกำรประเมินผล 
 2. แบบของผู้น ำจำกลักษณะวิธีกำรท ำงำน แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ  
  2.1 ผู้น ำแบบเจ้ำระเบียบ (Regulative Leaders) เป็นผู้น ำที่ปฏิบัติงำนโดยยึดกฎระเบียบ
เป็นส ำคัญ ไม่ชอบให้มีกำรเปลี่ยนแปลง ลักษณะทั่วไปคล้ำยกับผู้น ำแบบเผด็จกำร กำรวินิจฉัยสั่งกำร
มักจะใช้ระเบียบแบบแผนเป็นเครื่องมือ กำรปฏิบัติงำนต้องมีกฎระเบียบเป็นส ำคัญและมักหำเหตุผลทำง
ระเบียบมำเป็นข้ออ้ำงในกำรปฏิบัติงำนมำกกว่ำกำรใช้เหตุผลเพรำะไม่กล้ำเสี่ยง ไม่กล้ำตัดสินใจ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้น ำและผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นไปในลักษณะผู้น ำกับลูกน้อง กำรติดต่อสื่อสำรมัก
เป็นไปในรูปกำรติดต่อสื่อสำรทำงเดียว  
  2.2 ผู้น ำแบบบงกำร (Directive Leaders) ผู้น ำแบบนี้ชอบกำรใช้อ ำนำจ รู้วิธีออกค ำสั่งแต่
ไม่รู้วิธีสอนหรือชี้แนะ ขำดหลักมนุษยสัมพันธ์ ชอบแสดงอ ำนำจ พฤติกรรมผู้ร่วมงำนจะเต็มไปด้วยควำม
หวำดกลัว ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้น ำกับผู้ใต้บังคับบัญชำจะเป็นไปในลักษณะพิธีกำร 

2.3 ผู้น ำแบบจูงใจ (Persuasive Leaders) ผู้น ำแบบนี้ชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชำแสดงควำม
คิดเห็นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรต่อต้ำนและเป็นกำรชี้ชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชำใช้ดุลยพินิจของตนเอง กำร
สื่อควำมหมำยเป็นไปในรูปสองทำง รูปแบบของกลุ่มกำรท ำงำนจะมีควำมสำมัคคีควำมส ำเร็จของงำน
เป็นผลมำจำกควำมร่วมมือของบุคคลต่ำงๆ  

2.4 ผู้น ำแบบร่วมใจ (Participative Leaders) กำรปฏิบัติงำนของผู้น ำแบบนี้คล้ำยกับแบบ
ประชำธิปไตยและแบบจูงใจ นิยมกำรปรึกษำหำรือและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้น ำกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยยึดหลักกำรประนีประนอมและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกันในฐำนะ
ผู้ร่วมงำน อย่ำงไรก็ตำมต้องถือว่ำไม่มีแบบผู้น ำใดเพียงแบบเดียวที่สำมำรถน ำมำใช้กับผู้ตำม ทุกคนทุก
สถำนกำรณ์เพรำะต้องค ำนึงถึงควำมพร้อมของผู้ตำมด้วย แบบผู้น ำทุกแบบต่ำงก็มีข้อดีและมีประสิทธิผล 
ถ้ำผู้น ำเลือกใช้ให้เหมำะกับระดับควำมพร้อมของผู้ตำม 
 จำกรูปแบบของผู้น ำที่ได้น ำเสนอมำข้ำงต้น จึงสรุปได้ว่ำ มีกำรจ ำแนกรูปแบบ ใน 2 ลักษณะคือ 
รูปแบบของผู้น ำตำมกำรบริหำรงำน มี 3 แบบ ได้แก่ ผู้น ำแบบเผด็จกำร ผู้น ำแบบประชำธิปไตย ผู้น ำ
ตำมสบำย ส่วนแบบของผู้น ำจำกลักษณะวิธีกำรท ำงำน มี 4 แบบได้แก่ ผู้น ำแบบเจ้ำระเบียบ ผู้น ำแบบ
บงกำร ผู้น ำแบบจูงใจ ผู้น ำแบบร่วมใจ  
 
