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ภาวะผู้น�ำ
ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี
บทน�ำ

ภาวะผูน้ ำ� (Leadership) เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ต่อการบริหารงานซึง่ เป็นจุดรวมแห่งพลังของ
สมาชิกในองค์การคุณลักษณะทักษะและพฤติกรรมของผูน้ ำ� มีสว่ นสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับปริมาณคุณภาพ
และภาพพจน์ขององค์การซึ่งจะมีผลสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานนัน้ ๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนีผ้ นู้ ำ� ยังเป็นตัวอย่างในการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ว่ ม
งานโดยนัยนี้ภาวะผู้น�ำจึงมีความส�ำคัญต่อผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาสถาบันและความส�ำเร็จขององค์การ
เป็นอย่างยิ่งดังนั้นการได้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะทักษะและพฤติกรรมของผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จ
ภาวะผู้น�ำ
1. ความหมายของผู้น�ำ (Leader)
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ชอบอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน เพื่อ
ให้งานของกลุ่มบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้น�ำนับว่าเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในการด�ำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะผูน้ ำ� เป็นเสมือนองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญส่วนหนึง่ ของการบริหารเนือ่ งจาก
ผูน้ ำ� จะมีหน้าทีใ่ นการวางแผน ตลอดจนการจัดระเบียบให้การท�ำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบ
ผลส�ำเร็จ อย่างไรก็ตามมีผู้ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความหมายของผู้น�ำไว้ในลักษณะต่างๆ มากมายหลายท่าน
ซึ่งพอที่จะรวบรวมและเรียบเรียงได้ดังนี้
พงษ์พนั ธ์ พงษ์โสภา (2542 : 89) กล่าวไว้วา่ ผูน้ ำ� คือ บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลเหนือบุคคลอืน่ ในกลุม่
เป็นอิทธิพลในทางบวก คือ บุคคลในกลุ่มยอมรับและยอมรับปฏิบัติตามความคิดเห็นหรือค�ำสั่งด้วยความ
เต็มใจ ผูน้ ำ� และผูบ้ ริหารไม่จำ� เป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ผูบ้ ริหารมีอำ� นาจหน้าทีโ่ ดยต�ำแหน่ง แต่อาจไม่ใช่
ผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริงของกลุม่ เพราะขาดความเป็นผูน้ ำ� บุคคลอืน่ ในกลุม่ อาจเป็นทีย่ อมรับนับถือของสมาชิกในกลุม่
และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มมากกว่า เพราะเขามีความเป็นผู้น�ำอยู่ในตัว ดังนั้นกลุ่มหนึ่ง
หรือหน่วยงานอื่นอาจมีผู้น�ำหลายคนนอกเหนือจากผู้น�ำโดยต�ำแหน่ง
พรนพ พุกกพันธุ์ (2544 : 2) กล่าวไว้ว่า ผู้น�ำ คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมาหรือได้รับการ
ยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้า ผู้ตัดสินใจเพราะมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและจะพาผู้ตามหรือ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือหมูช่ นไปในทางทีด่ หี รือชัว่ ได้โดยใช้อทิ ธิพลในความสัมพันธ์ทมี่ ใี นสถานการณ์ตา่ งๆ เพือ่
ปฏิบัติการหรืออ�ำนวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันในอันที่จะให้บรรลุเป้าหมายและความ
สามารถที่จะชักจูงผู้อื่นให้ความร่วมมือร่วมใจกับตนด�ำเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของตนได้
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544 : 31) กล่าวไว้ว่า ผู้น�ำ หมายถึงบุคคลที่ท�ำให้องค์การประสบ
