
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทนํา 
 ในการบริหารจัดการใดๆ ก็ตาม จุดมุงหมาย
ของการบริหารจัดการ ก็คือการดําเนินงานเพื่อใหได
ประสิทธิผลสูงสุดในการดําเนินกิจกรรมขององคการนั้น 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารหรือผูนําขององคการ 
จะตองมีทักษะกลยุทธหรือเทคนิควิธีตางๆ ท่ีจะนํามาใช 
เพื่อการนําพาองคการไปสูเปาหมายที่ไดตั้งเอาไว และ
สามารถแขงขันกับองคการหรือหนวยงานอื่นๆ ไดเปน
อยางดี  ตวัอยางเชน ในการแขงขันกีฬา  ไมวาจะเปนใน
ระดับชาติหรือระดับใดก็ตาม การปรับปรุงเวลาหรือสถิติ
ในการแขงขันใหดีขึ้น แมเพียงเศษหนึ่งในรอยของวินาที  
อาทิเชน  ในการวิ่ง  ๑๐๐  เมตร หรือ ๒๐๐  เมตร 
นักกีฬาจะตองใชความพยายามความสามารถและทักษะ
เปนอยางยิ่ง เพื่อเปนผูชนะเลิศในการแขงขัน  จึงตอง
ทุมเททั้งกําลังกายและกําลังใจอยางที่สุด เพราะแมวาจะ
สามารถทําสถติไิวดีเลิศเทาใดก็ตามถาเปนตําแหนงที่ ๒ 
แลว ก็ยังไดชื่อวาเปนตําแหนงของ “ผูแพ” อยูนั่นเอง  
คําวา “ชนะเลิศ” นั้น ผูกขาดสําหรับตําแหนงที่ ๑ 
เทานั้น โดยเฉพาะในยุคแหงความกาวหนาเชนปจจุบัน  
การจะทําใหเกิดคุณภาพในองคการนั้น จําเปนยิ่งที่ผูนํา
ขององคการจะตองมีวิสัยทัศน และสามารถปฏิบัตหินาที่
ในการบริหารจัดการไดอยางแทจริง  มีเทคนิควิธีในการ 
นําพาองคการไปสูคุณภาพตามเปาหมายใหได    โดยมีผู 
รวมงานหรือผูตาม ชวยกันปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชน
อยางสูงสุดแกองคการ จึงจะทําใหองคการนั้นเกิด
สัมฤทธิผลและสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเกณฑของ
องคการที่วางไวและประสิทธิผลขององคการจะเกิดขึ้นได
ก็ตอเมื่อ มีการทํางานที่เกิดจากความรวมแรงรวมใจกัน
ของบุคลากรหรือสมาชิกในแตละฝาย ซ่ึงอยูภายในแตละ
องคการนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 

 
องคประกอบของภาวะผูนํา 
 ทานเจาคุณพระธรรมปฎก  (ปยุทธ    ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๕ : ๑๓) กลาววา ภาวะผูนํา  ก็คือ ความเปนผูนํา
นั่นเอง  
 ยงยุทธ  เกษสาคร (๒๕๔๖ : ๔๕)   ไดใหความ 
หมายของภาวะผูนําหรือความเปนผูนําวา คือ ศิลปะหรือ
ความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจะกระตุน จูงใจ หรือใช
อิทธิพลตอบุคคลอื่น   ผูรวมงาน  หรือผูใตบังคับบัญชาใน
สถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการโดยใช
กระบวนการสื่อความหมาย      การติดตอซ่ึงกันและกัน
ใหเกิดมีใจรวมกับตนดําเนินการ จนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคการกําหนดไว  
 นอกจากนั้น นิตย  สัมมาพันธ (๒๕๔๘ : ๓๑) 
ยังใหความหมายของภาวะผูนําวาหมายถึงพลังชนิดหนึ่งที่
สามารถสงแรงกระทํา อันกอใหเกิดการขับเคลื่อนกลุมคน 
และระบบองคการไปสูการบรรลุเปาประสงค 
 พิจารณาจากความหมายดังกลาวแลวจะเห็นวา
ปจจัยหลักๆ ขององคประกอบภาวะผูนําที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการบริหารจัดการองคการก็คือ 
 ๑. ผูนํา (Leader) หมายถึง  ตัวบุคคลที่นํากลุม 
หรือนําองคการ มีบุคลิกภาพ  อุปนิสัย ลักษณะอยางไร 
 ๒. ผูตาม (Followers) หมายถึง บุคคลหรือกลุม
บุคคลภายในองคการที่รับอิทธิพลจากผูนํา 
 ๓. สถานการณ (Situation) หมายถึง เหตุการณ
และสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
องคการ 
 เปนที่ทราบกันแลววา ภาวะผูนําจะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลสรางอิทธิพลแลวมีผลตอการกระทําหรือพฤติกรรม 
ความรูสึกนึกคิดและจิตใจ ทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมไป
ในทางที่ผูนําประสงคจะใหเปน การสรางอิทธิพลนั้น 