บทบาทของภาวะผู้น า 
 ภำวะผู้น ำมีบทบำทที่แบ่งอย่ำงกว้ำงๆ ออกเป็น 4 ประกำร (พรทิพย์  อัยยิมำพันธ์, 2547 : 68) 
ได้แก่ 
 1.กำรก ำหนดแนวทำงหลัก (Pathfinding ) ผู้น ำควรเริ่มต้นด้วยกำรก ำหนดเป้ำหมำยและ
แนวควำมคิดที่ชัดเจน บทบำทดังกล่ำวจะช่วยให้ผู้น ำสร้ำงแผนงำนแบบแม่แบบ (Blueprint of Action) 
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของหลักกำรก่อนจะลงมือปฏิบัติตำมแผนนอกจำกนั้นไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีกำรก ำหนด
ทิศทำงและเป้ำหมำยเท่ำนั้น แต่ผู้น ำต้องได้รับกำรสนับสนุนและควำมมุ่งมั่นจับ หลักกำรในกำรบรรลุถึง
เป้ำหมำยด้วย ผู้น ำต้องมีควำมสำมำรถน ำให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ 
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(Vision) และสื่อสำรอย่ำงชัดเจนถึงควำมแตกต่ำงและผลประโยชน์ที่พนักงำนจะได้รับจำกควำมส ำเร็จใน
อนำคต อีกทั้งยังสำมำรถท ำให้พนักงำนมีแรงจูงใจและรู้สึกตื่นเต้นกับทิศทำงใหม่นี้ด้วย 
 2.กำรสร้ำงระบบกำรท ำงำนที่มีประสิทธิผล (Aligning ) กำรสร้ำงระบบกำรท ำงำนที่มี
ประสิทธิผลหรือกำรท ำให้องค์กำรด ำเนินไปในทิศทำงเดียวกัน คือ กำรลงมือสร้ำงแผนหลักที่ก ำหนดขึ้นใน
ขั้นตอนที่หนึ่งทุกระดับชั้นขององค์กำรควรมีกำรด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
เดียวกัน  ในฐำนะผู้น ำต้องเปลี่ยนแปลงระบบกำรท ำงำน  ขั้นตอนกำรท ำงำน  และโครงสร้ำงองค์กำรให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยขององค์กำรที่ได้วำงไว้แล้ว 
 3. กำรมอบอ ำนำจ (Empowering ) หำกผู้น ำมีกำรมอบอ ำนำจให้แก่พนักงำนอย่ำงจริงจังจะ
ท ำให้บรรยำกำศในกำรท ำงำนมีควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลและระหว่ำงกลุ่มเกิด
ประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆที่สร้ำงสรรค์ ซึ่งมำจำกกำรที่สมำชิกของกลุ่มหรือพนักงำนสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นและศักยภำพของตนได้อย่ำงอิสระโดยผู้น ำต้องสร้ำงสภำวะที่จะกระตุ้นกำรสร้ำงเสริม และ
ปลดปล่อยควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ควำมสำมำรถพิเศษเฉพำะตัว ควำมสำมำรถ และศักยภำพที่มีอยู่ใน
บุคคลทุกคน วิธีกำรนี้จะช่วยให้บุคคลสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ดียิ่งขึ้นในองค์กำร 
 4.กำรสร้ำงตัวแบบ (Modeling) หัวใจของกำรเป็นผู้น ำคือต้องสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ เพรำะไม่
เพียงแต่รู้ว่ำจะต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไรเท่ำนั้น แต่ผู้น ำยังต้องมีคุณสมบัติของผู้น ำที่ดีด้วย กล่ำวคือ ต้อง
เข้ำใจถึงควำมส ำคัญของดุลยภำพระหว่ำงคุณลักษณะ (Characteristics) ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
(Competence) เพรำะไม่ว่ำบุคคลจะมีควำมสำมำรถเพียงใดก็ไม่สำมำรถจะเป็นผู้น ำที่แท้จริงได้หำก
ปรำศจำก ลักษณะที่เหมำะสม 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 ทฤษฎีภำวะผู้น ำ เมื่อเกิดกำรตระหนักว่ำ ภำวะผู้น ำเป็นเรื่องส ำคัญต่อกำรบริหำรองค์กำรและ
กำรแข่งขันทำงธุรกิจมำก นักวิชำกำรในหลำยยุคหลำยสมัยจึงทุ่มเทศึกษำเรื่องภำวะผู้น ำกันเป็นจ ำนวน
มำก จนก่อเกิดเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่คิดและมองในมุมที่แตกต่ำงกันมำกมำย ซึ่งสำมำรถจัดกลุ่มแนวคิด
และทฤษฎีต่ำงๆเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 1. แนวคิดผู้น ำเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach)  
 2. แนวคิดผู้น ำเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach)  
 3.แนวคิดผู้น ำเชิง สถำนกำรณ์ (Situational  Approach)  
 ซึ่งแต่ละแนวคิดมีเนื้อหำโดยสังเขปเพรำะดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach) 
  แนวคิดนี้ได้มุ่งอธิบำย บุคลิกลักษณะของผู้น ำ โดยเชื่อว่ำผู้น ำจะมีคุณลักษณะที่แตกต่ำง
จำกบุคคลทั่วไป นักวิชำกำรกลุ่มแนวคิดนี้จึงมุ่งศึกษำคุณสมบัติที่แตกต่ำงดังกล่ำว จำกกำรศึกษำผู้น ำที่มี
ควำมโดดเด่นเลยหลำยคน  สำมำรถแบ่งคุณสมบัติที่ค้นพบได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ลักษณะทำงกำยภำพ 
เช่น ควำมสูง รูปลักษณ์ภำยนอก อำยุ 2) ลักษณะทำงควำมสำมำรถ เช่น ควำมเฉลียวฉลำด ควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรพูดในที่สำธำรณะ 3)ลักษณะบุคลิกภำพ เช่น กำรควบคมุอำรมณ์และกำรแสดงออก
ทำงอำรมณ์ บุคลิกภำพแบบเปิดเผย-เก็บตัว ฮำร์ทอก และคูปแมน (Hartog and Koopman, 2001 : 
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167) แต่ก็มีงำนวิจัยมำกมำยที่ขัดแย้งกันและกัน  จนไม่สำมำรถพบข้อสรุปที่ชัดเจน  อีกทั้งยังมีกำรศึกษำ
ที่พบว่ำคุณสมบัติของผู้น ำไม่สำมำรถใช้ได้กับทุกสถำนกำรณ์อีกด้วย (วิภำดำ  คุปตำนนท์, 2544 : 241) 

2. แนวคิดผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach)  
  แนวคิดนี้ศึกษำถึงพฤติกรรมที่ผู้น ำแสดงออกเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติและประสิทธิผลตำมที่
ผู้น ำต้องกำร โดยผู้น ำแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่ำงกันออกไปมหำวิทยำลัยและสถำบันต่ำง ๆ ใน
สหรัฐอเมริกำได้ให้ควำมสนใจและท ำกำรวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้น ำ โดยกำรศึกษำถึงพฤติกรรมของ
ผู้น ำที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งผลสรุปที่ส ำคัญๆมีดังต่อไปนี้  (วิภำดำ คุปตำนนท์ , 2544 : 242-247 ) 1)ภำวะ
ผู้น ำแบบประชำธิปไตย และผู้น ำแบบเผด็จกำร (Democratic  Leadership-autocratic) Tannenbaum 
and Schmidt อธิบำยว่ำ ผู้น ำแบบประชำธิปไตยกระจำยอ ำนำจ มอบหมำยงำนให้สมำชิก และเปิดโอกำส
ให้สมำชิกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ  ในทำงตรงกันข้ำม ผู้น ำแบบเผด็จกำรมักใช้ดุลพินิจและกำร
ตัดสินใจด้วยตัวเอง และมักไม่เปิดโอกำสให้สมำชิกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 2) กำรศึกษำของ 
university of Michigan ได้แจกแจงพฤติกรรมของผู้น ำที่แตกต่ำงกันใน 3 ลักษณะอย่ำงเห็นได้ชัด คือ      
1) พฤติกรรมผู้น ำที่มุ่งคน (People-oriented Behaviors) ที่ให้ควำมส ำคัญต่อสมำชิกพนักงำนเข้ำ
ใจควำมแตกต่ำงและยอมรับควำมส ำคัญของพนักงำน มีกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจ อีกทั้งยังสนใจและเข้ำใจควำมต้องกำรของคนงำน 2) พฤติกรรมของผู้น ำที่มุ่งงำน (Task-
oriented Behaviors) ที่ผู้น ำควำมส ำเร็จของกำรท ำงำนเน้นกำรสร้ำงงำนและผลผลิตที่มีมำตรฐำนสูง 
เน้นกำรใช้กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเพ่ือให้งำนบรรลุเป้ำหมำย 3) กำรศึกษำของ Ohio State University ได้
สรุปว่ำ พฤติกรรมของผู้น ำสำมำรถ แบ่งได้เป็น 2 ด้ำน คือ 1) พฤติกรรมที่มุ่งสร้ำงโครงสร้ำง (Initiation 
Structure) ที่ผู้น ำให้ควำมส ำคัญกับกฎเกณฑ์ กำรบังคับบัญชำ เน้นบทบำทหน้ำที่ตำมต ำแหน่ง และเน้น
ผลงำนที่เกิดจำกกำรท ำงำนตำมโครงสร้ำง 2) พฤติกรรมที่มุ่งควำมสัมพันธ์ (Consideration) ผู้น ำจะให้
ควำมส ำคัญกับกำรมีควำมสัมพันธภำพที่ดีกับสมำชิก และมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนของสมำชิก 4 
managerial Grid เป็นตัวอย่ำงหนึ่งของกำรศึกษำพฤติกรรมของผู้น ำที่ผนวกแนวคิดทำงพฤติกรรมต่ำง ๆ 
เข้ำด้วยกันโดย Blake and Moutonได้สร้ำงตำรำง 2 มิติ โดยให้แกนนอนแทน ผู้น ำที่มุ่งผลงำน            
(Production-oriented Leader) และแกนตั้งแทนผู้น ำที่มุ่งคน (people- oriented Leadership) ซ่ึง
ผู้น ำที่มีประสิทธิภำพสูงสุดได้แก่ ผู้น ำที่มุ่งทั้งงำนและคน (มัลลิกำ ต้นสอน , 2544 : 52) 