ความก้าวหน้าและบรรลุผลส�ำเร็จ โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับ
บัญชา หรือผู้น�ำเป็นผู้ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
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Fiedler (1967 ; อ้างถึงในโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม,2547 : 10) กล่าวไว้ว่า ผู้น�ำ หมายถึง บุคคล
ทีร่ เิ ริม่ หรือส่งเสริมให้มกี ารเปลีย่ นแปลงการกระท�ำของกลุม่ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผูส้ นับสนุน ส่งเสริม
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มให้ด�ำเนินไปด้วยดี
อาคม วัดไธสง (2547 : 2) ให้ความหมายของผู้น�ำไว้ 5 ประการ คือ ประการแรก คือ บุคคล
ที่มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อบุคคลในหน่วยงานมากกว่าบุคคลอื่น ประการที่สอง คือ บุคคลที่มีบทบาทเหนือ
บุคคลอื่น ประการที่สาม คือ บุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญที่สุดในการท�ำงานเพื่อให้หน่วยงานด�ำเนินการไปสู่จุด
มุ่งหมายและบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ประการที่สี่ คือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากบุคคลอื่นๆ ให้เป็น
ผู้น�ำและประการสุดท้าย ผู้น�ำ คือ บุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าในต�ำแหน่ง
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคนอืน่ ๆ (2545 : 229) กล่าวไว้วา่ ผูน้ ำ� หมายถึง บุคคลซึง่ มี ผูต้ ามและ
มีอทิ ธิพลทีจ่ ะท�ำให้ผตู้ ามช่วยกันก�ำหนดวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์นนั้ หรือบุคคลทีท่ ำ� ให้องค์การประสบ
ความก้าวหน้าและบรรลุผลส�ำเร็จ โดยใช้อิทธิพลจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม ผู้น�ำเป็นผู้ตัดสินใจ ก�ำหนดปัญหา
วางแผนและรับผิดชอบต่อความอยูร่ อด หรือการพัฒนาขององค์การ นอกจากนัน้ แล้วผูน้ ำ� ยังมีสว่ นท�ำให้เกิด
วิสัยทัศน์ขององค์การและพนักงานรวมทัง้ สามารถใช้อำ� นาจหรืออิทธิพลต่างๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อ
น�ำกลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งการเป็นผู้น�ำนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่การเป็นผู้น�ำที่ดีนั้นเป็นเรื่องยาก
พันธุ์เทพ ใจค�ำ (2547 : 12) กล่าวไว้ว่า ผู้น�ำ เป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับการ
ยอมรับให้ท�ำหน้าที่ โดยผู้มีอิทธิพลเหนือคนอื่นๆ และใช้อ�ำนาจหน้าที่อิทธิพล และใช้ศิลปะชักจูงใจท�ำให้
คนเหล่านั้นเต็มใจที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จผลตามเป้าหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งความ
เต็มใจที่จะกล่าวถึง หมายถึง ความเต็มใจที่จะท�ำงานด้วยความกระตือรือร้น รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในการที่
จะใช้ประสบการณ์และความสามารถที่ตนมีอยู่อุทิศให้กับงานด้วย
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548 : 2) กล่าวไว้ว่า ผู้น�ำ คือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจโดยการ
เลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ และเป็นทีย่ อมรับของสมาชิกให้มอี ทิ ธิพลและบทบาทเหนือกลุม่ สามารถทีจ่ ะจูงใจ ชักน�ำ
หรือชี้น�ำให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้ส�ำเร็จ
อาคม วัดไธสง (2549 : 2) กล่าวไว้ว่า ผู้น�ำ หมายถึง ใครก็ได้ที่สามารถน�ำคนอื่นหรือกลุ่มโดย
พฤติกรรมของเขาที่มีอิทธิภาพต่อพฤติกรรมของคนอื่น ท�ำให้คนอื่นมีพฤติกรรมคล้อยตามตลอดทั้งการก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