“ภาวะผูนํา” พฤติกรรมสําคัญในการบริหารจัดการองคการ 
พ.ท.นิติพัฒน  รอดวงษ , รซท.สพ.ทบ 

วาที่ ร.ต.สมโภชน  รอดวงษ , คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ 



สามารถจะกระทําไดหลายรูปแบบ อาทิ การขมขู บังคับ 
การจูงใจและการโนมนาวจิตใจ    เปนตน   ในสวนของผู
ตามนั้น ผูนําจะตองแสวงหาความเชื่อถือ ความไววางใจ
ซ่ึงกันและกัน ผูนําควรตองไวใจผูตาม โดยการใหอํานาจ
บางสวนในการดําเนินงานเพื่อการตัดสินใจ และที่สําคัญ
ก็คือ  ผูนําตองมีความตั้งใจจริงท่ีจะทํางาน  และรูใหมาก 
กวาสมาชิกหรือผูตามในองคการสามารถใหแนวทางและ
แกไขปญหาตางๆ  ใหผูตามหรือสมาชิกในองคการได 
โดยทั่วไปแลว  ผูนําควรจะมีทักษะที่จําเปนในการทํางาน 
อยางนอย ๓ ประการ  อันไดแก 
 ๑. Technical  Skill     คือ   ทักษะหรือความรู
ในทางเทคนิคการปฏิบัติงาน เชน   หัวหนาพนักงานชาง
เครื่องยนต ตองมีความรูความชํานาญในเรื่องเครื่องยนต
สามารถที่จะควบคุมและใชเครื่องดังกลาวไดเปนอยางดี 
 ๒. Human  Skill    คือ ทักษะเกี่ยวกับมนุษย  
การจูงใจการเขาใจธรรมชาติของมนุษย รวมถึงการสราง
สัมพันธภาพที่ดกีับเพื่อนรวมงาน        ผูใตบังคับบัญชา 
และบุคคลที่เกี่ยวของ     เนื่องจากการทํางานในองคการ
เปนการทํางานที่มีลักษณะเปนทีม ตองทํางานรวมกัน
หลายๆ คนหลายฝาย  ตองมีการติดตอประสานงานกัน
อยูเสมอ ทักษะนี้จึงเปนเรื่องสําคัญและเปนทักษะท่ี
สมาชิกทุกคนในองคการควรจะตองมี 
 ๓. Conceptual Skill   คือ  ทักษะ หรือความ 
สามารถในการคิดวิเคราะหเหตุการณและปจจัยตางๆ 
ท่ีมากระทบตอผลการดําเนินงาน      ทักษะนี้จําเปน 
มากที่สุด สําหรับผูบริหารในระดับสูง 
 เมื่อนําทักษะดังกลาว   มาเขียนเปนแผนภูมิ
สําหรับผูนําในระดับตางๆ  ขององคการจะแสดงไดดัง
แผนภูมิท่ี ๑ 
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แผนภูมิท่ี ๑ แสดงทักษะที่สําคัญของผูนําในระดับตางๆ  

 จะเห็นไดวา ผูนําในทุกระดับขององคการจําเปน 
ตองมีทักษะขางตน  แตจะมีปริมาณมากนอยแตกตางกัน 
ผูบริหารระดับสูง  จําเปนตองมีทักษะในการวิเคราะหมาก 
กวาในระดับอื่นๆ เพราะเปนผูใหหรือวางนโยบายสําหรับ
การปฏิบัติงานขององคการ   ขณะท่ีระดับรองลงมาจะเปน
ผูสนองนโยบายนั้น     สวนผูบริหารในระดับกลางจะเปน
ผูประสานในแตละฝาย   ใหยึดนโยบายหรือแนวทางเดียว 
กันจึงตองอาศัยความเขาใจในการจูงใจคน ขณะที่ผูบริหาร
ระดับตนหรือระดับของหัวหนาพนักงาน ตองคอยควบคุม
การทํางานและตองคอยติดตาม   ตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
งาน อยางใกลชิด จึงตองทราบถึงเทคนิคการปฏิบัติ หรือ
การดําเนินงานมากกวาระดับกลางและระดับสูง  นอกจาก
ทักษะขางตนแลวผูนําที่ดีควรจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
เพื่อเปนการเสรมิสรางภาวะผูนําใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น   
 ๑. Empowerment : การใหอํานาจ 
 ผูนําควรเปดโอกาสใหผูตามหรือสมาชิกในกลุม
รวมแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการควบคุมการ
ทํางานตางๆ อาจทําไดโดยใหสมาชิกในกลุมไดมีสวนรวม
ตัดสินใจหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ 
 ๒. Intuition : การหยั่งรู 
 เปนความสามารถในการเขาใจสถานการณได
ทันทีทันใดหรือในระยะเวลาอันสั้น สามารถใหเหตุผลได
โดยไมตองใชเวลาพินิจพิเคราะห  สามารถปรบัใหเขากับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและเหมาะสม 
ซ่ึงจะสรางความเชื่อใหเกิดขึ้นในใจของสมาชิกในองคการ 
 ๓. Self - Understanding :  ความเขาใจ 
ในตัวบุคคล 
 คือความสามารถที่จะตระหนัก ถึงศักยภาพของ
สมาชิกในองคการ รวมถึงจุดเดน จุดดอยของแตละบุคคล
และสามารถนําจุดเดนของบุคคลในองคการ มาใชใหเกิด
ประโยชน  และลดจุดดอยลงดวยในขณะเดียวกัน 
 ๔. Vision : วิสัยทัศน 
 คือความสามารถที่จะสรางความรูสึกนึกคิดหรือ
จินตภาพในสิ่งท่ีแตกตางและมีความเปนเลิศกวาคนทั่วไป   
และที่สําคัญ  ตองสามารถนําความนึกคิดขางตนมาทําให
เกิดประโยชนเปนรูปธรรมดวย 
 ๕. Value Congruence: ประสานผลประโยชน 
 คือความสามารถที่จะเขาถึงหลักการขององคการ
และเห็นคุณคาของสมาชิกทุกคนในองคการ กลาวคือเปน