3. แนวคิดผู้น าเชิงสถานการณ์ (Situational Approach) 
  เป็นกำรศึกษำที่เน้นกำรปรับสภำพกำรน ำ หรือกำรปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของกำรน ำที่จะเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดนี้จะหำรูปแบบกำรน ำที่เหมำะสมและ
เกิดผลดีในถำนะกำรณ์ต่ำงๆ (ดิลก  ถือกล้ำ, 2547 : 71) 
  1. กำรศึกษำของ Fiedler ภำวะผู้น ำที่มีประสิทธิภำพจะขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม
ระหว่ำงพฤติกรรมของผู้น ำ สมำชิก และสถำนกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน กล่ำวคือ สิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพล
ต่อกำรแสดงพฤติกรรมของผู้น ำ (มัลลิกำ  ต้นสอน, 2544 : 54)  
 2. ทฤษฎีมุ่งสู่เป้ำหมำย (Path - goal Theory) ทฤษฎีนี้พยำยำมอธิบำยผลกระทบของ 
พฤติกรรมผู้น ำที่มีต่อกำรจูงใจ ควำมพึงพอใจ และกำรปฏิบัติงำนของสมำชิก (สร้อยตระกูล (ติวยำนนท์) 
อรรถมำนะ, 2547 : 272) มีกำรเน้นที่เป้ำหมำย พฤติกรรมของผู้น ำที่แสดงออก เพ่ือให้สมำชิกประสบ
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ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของบุคคลและองค์กำร ผู้น ำที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้สมำชิกบรรลุเป้ำหมำย
ส่วนบุคคลและองค์กำร ผู้น ำสำมำรถเพ่ิมแรงจูงใจ ควำมพึงพอใจแก่ผู้ตำมได้ โดยกำรให้รำงวัล  
 3. กำรศึกษำของ Hersey - Blanchard ได้น ำแนวคิดของมหำลัยโอไฮโอมำประยุกต์ คือ
พฤติกรรมที่มุ่งสร้ำงโครงสร้ำง (Initiation Structure) และพฤติกรรมที่มุ่งควำมสัมพันธ์ (Consideration) 
และอธิบำยว่ำ ภำวะผู้น ำแบบต่ำงๆประกอบกับควำมพร้อมของสมำชิกท ำให้เกิดรูปแบบของกำรท ำงำน
ของผู้น ำ 4 รูปแบบ คือ กำรบอกกล่ำว (Telling) กำรน ำเสนอควำมคิด (Selling) กำรมีส่วนร่วม 
(Participation) และกำรมอบหมำยงำน (delegation) 
 จำกที่กล่ำวมำสรุปได้ว่ำ บทบำทของภำวะผู้น ำมีควำมส ำคัญมำกในองค์กำร เพรำะต้อง
ก ำหนดบทบำทไว้ให้ชัดเจน เพ่ือให้กำรท ำงำนที่มีระบบมำกขึ้น  ซึ่งเห็นสอดคล้องกับพรทิพย์ อัยยิมำพันธ์ 
ได้วำงหลักบทบำทของภำวะผู้น ำไว้ 4 ประกำร คือกำรก ำหนดแนวทำงหลักกำรสร้ำงระบบกำรท ำงำนที่มี
ประสิทธิผล กำรมอบอ ำนำจ กำรสร้ำงตัวแบบสิ่งเหล่ำนี้ถือว่ำมีส่วนส ำคัญอย่ำงมำกส ำหรับผู้น ำ ในส่วน
ทฤษฎีภำวะผู้น ำส่วนใหญ่จะศึกษำอยู่ 3 กลุ่ม คือ แนวคิดผู้น ำเชิง คุณลักษณะ แนวคิดผู้น ำเชิงพฤติกรรม
และแนวคิดผู้น ำเชิงสถำนกำรณ์ ในทัศนะมองว่ำกำรศึกษำทฤษฎีภำวะผู้น ำเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะต้อง
อำศัยระยะเวลำในกำรศึกษำ เพรำะจะต้องศึกษำหลำยๆอย่ำงด้วยกัน 

4. แนวคิดภาวะผู้น าสมัยใหม่ 
  นอกจำกแนวคิดทั้ง 3 กลุ่มที่กล่ำวมำแล้ว ในปัจจุบันยังมีกำรพัฒนำและแนวเปลี่ยนแปลง
แนวคิดเกี่ยวกับภำวะผู้น ำอยู่ตลอดเวลำ  จึงเกิดเป็นแนวคิดที่ส ำคัญๆ (มัลลิกำ ต้นสอน , 2544 : 54) ดังนี้ 
 1. ภำวะผู้น ำแบบแลกเปลี่ยนและแบบเปลี่ยนแปลง (Transactional and 
Transformational leadership ) ผู้น ำแบบแลกเปลี่ยน คือ ผู้น ำแบบเดิมที่ใช้กำรแลกเปลี่ยนโดยรำงวัล
ต่ำงๆ เป็นเครื่องมือในกำรชักจูงให้ผู้บังคับบัญชำปฏิบัติงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ต้องกำร ซึ่งต่ำงฝ่ำยต่ำงก็
ได้รับผลประโยชน์ที่แลกเปลี่ยนกนั ส่วนผู้น ำแบบเปลี่ยนแปลงนั้น จะใช้ควำมสำมำรถเปลี่ยนควำมเชื่อ 
ทัศนคติของสมำชิก เพ่ือให้สมำชิกท ำงำนได้บรรลุเป้ำหมำยที่ต้องกำร โดยผู้น ำจะถ่ำยทอดควำมคิด 
ประสบกำรณ์และกระตุ้นทำงด้ำนควำมคิดต่ำงๆให้แก่สมำชิกอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 2. ทฤษฎีควำมสำมำรถพิเศษของผู้น ำ (Charismatic Theory) เป็นกำรกล่ำวถึง
บุคลิกภำพของผู้น ำที่มีลักษณะเฉพำะแตกต่ำงไปจำกบุคคลอ่ืน รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544 : 55) กล่ำวว่ำ 
ผู้น ำที่มีควำมสำมำรถพิเศษควรมีลักษณะดังนี้ คือ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์  มีควำมสำมำรถด้ำนทักษะ กำร
สื่อสำร ควำมสำมำรถที่ท ำให้ผู้อ่ืนไว้วำงใจควำมสำมำรถที่ท ำให้ผู้อื่นเห็นว่ำตนเองมีควำมสำมำรถ มีพลัง
และมุ่งกำรปฏิบัติให้บรรลุผล แสดงอำรมณ์ ได้อย่ำงเหมำะสมกับและเลือกอำทรแก่ผู้อ่ืน ชอบเสี่ยง สร้ำง
กลยุทธ์ใหม่ๆเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย มีกำรโฆษณำตัวเอง และท ำให้กำรขัดแย้งภำยในเกิดขึ้นน้อยที่สุด 
กระแสในปัจจุบันได้มุ่งให้ควำมสนใจและกับภำวะผู้น ำแบบเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) และภำวะผู้น ำที่มีควำมสำมำรถพิเศษ (Charismatic Leadership) ซึ่งแนวคิดเหล่ำนี้ได้
พยำยำมอธิบำยว่ำ ผู้น ำประสบควำมส ำเร็จในระดับสูงในกำรจูงใจสมำชิก ควำมผูกพันต่อองค์กำร ควำม
เคำรพนับถือ ควำมไว้วำงใจ ควำมชื่นชมในตัวผู้น ำ กำรอุทิศตนในกำรท ำงำน  ควำมจงรักภักดี และกำร
ปฏิบัติกำรของสมำชิกได้อย่ำงไรและยังพยำยำมอธิบำยอีกว่ำ ผู้น ำบำงคนสำมำรถน ำองค์กำรหรือ
หน่วยงำนของตนประสบควำมส ำเร็จ อย่ำงยอดเยี่ยมได้อย่ำงไร  
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 เนื่องจำกกำรด ำเนินขององค์กำรในยุคโลกำภิวัฒน์ที่มีกำรลงทุนหรือด ำเนินธุรกิจข้ำมประเทศ  
ท ำให้ในหลำยองค์กำรมุ่งสร้ำงผู้น ำที่สำมำรถบริหำรและจัดกำรคนในประเทศที่ไปลงทุนหรือด ำเนินธุรกิจ   
ประกอบกับแนวคิดที่มีอยู่ยังอำจไม่เพียงพอต่อกำรสร้ำงรูปแบบภำวะผู้น ำที่มีประสิทธิภำพสูงสุดจึง
น ำไปสู่กำรพัฒนำแนวคิดกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม (cross-cultural perspectives ) ขึ้น (Hartog 
and Koopman , 2001 : 167)  

5. แนวคิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cross- Cultural Perspectives) 
  นักวิชำกำรที่ศึกษำเกี่ยวกับภำวะผู้น ำหลำยๆ ท่ำนได้วิพำกษ์วิจำรณ์แนวคิดเกี่ยวกับภำวะ
ผู้น ำที่มีอยู่จำกอดีตถึงปัจจุบันว่ำมีควำมเฉพำะเจำะจงทำงสังคมและวัฒนธรรม เพรำะแนวคดิและทฤษฎี
ส่วนใหญ่มำจำกกำรศึกษำ วิจัย และทดลองในประเทศสหรัฐอเมริกำ แคนำดำ หรือประเทศทำงยุโรปเพียง
บำงประเทศเท่ำนั้น ดังเช่นที่ ฮำร์ทอก และคูปแมน (Hartog and  Koopman , 2001 : 178) ได้กล่ำวว่ำ 
ทฤษฎีภำวะผู้น ำส่วนใหญ่มักจะมีพ้ืนฐำนทำงวัฒนธรรมของประเทศแถบทวีปอเมริกำเหนือ โดยเฉพำะ
วัฒนธรรมอเมริกันที่ลักษณะบำงอย่ำงแตกต่ำงจำกวัฒนธรรมในประเทศอ่ืนๆ เช่น กำรเน้นที่ปัจเจกบุคคล  
ในขณะที่บำงวัฒนธรรมลักษณะกำรรวมกลุ่มทำงสังคมจะมีควำมโดดเด่นกว่ำ แต่ก็ยังมีกำรน ำทฤษฎี
เหล่ำนี้มำตีควำมโดยปรำศจำกกำรประยุกต์ที่เหมำะสมโดยเฉพำะประเทศที่ก ำลัง พัฒนำแล้วอ่ืนๆ  
นอกจำกนั้น ยังได้อธิบำยว่ำ ในประเทศที่ก ำลังพัฒนำควรให้ควำมส ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงองค์กำร
มำกกว่ำกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำสภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จำกข้อมูลดังกล่ำวจึงมีกำรแสดงควำม
คิดเห็นว่ำบทบำทของผู้น ำที่มีควำมสำมำรถพิเศษ (Charismatic Leadership Role) มีควำมส ำคัญต่อ
องค์กำรในประเทศก ำลังพัฒนำ โครงกำรวิจัย GLOBE ที่เป็นกำรศึกษำในระยะยำวใน 60 ประเทศ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหำคุณสมบัติ ร่วมของภำวะผู้น ำที่เหมือนกันในทุกวัฒนธรรมและเพ่ือค้นหำคุณสมบัติ
ของภำวะผู้น ำที่เป็นที่ยอมรับในต่ำงวัฒนธรรมซึ่งได้ผลด้วย สรุปว่ำ หลำยๆคุณสมบัติที่เหมือนๆกันในทุก
วัฒนธรรมสะท้อนภำวะผู้น ำแบบใช้ควำมสำมำรถพิเศษ สร้ำงแรงบันดำลใจ และมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล 
(Charismatic , Inspirational, and Visionary) นอกจำกนั้น ผู้น ำที่มุ่งกำรท ำงำนเป็นทีม (Team-
oriented Leadership) มุ่งควำมเป็นเลิศ (Being Excellence Oriented) เด็ดขำด (Decisive) เฉลียว
ฉลำด (Intelligence) และใช้วิธีแก้ปัญหำแบบ win-win (a win-win ProblemSolver) ก็มีลักษณะเป็น
คุณสมบัติร่วมเช่นกัน  จำกผลกำรศึกษำของ กรีน และ วำคำบำยำชิ (Graen and Wakabayashi)  
(Muchinsky, 2003 : 436 - 438) ที่ศึกษำควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมญี่ปุ่นและอเมริกัน ในบริษัทที่มี
กำรลงทุนข้ำมชำติ โดยประกอบด้วยพนักงำนทั้งญี่ปุ่นและอเมริกันท ำงำนร่วมกัน ปรำกฏว่ำผู้จัดกำรของ
ทั้ง 2 ชำติมีลักษณะของวัฒนธรรมในกำรท ำงำนบำงอย่ำงที่แตกต่ำงกัน ซึ่งได้มีกำรเสนอทำงออกด้วยกำร
ให้ทั้ง 2 ฝ่ำยต่ำงเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน แล้วร่วมกันสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กำรซึ่งเป็น
วัฒนธรรมร่วมกันขึ้นมำ House,Wright and Aditya และ Bond and Smith (1996 อ้ำงถึงใน 
Muchinsky, 2003 : 438) ได้อภิปรำยว่ำ ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อควำมคำดหวังและกำร
ตั้งสมมุติฐำนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบุคคล ทัศนคติที่มีต่อคนวัฒนธรรมอ่ืน และรูปแบบกำรปฏิสัมพันธ์
ทำงสังคม อีกทั้งอิทธิพลทำงวัฒนธรรมยังมีผลกระทบต่อรูปแบบภำวะผู้น ำที่มีประสิทธิผล ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ำรูปแบบภำวะผู้น ำที่ประสบควำมส ำเร็จจะต้องขึ้นกับปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมด้วย ตั้งแต่มีกำรเริ่มต้นศึกษำ
ภำวะผู้น ำอย่ำงเป็นแบบแผนตำมระเบียบวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ มำจนถึงปัจจุบัน ก็ปรำกฏว่ำมี
กำรศึกษำและแนวคิดเกิดขึ้นมำกมำย แต่อย่ำงไรก็ตำม ก็ยังไม่มีผู้ใดสำมำรถสรุปได้ว่ำรูปแบบผู้น ำแบบใด
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ที่จะท ำให้ผู้น ำมีประสิทธิภำพสูงสุด ทั้งนี้เพรำะภำวะผู้น ำนั้นเป็นเรื่องที่ส ำคัญกับตัวแปรอีกมำกมำยซึ่ง
ไม่ได้หยุดนิ่ง หำกแต่เปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวอยู่เสมอ (ธงชัย  สันติวงษ์ ,2540 : 205) 
 ตัวอย่าง องค์กำรไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง แต่จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงเงียบ ๆ โดยวัฒนธรรมในองค์กำรอย่ำงมีระเบียบแบบแผน อย่ำงไรก็ตำม 
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงภำยในองค์กำรหรือกำรบริหำรงำนที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรม ตัวอย่ำงเช่นองค์กำรจะมีกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงในกำรคัดเลือกบุคลำกร
หรือสวัสดิกำรส ำหรับบุคลำกร ก็จัดกระท ำอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับกำรเบนเป้ำหมำย จนในที่สุดก็
ได้รับกำรยอมรับในข้อตกลงต่ำง ๆ ซึ่งเป็นธรรมชำติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กำรในที่สุด ทิศทำงกำร
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในองค์กำรล้วนมำจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรต้องกำรควำมเปลี่ยนแปลง และ
ปัญหำต่ำงๆภำยในองค์กำร รวมทั้งปัจจัยเสริมทำงสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง แต่เป็นบุคคลทั้งองค์กำร และมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
ค่อยเป็นค่อยไป อย่ำงมีระเบียบแบบแผน 
 
คุณลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน์ผู้น าการบริหารยุคใหม่ 
  คุณลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน์ (พิเชษฐ์  วงศ์เกียรติ์ขจร, 2553 : 59-60) คือ 
 1. ภำพฝันในอนำคต  
 2. มีควำมดึงดูดและน่ำสนใจส ำหรับบุคคลต่ำงๆ ที่เกีย่วข้องไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ 
พนักงำน 
 3. มีควำมเป็นไปได้ 
 4. มีควำมชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นรำกฐำนส ำหรับกำรตัดสินใจที่ส ำคัญขององค์กำร 
 5. มีควำมยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
 6. สำมำรถที่จะสื่อสำรได้อย่ำงง่ำยและชัดเจน 
 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์เป็นเพียงขั้นแรก เมื่อเรำมีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วยังอยู่ที่กำรสื่อสำรและถ่ำยทอด
วิสัยทัศน์นั้นให้เป็นที่รับรู้ของคนทั้งองค์กำรอีกทั้งจะต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมเพ่ือที่จะท ำให้
องค์กำรสำมำรถบรรลุตำมวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้ 
 ชำญชัย อำจินสมำจำร (2550 : 38) กล่ำวว่ำ คุณลักษณะภำวะผู้น ำ มีดังนี้ 
 1. ควำมสำมำรถทีเ่ป็นผลมำจำกกำรเรียนรู้ผ่ำนโปรแกรมภำวะผู้น ำหรือบุคลิกภำพ
ควำมสำมำรถ 

2. ประสบกำรณ์ท่ีเกิดจำก 
2.1 ทักษะเชิงมโนทัศน์ 
2.2 ทักษะเชิงเทคนิค 
2.3 ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ 

3. ต้องมีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ เมื่อมีโอกำสจะเป็นผู้น ำใน
สถำนที่และเวลำที่เหมำะสม 
 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นจึงเห็นว่ำ กำรพัฒนำวิสัยทัศน์ในยุคปัจจุบันเป็นโลกของธุรกิจที่ไร้พรมแดน 
และในขณะที่กำรแข่งขันจะยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นนั้นจะเป็นเครื่องชี้วัดควำมสำมำรถของผู้น ำองค์กำร
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ว่ำจะเป็น ผู้น ำที่ไร้ควำมสำมำรถหรือไม่ควำมสำมำรถจะเป็นเครื่องตัดสิน ดังนั้น ผู้น ำจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่
กว้ำงไกล และพยำยำมพัฒนำวิสัยทัศน์ของตนเพ่ือน ำองค์กำรให้อยู่รอดอย่ำงปลอดภัยได้ 
 
คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง เป็นรูปแบบของผู้น ำยุคใหม่ ซึ่งนับว่ำสอดคล้องในยุคปฏิรูปที่มีกำรพัฒนำ
คุณภำพของผลผลิตและกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งผู้น ำจะมีควำมสำมำรถในกำรหยั่งรู้และคำดกำรณ์ใน
อนำคตได้อย่ำงแม่นย ำ มีควำมคิดชัดเจนที่น ำบุคลำกรไปสู่องค์กำรในกำรเปลี่ยนแปลงด้วยศักยภำพและ
สมรรถฐำนเต็มก ำลังควำมสำมรถ รวมทั้งเน้นกำรปฏิรูป และพลิกโฉมหรือยกเครื่ององค์กำร สนับสนุนกำร
ถ่ำยโอนวัฒนธรรมแนวใหม่ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถตีควำมเข้ำใจเรื่องต่ำงๆ ได้
อย่ำงรวดเร็ว มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถประยุกต์วิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือให้องค์กรประสบผลส ำเร็จ ผู้น ำจะมี
แผนในใจโดยครอบคลุมในเรื่องใหม่ๆ ที่เป็นเรื่องท้ำทำย คุณลักษณะส ำคัญของผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 
โดยทั่วไป ประกอบด้วย (Tichy and Devanna, 1986 : 19 - 32)  
 1. เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะเปลี่ยนองค์กำรที่ตนเองรับผิดชอบไปสู่
เป้ำหมำยที่ดีกว่ำ คล้ำยกับผู้ฝึกสอนหรือใช้โค้ชนักกีฬำที่ต้องรับผิดชอบทีมที่ไม่เคยชนะใครเคยชนะใคร
เลยต้องมีกำรเปลี่ยนเป้ำหมำยเพ่ือเป็นผู้ชนะ และต้องสร้ำงแรงบันดำลใจให้ลูกทีมเล่นให้ดีที่สุดเพ่ือชัย
ชนะ 
 2. เป็นคนกล้ำและเปิดเผย เป็นคนที่ต้องเสี่ยงแต่มีควำมสุขและมีจุดยืนของตนเองกล้ำ
เผชิญหน้ำกับควำมจริง กล้ำเปิดเผยควำมจริง 
 3. เชื่อมั่นในคนอ่ืน ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เผด็จกำรแต่มีอ ำนำจและสนใจคนอ่ืนๆ มีกำร
ท ำงำนโดยมอบอ ำนำจให้คนอ่ืนท ำโดยเชื่อว่ำคนอ่ืนก็มีควำมสำมำรถ 
 4. ใช้คุณค่ำเป็นแรงผลักดัน ผู้น ำแบบเปลี่ยนแปลงนี้จะชี้น ำให้ผู้ตำมตระหนักถึงคุณค่ำ
เป้ำหมำยที่มีคุณค่ำ 
 5. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้น ำแบบเปลี่ยนแปลงนี้จะนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยท ำผิดพลำดใน
ฐำนะที่เป็นบทเรียนและจะพยำยำมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือพัฒนำตนเองตลอดเวลำ 
 6. มีควำมสำมำรถที่จะเผชิญกับควำมสลับซับซ้อน ควำมคลุมเครือและควำมไม่แน่นอน ผู้น ำ
กำรเปลี่ยนสภำพจะมีควำมสำมำรถในกำรเผชิญปัญหำที่เปลี่ยนแปลงเสมอ 
 7. เป็นผู้มองกำรณ์ไกล ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงจะมีควำมสำมำรถในกำรมองกำรณ์ไกลสำมำรถ
ที่จะน ำควำมหวัง ควำมฝันมำท ำให้เป็นควำมจริงได้ 
 ฟูลแลน (Fullan, 1991) กล่ำวถึง ลักษณะของผู้น ำสถำนศึกษำเปลี่ยนแปลงไว้ดังนี้ 
 1. ช่วยครูในโรงเรียนพัฒนำ สร้ำงวัฒนธรรมและบรรยำกำศแห่งกำรร่วมคิด ร่วมท ำ 
 2. ให้โอกำสช่วยเหลือครูในกำรพัฒนำวิชำชีพครูอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
 3. ช่วยแก้ปัญหำในกลุ่มครู - อำจำรย์ และปรับเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงเพ่ือท ำให้ครูท ำงำนได้
สะดวก มีเวลำในกำรพัฒนำงำนที่ตนเองรับผิดชอบคุณลักษณะของผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงโดยทั่ว ๆ ไปมี
ดังนี้ (เสริมศักดิ์ วิศำลำภรณ์, 2536 : 23) 
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 1.เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนองค์กำรที่ตนเองรับผิดชอบไปสู่เป้ำหมำยที่ดีกว่ำ คล้ำย
กับผู้ฝึกสอนหรือโค้ชนักกีฬำที่ต้องรับผิดชอบทีมที่ไม่เคยชนะใครเลย  ต้องมีกำรเปลี่ยนเป้ำหมำยเพ่ือ
ควำมเป็นผู้ชนะ  และต้องสร้ำงแรงบันดำลใจให้ลูกทีมเล่นให้ดีที่สุดเพ่ือชัยชนะ 

2.เป็นคนกล้ำและเปิดเผย เป็นคนที่ต้องเสี่ยงแต่มีควำมสุขและมีจุดยืนของตนเอง กล้ำ 
เผชิญกับควำมจริง กล้ำเปิดเผยควำมจริง 

3.เชื่อมั่นในคนอ่ืน ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เผด็จกำรแต่มีอ ำนำจ และสนใจคนอ่ืน ๆ มี 
กำรท ำงำนโดยมอบอ ำนำจให้คนอ่ืนท ำโดยเชื่อว่ำคนอ่ืนก็มีควำมสำมำรถ 

4.ใช้คุณค่ำเป็นแรงผลักดัน  ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงนี้จะชี้ให้น ำให้พูดตำมตระหนักถึงคุณค่ำ 
ของเป้ำหมำย  และสร้ำงแรงผลักดันในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยที่มีคุณค่ำ 

5.เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงนี้จะนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยท ำผิดพลำดใน 
ฐำนะที่เป็นบทเรียน  และจะพยำม เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนำตนเองตลอดเวลำ 

6.มีควำมสำมำรถที่จะเผชิญกับควำมสลับซับซ้อน  ควำมคลุมเครือและควำมไม่แน่นอน   
ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงจะมีควำมสำมำรถในกำรเผชิญปัญหำที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   

7.เป็นผู้มองกำรณ์ไกล  ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงจะมีควำมสำมำรถในกำรมองกำรณ์ไกล   
สำมำรถที่จะน ำควำมหวัง  ควำมฝันมำท ำให้เป็นควำมจริงได้ 
 ตัวอย่าง ภำวะผู้น ำที่สำมำรถเป็นตัวอย่ำงให้กับทั่วโลก  คืออดีตประธำนำธิบดีของ
แอฟริกำใต้ นำยเนลสัน แมนเดลำ ที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้กับคนรักหลำยองค์กำรได้น ำมำใช้ 
 
คุณลักษณะของผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา 
 หำกพิจำรณำถึงสังคมของประเทศไทย พระพุทธศำสนำถือเป็นศำสนำหลักประจ ำชำติ กำรน ำเอำ
หลักธรรมค ำสอนของพระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ ก็น่ำจะเอ้ือกับวัฒนธรรมไทยไม่มำกก็น้อยกำรน ำ
หลักธรรมมำประยุกต์ใช้ก็เพ่ือกำรเป็นผู้น ำที่ดี และค ำสั่งสอนที่ส ำคัญ ๆ ของพระพุทธองค์ที่แสดงให้เห็น
ถึงลักษณะของผู้น ำที่ดี  หรือวิถีทำงของกำรเป็นผู้น ำที่ดีเพ่ือใช้ส ำหรับเป็นแนวทำงที่จะน ำไปปฏิบัติ (พงศ์ 
หรดำล , 2546 : 163 )ได้แก่ ทศพิธรำชธรรม 10 ประกำร อธิฐำนธรรม4  พรหมวิหำร4 อคติ4 คหิสุข 4 
สังคหวัตถุ 4 ขันติโสรัจจะ หิริโอตตัปปะ อิทธิบำท 4  เวสำรัชชกรณกรรม ยุติธรรม 5 อปริหำนิยธรรม7 
นำถกรณธรรม10 กัลยำณมิตรธรรม 7 และบำรมี 10 ประกำร (ทศบำรมี) ซึ่งสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรสมัยใหม่ ได้  โดยจะขอยกตัวอย่ำงเพียงบำงหลักธรรมอธิบำยดังนี้ 
 อคติ 4 (Prejudice) คือควำมเอนเอียงแห่งอำรมณ์  ผุดขึ้นจำกควำมเหลื่อมล้ ำต่ ำสูง และช่องว่ำง
ในสังคม มี 4 ประกำร  ได้แก่ 
 1. ฉันทำคติ (Prejudice Caused by Love or Desire) ล ำเอียงโดยสนับสนุนพรรคพวกที่
ชอบพอ หรือผู้จ่ำยสินจ้ำงแก่ตน    
 2. โทสำคติ (Prejudice Caused by Hatred or Enmity) ล ำเอียงเข้ำข้ำงหรือลงโทษฝ่ำยที่
ตนเกลียดชังให้หนักกว่ำฝ่ำยที่ตนชอบ 
 3. โมหำคติ (Prejudice Caused by Delusion or Stupidity) ล ำเอียงเสียควำมยุติธรรม
เพรำะ โฉดเขำไม่รู้ทันเหตุกำรณ์ท่ีแท้จริง 
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 4. ภยำคติ (Prejudice Caused by Fear)ขำดดุลยอมร่วมด้วยเพรำะเกรงอ ำนำจอิทธิพลหรือ
กลัวเค้ำจะขัดผลประโยชน์ 
 สังคหวัตถุ 4 (Base of sympathy) ธรรมเพ่ือให้คนเป็นที่รักของคน ซึ่งได้แก่ 