สืบศักดิ์ ไกนรา (2550 : 12) กล่าวไว้ว่า ผู้น�ำ คือ ผู้ที่รับการยอมรับจากสมาชิกว่าบทบาท
ส�ำคัญในองค์การ โดยใช้ความสามารถของตนในการโน้มน้าวให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั กิ จิ กรรมหรือด�ำเนินงานด้วยความ
เต็มใจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันได้
สรุปได้ว่า ผู้น�ำ คือ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มคนหลายๆ คน ที่มีอ�ำนาจมีอิทธิพลหรือความ
สามารถและเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่นไว้วางใจอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากสมาชิกในกลุม่ อย่างจริงจัง เป็นผูท้ สี่ ามารถโน้มน้าว ชักจูง ชีน้ ำ� ให้สมาชิกในกลุม่ ปฏิบตั ติ ามความ
คิ ด เห็ น หรื อค� ำ สั่ง ด้วยความเต็มใจ และเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในองค์การ เป็นผูท้ มี่ คี วามมุง่ มัน่ ในการท�ำงานเพือ่ ให้งานหรือภารกิจประสบความส�ำเร็จ ท�ำให้
องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มที่วางไว้ร่วมกันได้
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2. คุณลักษณะของผู้น�ำที่ดี
การบริหารและการจัดการศึกษาในปัจจุบันจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้บริหารที่มีภาวะ
ผู้น�ำและมีลักษณะเฉพาะหลายอย่าง จึงจะน�ำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่ก�ำหนดไว้ การที่จะ
เป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยรูปแบบภาวะผู้น�ำและการเป็นผู้น�ำและการเป็นผู้น�ำที่ดี ซึ่งลักษณะ
ผู้น�ำที่ดีมีหลายอย่าง อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของความเป็นผู้น�ำที่ดีไว้อย่างน่าสนใจ น�ำเสนอได้ดังนี้
ทองใบ สุดชารี (2544 : 42) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้น�ำที่ประสบผลส�ำเร็จว่ามีองค์
ประกอบดังนี้ คือปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ มีความฉับไวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นที่มีความ
ทะเยอทะยานและมุง่ ท�ำงานเพือ่ ความส�ำเร็จ ท�ำงานในเชิงรุกเป็นผูใ้ ห้ความร่วมมือกับผูอ้ นื่ ได้ มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เป็นผูท้ เี่ ป็นทีพ่ งึ่ ของผูอ้ นื่ ได้ มีความสามารถในการครอบง�ำผูอ้ นื่ เป็นผูท้ มี่ พี ลังสูงเป็นผูท้ ยี่ นื
หยัดในการท�ำงาน มีความเชื่อมั่นในตนเองอดทนต่อแรงกดดันและเต็มใจที่จะรับผิดชอบ
พรนพ พุกกะพันธุ์ (2544 : 69)กล่าวไว้ว่า ผู้น�ำที่ดีต้องมีคุณลักษณะหลายอย่างประกอบกัน
มีคณ
ุ สมบัตเิ พียงอย่างใดอย่างหนึง่ สูงแต่เพียงอย่างเดียว ไม่อาจจัดว่าเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ไี ด้ ดังนัน้ ควรมีคณ
ุ ลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือเป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญาดีประกอบด้วยความสามารถเชิงจินตนาการ ความสามารถในการสร้างสรรค์
มีวิจารณญาณ ความสามารถในการปรับตัวและมีความรอบรู้ในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นผู้ท�ำงานหนักอยู่เสมอ
ต้องขยันท�ำงานมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ค�ำนึงถึงขวัญของกลุ่ม ผู้น�ำที่ดีต้องมีลักษณะที่เหนือกว่าผู้ตาม
เหนือกว่าทางความคิด ผลงาน สถานะองค์การ บุคลิกภาพ ความกล้าหาญ ดังนั้นผู้น�ำจึงต้องเป็นผู้ที่พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ ผู้น�ำที่ดีต้องมีอารมณ์คงที่ คือ มีความหนักแน่น ไม่ใช้อารมณ์ส่วนตัวในการแก้ไขปัญหา
ควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์วกิ ฤติได้ เป็นนักกลยุทธ์ ผูน้ ำ� ทีก่ า้ วหน้าจะต้องเป็นผูท้ มี่ กี ลยุทธ์ ความเป็นนัก