ตัวกลางระหวางองคการ หรือผูบริหารกับบุคลากรใน
องคการ โดยเชื่อมโยงความตองการทุกฝายใหมาประจบ
กันและประสานกันใหเปนหนึ่งเดียวกันได 
 คุณสมบัติตางๆ ท่ีเปนตัวเสริมสรางทักษะและ
ภาวะผูนําดังกลาว  แสดงดังในแผนภูมิท่ี ๒ 
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แผนภูมิท่ี ๒  แสดงคุณสมบัติท่ีเสริมสรางทักษะ 
                 ดานภาวะผูนํา 
 

 นอกจากคุณสมบัติท้ัง ๕ ประการดังกลาวแลว 
จากการสํารวจของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร ประเทศ
อังกฤษ โดย ชารล เจ ดอกซ และแมรี่ แอลคูเปอร พบวา
ผูนําที่ดีนั้นยังตองมีลักษณะดังนี้ 

- มีความทะเยอทะยานและมุงในผลสําเร็จ 
- มีความสามารถที่จะเรียนรูจากคูแขง 
- อุทิศตนใหงาน 
- มีทักษะในการวิเคราะหและแกปญหา 
- มีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
- มีความคิดสรรคสรางในสิ่งใหมๆ อยูเสมอ 

 เห็นไดวาผูนําในองคการจะเปนผูมีความสําคัญ
เปนอยางมาก ในการที่จะนําพาองคการไปสูเปาหมาย
และสามารถเขาสูการแขงขันได     การบริหารจัดการ
เพื่อใหไดประสิทธิผลสูงสุด จึงมีเทคนิคมากมายและ
หลากหลายวิธี ท่ีจะนํามาใชในกระบวนการบริหาร
จัดการ    ความเหมาะสมและความเขาใจอยางลึกซ้ึงใน 
เทคนิคการบริหารจัดการดวยวิธีตางๆ    เปนสวนสําคัญ 
ย่ิงในการนําเทคนคิหลากหลายเหลานั้น มาใชไดอยาง
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแตละองคการ สามารถ
ขับเคลื่อนดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ   และ 
 เกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด 

บทสรุป 
 
 ทามกลางกระแสการแขงขันในองคการโลก ไดมี
การนําเอาความสามารถตางๆ มารวมเขาดวยกันเพื่อการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ และเพื่อความอยูรอดขององคการ 
บัดนี้องคการโลก ไดมีความสลับซับซอนขึ้นเปนอยางมาก      
มนุษยท่ีเรียกวาเปนนักบริหารหรือเปนผูนํา จะตองคนหา
ทักษะการเรียนรูและเขาถึงจิตใจของมนุษยใหไดเพื่อนํามา
ปรับใชใหสอดคลองกับภูมิสังคม และสงเสริมใหมนุษย 
สามารถยืนอยูทามกลางความสลับซับซอนของสังคมที่ยุง
เหยิง และแขงขันกันดุจดั่งทะเลคลั่งในปจจุบัน     โรคราย
ท่ีสําคัญในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพก็คือความ
ไมรูหรืออวิชชานั่นเอง การจะตอสูกับโรครายดังกลาว 
จะตองตอสูดวยตัวยาที่เรียกวาการเรียนรู (Knowledge) 
และตองนําผลจากการเรียนรูนั้นมาพัฒนา เพือ่การนําไป
ประยุกตใชไดอยางแทจริงในชีวิตประจําวัน  คลื่นแหงการ 
แขงขันจึงเปนแนวทางที่ทําใหมนุษยทุกรูปทุกนาม จะตอง
ปรับปรุงวิธีการเรียนรูและการมองโลกตลอดจนความรูสึก
นึกคิด เพื่อนําไปสูกระบวนการสรางความรู ความชํานาญ 
ในการบริหารจัดการที่เปนเลิศแกตนเอง และสูองคการ
นั่นเอง 
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