1. ทำน (Giving offering) คือกำรให้ เสียสละ แบ่งปันแก่ผู้อ่ืน เช่น กำรให้รำงวัล สวัสดิกำรที่ดี 
2. ปิยวำจำ (Kindly Speech) คือกำรพูดจำด้วยถ้อยค ำสุภำพ นุ่มนวลเหมำะแก่บุคคล เวลำ 

สถำนที่ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์  พูดในทำงสร้ำงสรรค์และเกิดก ำลังใจ เช่น กำรควบคุม กำรจูงใจ 
3. อัตถจริยำ (Useful Conduct) ท ำตนให้เป็นประโยชน์ ตำมก ำลังสติปัญญำ ควำมรู้

ควำมสำมำรถ ก ำลังทรัพย์ และเวลำ เช่น กำรพัฒนำคน กำรบริหำรตำมวัตถุประสงค์ 
4. สมำนัตตตำ (Even and Equal Treatment) คือท ำตนให้เสมอต้นเสมอปลำย วำงตน

เหมำะสมกับฐำนะ ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ไม่เอำเปรียบผู้อ่ืน ร่วมทุกข์ร่วมสุข เช่น กำรสื่อสำร กำรมอบ
อ ำนำจ 
 จำกที่กล่ำวมำสรุปได้ว่ำ หลักธรรมทั้งหลำยนี้สำมำรถน ำไปบริหำรได้ทุกยุคทุกสมัย หำกผู้น ำและ
บุคคลใดน ำไปปฏิบัติก็จะเกิดควำมมั่นคงและก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน เป็นที่รักและเคำรพของผู้อ่ืน จะ
น ำไปสู่ผู้น ำที่มีประสิทธิภำพในยุคโลกำภิวัตน์ 
 เครื่องมือป้องกันควำมล้มเหลวส ำหรับผู้น ำ (Skyhook for Leadership Model) มุกดำ สุนทร
รัตน์ (2547 : 49-50) Chief Human  Resources Officer, Human Resources  division ของบริษัทเอ
ซีเอสจี (ประเทศไทย) จ ำกัด (ACSG (Thailand) Co., Ltd) กล่ำวว่ำ ASCG ได้แสวงหำรูปแบบกำรพัฒนำ
ภำวะผู้น ำที่เหมำะสมกับองค์กำร และเลือกใช้รูปแบบของ Skyhook for, Leadership Model ซึ่งเป็น
ผลงำนวิจัยของ John A Shtocren โดยได้ศึกษำผลงำนและจำกกำรที่เป็นที่ปรึกษำให้กับบริษัทขนำดใหญ่
ระดับโลกหลำย ๆ บริษัท อำทิ AT&T, Coca Cola, Ford, 3M และ University of Michigan แล้วสรุป
แนวทำงกำรบริหำรเพ่ือควำมส ำเร็จ 7 ขั้นตอนดังนี้ 

1. กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  ผู้น ำต้องมีควำมฝันและจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจนเพ่ือจะท ำ
สำมำรถน ำทีมไปสู่จุดมุ่งหมำยนั้น ๆ ได้ 

2. กำรให้ควำมน่ำเชื่อถือแก่ทีม (Trust) ในกำรท ำงำนร่วมกันจะประสบควำมส ำเร็จได้ต้องมี
กำรไว้วำงใจซึ่งกันและกัน เชื่อมั่นในควำมสำมำรถของทีมงำนโดยยึดผลงำนเป็นหลัก (production 
oriented) และกระบวนกำรท ำงำนจะยึดพนักงำนเป็นศูนย์กลำง โดยจะมีกำรให้ควำมรู้ให้แก่พนักงำน
อย่ำงต่อเนื่อง   

3. กำรสื่อสำรแบบเปิด (Open Communication) ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของกำรสื่อสำร สร้ำง 
ระบบกำรท ำงำนที่สื่อสำรข้อมูลให้พนักงำนทรำบถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
แผนงำนและเป้ำหมำยในกำรท ำงำน 

4. กำรสร้ำงงำนให้มีคุณค่ำ (Meaningful Work) ทั้งกับตัวผู้น ำและทีมงำน สนุกกับงำนเพรำะ
ปฏิบัติงำนที่ท้ำทำย มอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน มีกำรจัดคนให้เหมำะ
กับงำน ประกอบกับผู้น ำเป็นผู้สอนที่ดีตลอดจนให้ค ำปรึกษำเมื่อพนักงำนเกิดปัญหำ 

5. กำรมอบอ ำนำจ (Empowerment) กำรให้พนักงำนได้รับผิดชอบงำนแบบเบ็ดเสร็จ โดย
สร้ำงมำตรฐำนระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน แสดงกำรยอมรับและ
เชื่อมั่น ผู้น ำต้องไม่ปฏิบัติงำนแบบ Routine แต่ต้องกระจำยงำนให้พนักงำน 
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6. กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) เป็นกำรผลักดันให้ผู้น ำตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
ทีมงำน และพัฒนำทีมงำนโดยกำรก ำหนดแนวทำงและขอบเขตกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน เชื่อมั่นใน
ควำมสำมำรถของทีมงำน ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนข้ำมสำยงำน (cross function) อีกทั้งผู้น ำยังต้อง
สำมำรถประสำนควำมแตกต่ำงของคนในทีมเข้ำด้วยกันด้วย เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่องค์กำร 