กลยุทธ์จะช่วยให้ปฏิบตั กิ ารใดๆ อย่างคล่องตัวและเคลือ่ นไหวอยูเ่ สมอไม่หยุดนิง่ อยูก่ บั ทีต่ อ้ งมีอำ� นาจ อ�ำนาจ
เป็นของคู่กับผู้น�ำ เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับผู้น�ำในการที่จะชนะคู่ต่อสู้หรือในกรณีที่จะก่อให้เกิดการยอมรับ
นับถือและปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้น�ำโดยดุษฎี อ�ำนาจอาจเกิดขึ้นโดยความสามารถในการสร้างความเชื่อถือ
และอาจเกิดจากการบังคับบัญชาโดยตรง
ชัยวุฒิ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ (2545 : 14)กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะผู้น�ำที่ดี คือ ผู้ที่มีความฉลาดรอบรู้
มีวุฒิภาวะทางสังคม มีความมุ่งมั่นเพียรพยายาม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีมนุษย์
สัมพันธ์และทักษะในการติดต่อสื่อสาร
พิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2552: 40)ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของการเป็นผู้น�ำที่ดี ควรมีลักษณะหรือ
ปัจจัยต่างๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้ คือ
1. ความสามารถ (Capacity)
2. วิสัยทัศน์กว้างไกล (Vision)
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
4. การประสบผลส�ำเร็จ (Achievement)
5. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
6. การเข้าไปมีส่วนร่วม (Participation)
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7. การมีต�ำแหน่งทางสังคม (Status)
8. การรู้และเข้าใจสถานการณ์ (Situation)
9. การมีความกล้าหาญ (Courage)
10. การมีคุณธรรม (High Moral integrity)
11. การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
12. การมีพลังก่อให้เกิดศรัทธา (Ability to Motivate Others )
13. การปรับปรุงงานเป็นระบบ (Project Orientation)
Davis(1972 : 102-104 ; อ้างถึงในพรรณี แดงเครือ, 2549 : 23) ได้เสนอคุณลักษณะของ
ความเป็นผู้น�ำที่ดีมีประสิทธิภาพจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความเฉลียวฉลาดสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาและมีประสบการณ์เหนือผู้อื่น
2. มีวฒ
ุ ภิ าวะทางสังคม มีอารมณ์มนั่ คง มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น โดยตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
3. มีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู มีความมุง่ มัน่ และมีความเพียรพยายามกระท�ำการใดๆ ให้สำ� เร็จ
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นกันเองและเป็นผู้ที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นผู้มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี
สรุปได้วา่ ลักษณะผูน้ ำ� ทีด่ ี คือ ผูน้ ำ� ต้องมีความฉลาดรอบรู้ มีวฒ
ุ ภิ าวะทางสังคม ใช้เหตุผลใน
การตัดสินใจ มีความมุ่งมั่นเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการติดต่อ
สื่อสาร ผู้น�ำต้องเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้การยอมรับในทุกด้าน โดยที่ผู้น�ำต้องแสดง
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการกระตุ้นสมาชิกในกลุ่มให้มุ่งสู่ความส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์การ
และผู้น�ำต้องมีกลยุทธ์ที่หลากหลายในการน�ำพาองค์การมุ่งสู่ความส�ำเร็จโดยสมาชิกทุกคนในองค์การได้มี
ส่วนร่วมในผลแห่งความส�ำเร็จนั้น
3. บทบาทและหน้าที่ของผู้น�ำ
ผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญทีส่ ดุ ในการน�ำองค์การทางการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้นั้นคือ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้น�ำ ซึ่งเป็นบุคลากรหลักที่ส�ำคัญของสถานศึกษาเป็นผู้น�ำทางวิชาชีพที่
จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะ
น�ำไปสู่การจัดการบริหารสถานศึกษาที่ดี สามารถน�ำพาองค์การไปสู่ความส�ำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้ ในการบริหารงาน ผูบ้ ริหารจ�ำเป็นต้องรูบ้ ทบาทหน้าทีข่ อง
ตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น�ำไว้ในหลายทัศนะ น�ำเสนอได้ ดังนี้
Cribbin(1989 ;อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2540 : 55-56) ได้จัดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้น�ำในด้านการจัดการไว้ 9 ประการ
1. วางแผน (Planning) ถ้าผู้บริหารไม่มีความคิดไว้ล่วงหน้าผู้ปฏิบัติก็จะท�ำในสิ่งที่ไม่คุ้มค่า
กับเวลาและพลังงาน การวางแผนเป็นเรื่องของการคิดไว้ล่วงหน้าเพื่อควบคุมแนวทางการปฏิบัติงานให้ได้
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รับประสิทธิผลมากที่สุด
2. การจัดองค์การ (Organization) คือ การรวบรวมก�ำลังคน งบประมาณ วิธีการ วัสดุและ
สิ่งอ�ำนวยประโยชน์อื่นๆ ของหน่วยงานมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการพยายามให้เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด
3. การจัดคณะบุคคลเข้าท�ำงาน (Staffing) ผู้น�ำไม่ควรคิดเพียงแต่การท�ำงานไปวันหนึ่ง
เท่านั้น แต่จะต้องให้แน่ใจว่าบุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาความสามารถเพิ่มขึ้นด้วย
4. การวินิจฉัยการ (Directing) ผู้น�ำต้องเป็นผู้ชี้ทางโดยการแบ่งอ�ำนาจตามหน้าที่ที่จ�ำเป็น
ด้วยการก�ำหนดให้บคุ ลากรท�ำงานเฉพาะอย่าง ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานทีจ่ ะจัดหรือประเมินสัมฤทธิผ์ ลของงาน
5. การประสานงาน (Coordinating) ผูน้ ำ� จะต้องประสานงานปัจเจกบุคคลกับกลุม่ เข้าด้วยกัน
เพื่อบุคลากรจะได้ท�ำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การระดมความร่วมมือผู้น�ำจะต้องสามารถท�ำให้บุคลากร
มีความร่วมมือกัน โดยการจัดสภาพการท�ำงานให้สัมพันธ์กับความต้องการของบุคคลและสร้างบรรยากาศ
ของความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. การควบคุม (Controlling) ผู้น�ำต้องใช้ความพยายามที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีการ
ป้อนกลับ (Feedback) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ทีย่ งตรงรวดเร็วทันต่อการแก้ไขและให้รางวัลหรือพิจารณาลงโทษ
การปฏิบัติงานอย่างยุติธรรมแทนที่จะเป็นการพิจารณาแบบการเมืองหรือใจบุญ
7. การทบทวนและการประเมินผล (Reviewing and Evaluating) ผู้น�ำจะปฏิบัติงานกับ
บุคลากรไม่เพียงแต่เพื่อให้เป็นที่พอใจตามความต้องการของหน่วยงานเท่านั้น แต่ยังต้องช่วยให้บุคลากรมี
สมรรถภาพในการท�ำงานดีขึ้น และเป็นบุคคลที่มีคุณค่าส�ำหรับหน่วยงานอีกด้วย
8. การน�ำ (Leading) ผูน้ ำ� จะต้องเป็นผูน้ ำ� บุคคลด้วยการกระตุน้ ให้บคุ ลากรท�ำงานด้วยความ
เต็มใจและท�ำด้วยเท่าที่ยอมรับ
9. การท�ำงบประมาณ (Budgeting) ผูน้ ำ� จะต้องประเมินค่าตนเองว่าได้ทำ� ให้หน่วยงานเกิด
ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงเพียงใดได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงใด การประเมินค่าประเมินได้จากสิ่ง
ส�ำคัญ 4 ประการ คือ การใช้เวลาความคิด ความสามารถเฉพาะตัวและพฤติกรรม
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2544: 84 ; อ้างถึงในวิฑูรย์ พงศ์พญา, 2544 : 36-39) ผู้น�ำมีบทบาท
และหน้าทีห่ ลายอย่าง ผูน้ ำ� ในกลุม่ คนทีช่ อบเผด็จการ มีอำ� นาจหน้าทีอ่ ย่างหนึง่ และผูน้ ำ� ในกลุม่ ประชาธิปไตย
อาจมีบทบาทและหน้าทีอ่ กี อย่างหนึง่ อย่างไรก็ตามบทบาทและหน้าทีท่ วั่ ๆ ไปเพือ่ เป็นแนวคิดมี 14 ประการ
ดังนี้
1. ผู้น�ำในฐานะผู้บริหาร (The Leader as Executive) บทบาทที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งของ
ผู้น�ำ คือ บทบาทในฐานะผู้บริหารซึ่งประสานงานระหว่างกลุ่มที่อยู่ในองค์การ หรือหน่วยงานหรือฐานะ
ผูป้ ระสานงานเพือ่ ให้งานด�ำเนินไปด้วยดี ผูน้ ำ� จะเป็นผูท้ คี่ อยควบคุมนโยบายและก�ำหนดวัตถุประสงค์ของกลุม่
รับผิดชอบดูแลนโยบายให้เป็นไปด้วยดี
2. ผูน้ ำ� ในฐานะผูว้ างแผน (The Leader as Planner) ผูน้ ำ� ส่วนมากจะเป็นผูว้ างแผนปฏิบตั ิ
งานทุกชนิดเป็นผูค้ อยตัดสินใจว่าบุคคลในกลุม่ ของตนผูใ้ ดควรใช้วธิ กี ารอย่างไรและใช้สงิ่ ใดมาประกอบ เพือ่
ให้งานบรรลุตามความต้องการผู้น�ำเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลด้วยว่าแผนที่วางไว้นั้นมีการด�ำเนินงานตรงตาม
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วัตถุประสงค์หรือไม่ และมักจะเป็นผูเ้ ดียวทีท่ ราบแผนงานทัง้ หมด คนอืน่ จะรูเ้ ฉพาะในส่วนทีเ่ ขารับผิดชอบ
3. ผูน้ ำ� ในฐานะก�ำหนดนโยบาย (The Leader as Police Maker) การก�ำหนดวัตถุประสงค์
หรือการก�ำหนดนโยบายของกลุ่มหรือหมู่คณะ เป็นงานที่ส�ำคัญที่ผู้น�ำมีสิทธิเลือกหรือก�ำหนดได้ด้วยตนเอง
นโยบายมักจะมาจากผู้ที่มีต�ำแหน่งงานสูงกว่าผู้น�ำหรืออาจมาจากผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้น�ำก็ได้ แต่ไม่ว่าน
โยบายนั้นจะมาจากแหล่งใดก็ตาม ผู้น�ำจะเป็นผู้ตัดสินใจก�ำหนดนโยบายของตนเอง
4. ผูน้ ำ� ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญ (The Leader as Expert) ผูท้ อี่ ยูใ่ ต้ผบู้ งั คับบัญชาส่วนมาก เมือ่
มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้และความช�ำนาญงานเกิดขึ้นก็มักจะหวังพึ่งผู้น�ำ ดังนั้นผู้น�ำจึงจ�ำเป็นต้องท�ำหน้าที่
คล้ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเหล่านั้น แต่มิได้หมายความว่าผู้น�ำจะต้องรู้หมดทุกเรื่อง ในบางครั้งผู้น�ำ
จ�ำเป็นต้องมีที่ปรึกษาคอยท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้น�ำด้วย
5. ผู้น�ำในฐานะเป็นตัวแทนติดต่อกับบุคคลภายนอก (The Leader as Eternal Group
Representative) สมาชิกภายในกลุ่มย่อมไม่สามารถที่จะท�ำการติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ในขณะเดียว
กันพร้อมๆ กัน จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่กลุ่มเห็นว่ามีคุณสมบัติและความสามารถเพียงพอที่จะท�ำหน้าที่
แทนกลุ่มได้ บุคคลดังกล่าวจะกลายเป็นผู้ท่ีท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แทนกลุ่มโดยติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆ
ภายนอกหน่วยงานและควรรับการติดต่อบุคคลภายนอกอื่นๆ อีกด้วย
6. ผู้น�ำในฐานะผู้ควบคุมความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม (The Leader as controller of
Internal Relation) ผู้น�ำมักจะคอยดูแลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ภายในกลุ่ม ความสัมพันธ์ของสมาชิก
ภายในกลุม่ เป็นเรือ่ งทีผ่ นู้ ำ� ทุกคนไม่สามารถมองข้าม ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะมีความเกีย่ วข้องกับเรือ่ งขวัญและก�ำลัง
ใจของบุคคล ผูน้ ำ� ทีด่ จี ะต้องตระหนักถึงเรือ่ งเพราะถ้าไม่สามารถรักษาความรูส้ กึ ทีส่ มาชิกภายในกลุม่ มีความ
เข้าใจและสามัคคีกลมเกลียวกันไว้ให้ได้ ความรู้สึกแบ่งแยกก็จะเกิดขึ้นได้ทุกขณะ
7. ผูน้ ำ� ในฐานะให้คณ
ุ ให้โทษ (The Leader as Purvey and Reward and Punishment)
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอให้คุณให้โทษแก่ผู้อื่นจะกลายเป็นทรงอ�ำนาจ และเป็นผู้น�ำในที่สุด คุณและ