7.กำรรู้จักเปลี่ยนแปลงให้เหมำะสม (Transformation) ผู้น ำต้องวิเครำะห์ช่องว่ำงระหว่ำง
วิสัยทัศน์และสภำพกำรปัจจุบันขององค์กำร เพ่ือวำงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ น ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้ได้ตำมเป้ำหมำย มุกดำ สุนทรรัตน์ (2547 : 49 - 50 ) ได้สรุปว่ำ กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ
เปรียบเสมือนกำรส่งเสริมควำมแข็งแกร่งในกำรบริหำรงำนแก่องค์กำร “กำรน ำเครื่องมือป้องกันควำม
ล้มเหลว” มำประยุกต์ใช้จะเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำองค์กำรไปสู่ควำมก้ำวหน้ำต่อไป 
 ตัวอย่าง แนวโน้มกำรศึกษำภำวะผู้น ำในอนำคต กระแสโลกปัจจุบันเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยีและโลกำภิวัตน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรท ำงำนและองค์กำรเป็นวงกว้ำงและยำวนำน ท่ำมกลำง
กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ท ำให้องค์กำรต้องเพ่ิมศักยภำพในกำรตัดสินใจแบบกลุ่มมำกยิ่งขึ้น มูชินสกี ้
(Muchinsky, 2003 : 18) กล่ำวว่ำ บทบำทผู้น ำแบบบุคคลเดียวจะเริ่มลดควำมส ำคัญลง ตัวผู้น ำเองก็จะมี
แนวโน้มเชื่อถือในกำรตัดสินใจของทีมที่ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษแบบชั่วครำวมำกขึ้น ดังนั้น ในแต่ละ
ทีมก็จะมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจในงำนเฉพำะส่วนที่ทีมของตนรับผิดชอบ ซึ่งแนวโน้มภำวะผู้น ำก็อำจจะ
เป็นลักษณะกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนควำมคิด กำรกระจำยอ ำนำจ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ หรือกำร
รวมกลุ่มนอกจำกนั้น ชำเมน และ เอลัม ( Shamir and Eilam, 2005 : 399 ) ยังกล่ำวต่อไปว่ำ ภำยใต้
กำรใช้เทคโนโลยีที่ล้ ำสมัย ผู้น ำก็มีแนวโน้มจะติดต่อสื่อสำรกับสมำชิกผ่ำนอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะเป็น
ระบบเครือข่ำย  โดยไม่ต้องมำเผชิญหน้ำกันทุกครั้ง ซึ่งอำจส่งผลให้ช่องว่ำงระหว่ำงระดับชั้นของอ ำนำจใน
องค์กำรเริ่มลดลง ได้ท ำกำรสรุปว่ำ องค์กำรในอนำคตจะมีแนวโน้ม ไม่มีขอบเขตที่แน่นอน ลดล ำดับกำร
บังคับบัญชำจำกโครงสร้ำงองค์กำรแบบสูงมำเป็นแบบรำบยืดหยุ่น ยึดโครงกำรและทีมเป็นพ้ืนฐำน ส่วน
แนวโน้มของกำรจ้ำงงำนก็จะเป็นลักษณะกำรจ้ำงงำนแบบชั่วครำว สรรหำจำกภำยนอก และไม่จ ำเป็นต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกัน พนักงำนก็จะให้ควำมเป็นอิสระมำกขึ้น ซึ่งองค์กำรก็ไม่สำมำรถจะ
ควบคุมหรือบังคับได้มำกนัก แต่จะเน้นลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถและควำมคิด ตลอดจนกำร
มีเป้ำหมำยร่วมกัน ดังนั้น ควำมเป็นไปได้ในกำรศึกษำภำวะผู้น ำในอนำคต อำจขยำยกำรศึกษำภำวะผู้
น ำไปยังเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ศึกษำภำวะผู้น ำและภำวะผู้ตำมร่วมกันบนแนวคิดจิตวิทยำกำรรู้กำรคิด 
(cognitive  psychology) 
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บทสรุป 
 ผู้น ำเป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้อิทธิพลให้คนอ่ืนท ำงำนในระดับต่ำง ๆ ที่ต้องกำรให้
บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส่วนภำวะผู้น ำ คือ ควำมสำมำรถที่มีอิทธิพลเหนือผู้อื่นและจูงใจ
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตำมท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย ภำวะผู้น ำจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่หรือ
บำรมีในกำรก ำหนด หรือชักจูงให้กลุ่มสมำชิกท ำงำนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และกำรมีอิทธิพลต่อกลุ่ม
ต่ำงๆในทรรศนะมองว่ำ ผู้น ำในยุคโลกำภิวัตน์ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้  มีกำรพัฒนำตัวเองอยู่เสมอ รวมถึง
กำรวำงตัวที่เหมำะสมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญทัน ดอกไทสง กล่ำวว่ำ ผู้น ำ คือ นักคิดสร้ำงชีวิต
ประชำชนให้มีควำมสุขโดยกำรพัฒนำตนเองให้มีวิชฺชำจรณสฺมปนโนถึงพร้อม ด้วยควำมรู้และกำรปฏิบัติที่
มีผลงำนอันเกิดจำกสัมมำชีพเป็นบุคคลที่เรียนรู้สภำพจิตตนเอง รู้จักศักยภำพของตนเองและผู้คนใน
จักรวำล 
 เทคนิคกำรเป็นผู้น ำและภำวะผู้น ำสมัยใหม่จ ำต้องมีขีดควำมสำมำรถสูง ต้องมีภำวะผู้น ำระดับ
โลกและวิสัยทัศน์ระดับโลกในกำรบริหำรน ำพำองค์กำรให้ประสบควำมส ำเร็จเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ที่วำง
ไว้  วิสัยทัศน์ของผู้น ำและภำวะผู้น ำสมัยใหม่ นับว่ำเป็นสิ่งที่ส ำคัญในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ให้ได้เปรียบ
อยู่เหนือคู่แข่งขันในกระแส โลกำภิวัตน์ที่มีกำรแข่งขันเข้มข้น วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่ท้ำทำย ต้องมองภำพ
หลำยมิติ มีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ มียุทธศำสตร์มุ่งสู่อนำคต ต้องบรรลุเป้ำหมำยได้และต้องคุมค่ำภำวะผู้น ำ
กับวิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับผู้น ำกำรบริหำรสมัยใหม่ที่ควรจะต้องพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ และผู้น ำ
จ ำต้องมีหลักคณุธรรมจริยธรรมเพ่ือน ำไปในกำรบริหำรควบคู่กันไป 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. จงให้ควำมหมำยของผู้น ำ ภำวะผู้น ำ และองค์ประกอบของผู้น ำมีอะไรบ้ำง 
2. ผู้น ำส่วนใหญ่จะมีหน้ำที่ส ำคัญหลำยประกำร  ขอให้ท่ำนจงวิเครำะห์ผู้น ำในปัจจุบันควรมี

บทบำทอย่ำงไร 
3. แนวคิดภำวะผู้น ำสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงองค์กำรในปัจจุบันท่ำนจงวิเครำะห์

แนวคิดดังกล่ำว 
4. จงอธิบำยถึงคุณลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน์ผู้น ำกำรบริหำรยุคใหม่ และคุณลักษณะของผู้น ำ

ตำมหลักพระพุทธศำสนำ 
5. คุณลักษณะของผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นเช่นใด  ถ้ำสมมุติว่ำท่ำนเป็นผู้น ำจะท ำ

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรให้สอดคล้องกับยุคโลกำภิวัตน์ 
6. องค์ประกอบของผู้น ำได้แก่อะไรบ้ำง จงอธิบำย 
7. ผู้น ำมีก่ีประเภทได้แก่อะไรบ้ำง จงอธิบำย 
8. จงอธิบำยควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้น ำแบบเผด็จกำร กับผู้น ำแบบประชำธิปไตย 
9. ในภำวะควำมเปลี่ยนแปลงที่ก ำลังเกิดข้ึน คุณลักษณะของผู้น ำที่ดีควรเป็นเช่นไร 
10. กำรพัฒนำภำวะผู้น ำเพ่ือให้เป็นผู้น ำที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำร ควรมีวิธีกำรพัฒนำ

อย่ำงไร จงอธิบำย 
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