โทษดังกล่าวอาจเป็นการขึ้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน การมอบหมายงานให้มากให้น้อย ให้งานที่ยากหรือง่าย
ก็ได้ ซึ่งความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงานได้ ถ้าหากผู้น�ำมอบอ�ำนาจประเภทนี้ให้แก่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมากจนเกินไป
8. ผูน้ ำ� ในฐานะคนกลางหรือผูต้ ดั สินใจ (The Leader as Arbitrator and Mediator) ส่วน
มากจะเป็นผูน้ ำ� ทีเ่ กิดขึน้ ในภาวะทีม่ กี ารขัดแย้งในองค์การหรือหน่วยงาน ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสียหาย ผูน้ ำ�
จึงจ�ำเป็นต้องเป็นผู้ที่คอยประสานความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยการไกล่เกลี่ยคู่กรณีให้มีความเข้าใจกัน
9. ผู้น�ำในฐานะบุคคลตัวอย่าง (The Leader as Exemplary) บุคคลที่มีความประพฤติดี
หรือปฏิบตั งิ านดีจนได้รบั การยกย่องอยูเ่ สมอว่า เป็นตัวอย่างอันดีงามของหน่วยงานมักจะมีโอกาสกลายเป็น
ผู้น�ำของผู้อื่นได้โดยง่าย ทั้งนี้เพราะคนที่ได้รับการนับถือจากบุคลากรในหน่วยงานอยู่แล้วนั้นเอง
10. ผูน้ ำ� ในฐานะสัญลักษณ์ของกลุม่ (The Leader as Symbol of the Group) ความสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอันเดียวของกลุ่มมีความส�ำคัญต่อการด�ำรงคงอยู่ของกลุ่ม แต่การที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันนั้น
จะให้มคี วามสามัคคีกนั อยูต่ ลอดย่อมเป็นเรือ่ งล�ำบาก แต่จะมีบางคนทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากกลุม่ คนทัง้ หลาย
ภายในกลุ่มเป็นตัวแทนของเขา โดยจะดีกับเขาเสมอไม่ว่าในโอกาสใดๆ ก็ตาม ขณะเดียวกันบุคคลผู้นี้ก็รัก
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และยึดกลุม่ เป็นสรณะของเขาด้วย บุคคลผูน้ จี้ งึ กลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุม่ อ�ำนาจของเขาทีม่ จี งึ สูงสุดเหนือ
จิตใจของทุกคนภายในกลุ่ม
11. ผูน้ ำ� ในฐานะตัวแทนรับผิดชอบ (The Leader as Substitute for Individual Responsibility) หน่วยงานบางแห่งจะมีผนู้ ำ� ทีอ่ าสาเข้ารับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำบางอย่างของบุคคล
บางคนในกลุ่มหรืออาจรับผิดชอบต่อกิจการทั้งหมดที่คนในกลุ่มนั้นกระท�ำ โดยเหตุดังกล่าวในบางโอกาส
ต่อมากลุ่มจึงมอบหมายให้มีอ�ำนาจตัดสินใจกระท�ำการใดๆ แทนกลุ่มได้
12. ผู้น�ำในฐานะผู้มีอุดมคติ (The Leader as Ideologist) ผู้น�ำบางคนเป็นผู้ก�ำหนดอุดมคติ
สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่างๆ ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลที่แวดล้อมเขา บางครั้งอาจเป็นผู้ก�ำหนด
คุณธรรมประจ�ำใจและก�ำหนดขนบธรรมเนียมที่ใช้ปฏิบัติภายในกลุ่มอุดมคติดังกล่าวในตอนแรกอาจเป็น
เพียงค�ำพูดของเขาทีใ่ ครๆ พากันนิยมและประพฤติปฏิบตั ติ าม ซึง่ ต่อมาท�ำให้กลายเป็นอุดมคติทเี่ ป็นทางการ
ของกลุ่มไป
13. ผูน้ ำ� ในฐานะบิดา (The Leader as father figure) ผูน้ ำ� ชนิดนีจ้ ะวางตนเป็นผูอ้ าวุโสของ
กลุ่มที่มีบุคลิกน่านับถือ เป็นบิดาของกลุ่ม จะกล่าวว่าดุด่าใครก็ตามจะไม่มีใครถือโกรธเพราะทุกคนทราบดี
ทั่วกันว่าเบื้องหลังการดุด่าว่ากล่าวนั้นล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความรักความหวังดีอยู่เสมอผู้น�ำดังกล่าวจะ
เป็นที่พึ่งพาทางใจที่คอยช่วยเหลือแก่คนทุกคนเมื่อมีความทุกข์
14. ผู้น�ำในฐานะผู้รับผิดชอบ (The Leader as Scapegoat) ผู้น�ำชนิดนี้เป็นความหวังของ
กลุ่ม เมื่อใดมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้น�ำชนิดนี้ จะถูกลงโทษหรือรับโทษนั้นแทนกลุ่มโดยทั่วๆ ไปคนเราก็ไม่
ต้องการรับผิดชอบเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่จะพากันซัดทอดความผิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การ
ซัดทอดเช่นนีท้ ำ� ให้ผทู้ ถี่ กู ซัดทอดกลายเป็นผูน้ ำ� ขึน้ มาเพราะเมือ่ มีเหตุการณ์รา้ ยๆ นัน้ ผ่านพ้นไป ผูค้ นจะพา
กันเห็นอกเห็นใจที่เขาต้องรับเคราะห์กรรมแทนตนแต่เพียงผู้เดียว
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544 : 16) ได้กล่าวถึงบทบาทภาวะผูน้ ำ� ทีด่ ขี ององค์การ (Leader ship
Role) ควรมีลักษณะดังนี้
1. เป็นตัวแทนในทุกสถานการณ์ (Figurehead)
2. เป็นนักพูดที่ดี (Spokes person)
3. เป็นนักเจรจาต่อรอง (Negotiator)
4. เป็นผู้สอนงาน (Coach)
5. เป็นผู้สร้างทีมงาน (Team Builder)
6. แสดงบทบาทการท�ำงานเป็นทีม (Team Player)
7. สามารถแก้ปัญหาด้านเทคนิคได้ (Technical Problem Solver)
8. เป็นผู้น�ำประกอบการ (Entrepreneur)
พรรณี แดงเครือ(2549 : 35-36) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้น�ำว่า ผู้น�ำ
ไม่ใช่เป็นเพียงหัวหน้ากลุ่มธรรมดาๆ แต่เป็นผู้ที่สามารถชักจูงและโน้มน้าวให้บุคคลสอนปฏิบัติตามตนเพื่อ
ไปสูจ่ ดุ หมายทีไ่ ด้วางไว้ แต่ “หัวหน้า” อาจจะเป็นเพียงผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ ซึง่ อาจจะสามารถแสดงบทบาท
ของผูน้ ำ� ได้หรือไม่กไ็ ด้ บางรายอาจจะเป็นเพียงหุน่ เชิดทีไ่ ม่ได้แสดงบทบาทของผูน้ ำ� เลย โดยผูน้ ำ� แฝงเชิดตน
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อยู่เบื้องหลังในที่นี้จะกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น�ำที่เป็นผู้น�ำจริงๆ ซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มหรือไม่ได้
เป็นหัวหน้ากลุ่ม ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน
		 ในการท�ำงานและการบริหารงานของผู้น�ำควรแสดงบทบาทต่างๆ เพื่อให้การบริหารมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
		 1.1 เป็นผู้วางแผนและนโยบาย
		 1.2 เป็นผู้ตัดสินใจ
		 1.3 เป็นผู้วางกฎระเบียบ และวิธีการในการด�ำเนินงาน
		 1.4 เป็นผู้ริเริ่มงาน
		 1.5 เป็นผู้ให้ความคิดและให้ค�ำแนะน�ำ
		 1.6 เป็นผู้ประสานงาน
		 1.7 เป็นผู้ประเมินผลและติดตามผลงาน
2. บทบาทที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
		 นอกเหนือจากหน้าที่การงานแล้วผู้น�ำควรจะมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับบุคคล โดยเฉพาะผู้
ใต้บังคับบัญชา ดังนี้
		 2.1 เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
		 2.2 เป็นผู้ตัดสินใจ
		 2.3 เป็นผู้ประสานสัมพันธ์และประนีประนอม
		 2.4 เป็นแพะรับบาปแทนลูกน้อง
		 2.5 เป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่ม
		 2.6 เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
		 2.7 เป็นผู้ให้รางวัลและลงโทษ
		 2.8 บทบาทที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
		 2.9 เป็นผู้กลั่นกรองงานและเร่งงาน
		 2.10 เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของกลุ่ม
		 2.11 เป็นผู้เชี่ยวชาญ
สรุปได้ว่า ผู้น�ำที่ดีจะต้องแสดงบทบาทหน้าที่ส�ำคัญหลายประการ ทั้งหน้าที่ต่อตนเอง
ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือต่อหน่วยงานทัง้ ยังต้องมีบทบาทเป็นนักวางนโยบายหรือวางแผน เป็นผูป้ ระสานงาน
เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้บริหารทรัพยากร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ติดตามประเมินผล ตลอดจนเป็น
ผู้สร้างขวัญและก�ำลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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