
  
 
  
  ทักษะความเปนผูนาํเปนองคประกอบหลกัในการบริหาร เปนที่ชัดเจนวาผูจดัการทีด่ีตองเปน
ผูนําดวยและผูนําทีด่ีตองเปนผูจดัการเชนกัน แตทาํอยางไรคุณจึงจะเปนผูนําอยางนั้นได  

  
เปนไปไมไดทีคุ่ณจะแยกบคุลิกภาพและลักษณะนิสัยออกจากการเปนผูนํา มีคุณสมบัตบิาง 

ประการที่คุณตองมีอยูแลวโดยพื้นฐาน คณุควรจะแสดงใหเห็นวาคุณเปนแบบอยางของคุณลักษณะที่ทีมงาน 
“คาดหวัง” หรือ “ตองการใหมี” หากคุณขาดสิ่งนีไ้ปคณุจะขาด “ความนาเช่ือถือ” คุณสมบัติเหลานี้จาํเปน 
สําหรับการเปน “ผูนํา” แตเทานี้ยังไมเพียงพอที่จะทําใหผูอ่ืนมองวาคณุเปนผูนาํ ยังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ อีก 
ที่คุณจําเปนตองมี 

 ความกระตือรือรน คุณพอจะนึกออกไหมวามีผูนาํคนใดบางที่ขาดความกระตือรือรน 
 ความมีคุณธรรม เปนคุณสมบัติที่ทาํใหคนเชื่อใจคุณ และความเชื่อใจเปนสิ่งสําคญั 

ตอความสัมพนัธระหวางมนษุยทุกดาน 
 ความอึด ผูนาํมักจะเปนคนที่ชอบเรียกรอง อยูใกลแลวไมสบายใจเพราะวาพวกเขา 

มีมาตรฐานสูง พวกเขาฟนตวัเร็ว และแกรง ผูนํามุงที่จะไดรับความเคารพ แตอาจจะไมเปนที่รักนกั 
 ความยุตธิรรม ผูนาํที่มีประสทิธิภาพปฏิบตัติอคนแตละคนตางกัน แตเทาเทียมกัน 

พวกเขาไมมีคนโปรด พวกเขาไมลําเอียง ในการใหรางวัลและลงโทษเรื่องการทํางาน 
 ความอบอุน คนเย็นชาไมใชผูนําทีด่ี การเปนผูนาํตองมีทั้งหัวใจและสมอง การรัก 
อผูคนมีความสาํคัญเทาเทียมกนัในสิ่งที่ทําและการใสใจต  
 ความถอมตัว เปนลักษณะของผูนําทีด่ีที่สุด การเปนผูนาํที่ดีคือการเตม็ใจรับฟง 

 และไมหย่ิงยโสโอหัง
 ความมั่นใจ การสรางความมั่นใจในตัวเองเปนสิ่งจําเปนเบื้องตนที่ตองทําเพ่ือเปน 

ผูนํา แตอยาปลอยให

 
นผูนําข้ึนอยูกับสถานการณ ในบางสถานการณอาจมีคนใดคนหนึ่งโดดเดนข้ึนมาเปน 

ผูนํา ซึ่งในสถาน

น 

กลายเปนมั่นใจมากเกินไป ซึ่งเปนจุดแรกที่จะนาํไปสูความหยิ่งยโส 

การเป
การณอ่ืนคนเดียวกันนัน้อาจจะไมใช คณุลักษณะบางประการตองสอดคลองกับสถานการณ  

แตคุณลักษณะอื่น เชน ความกระตือรือรน ความใจสู และทรหด เปนสิ่งที่ผูนําจะตองมีในหลายสถานการณ 
การใหความสาํคัญกบั “ความรู” ในชีวิตการงาน และความรูจะเกี่ยวโยงกับ “ความชอบธรรม” ซึ่งแบงออกเป
4 ประเภท คอื  

 ความชอบธรรมอันเกิดจากตาํแหนงและลําดับชั้น  
 ความชอบธรรมอันเกิดจากความรู 
 าพ  ความชอบธรรมอันเกิดจากบุคลิกภ
 น  ความชอบธรรมอันเกิดจากหลักปฏิบัตติ

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.enneagram.co.th/enneagram_files/img/stages.gif&imgrefurl=http://www.enneagram.co.th/c5.htm&h=575&w=762&sz=87&hl=th&start=13&tbnid=Ku4G9b0IeFPoQM:&tbnh=107&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A1%26gbv%3D2%26hl%3Dth
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://webhost.cpd.go.th/nikomkts/FIREW038.jpg&imgrefurl=http://webhost.cpd.go.th/nikomkts/stucnikom.htm&h=450&w=490&sz=23&hl=th&start=50&tbnid=xmKbHlYAOGEyHM:&tbnh=119&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kalyanamitra.org/chadok/mixchadok/chadok4604/pic_s.png&imgrefurl=http://www.kalyanamitra.org/chadok/mixchadok/mixchadok.html&h=82&w=81&sz=4&hl=th&start=25&tbnid=-vl0m6ScmrixRM:&tbnh=75&tbnw=74&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%252B%25E0%25B8%259C%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B3%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tanai-korat.com/images/1182844990/law.gif&imgrefurl=http://www.tanai-korat.com/index.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Darticle%26Id%3D511590&h=232&w=260&sz=59&hl=th&start=84&tbnid=vhPCeGinVX1AsM:&tbnh=100&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%26start%3D80%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dth%26sa%3DN


 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

2

 
ตัวอยางเชน กลาสีทําตามที่กัปตันสั่งเมื่อลมพายุโยนเรือข้ึนลงตามแรงคลื่น เพราะพวกเขา 

รูสึกไดวากัปตนัม

วนขวายหาความรูเชิงเทคนิคและอาชีพจึงเปนสวนหนึ่งของการ 

ปจจุบนัการเปนผูนาํที่ดีหมายถึงตองเปนผูจัดการงานธุรการที่ดีดวย ความเปนผูนําจะมุงเนน 
ไปที่กลุม อาจจะ

น 

ีความรูเก่ียวกับทะเลและการนําทางอันเกิดจากประสบการณผานพายุมาอยางโชกโชน  
“ความรู” ทําใหคนอื่นเกดิความเชื่อมั่น  
  ดวยเหตุผลนี ้การที่คุณข
พัฒนาตนเองใหเปน “ผูนํา” 

 

เรียกวา วิธกีารบริหารกลุม ซึ่งทําใหเราเห็นการเปนผูนําดานการเขาถึงความตองการของกลุม
หรือส่ิงที่ตองทํา กลุมงานมกัจะแตกตางกันไปเหมือนทีค่นเราแตละคนแตกตางกัน หลังจากรวมตัวกันไดไมนา
พวกเขาจะพัฒนาบุคลิกภาพของกลุม ดังนั้นคนที่ทํางานกลุมใดกลุมหนึ่งอาจจะทาํงานในกลุมอื่นไมได แตละ
กลุมแตละองคกรจะมีลักษณะเฉพาะตัว นอกจากนี้กลุมงานและบุคคลยอมมีความจําเปนรวม 3 อยางซึ่งสําคัญ
พอๆ กันคาบเกี่ยวกันอยู  

 ความจําเปนดานการทาํงาน กลุมงานและองคกรดํารงอยูไดเพราะวามีงานที่จาํเปนตอง 
ทําใหสําเร็จ ซึง่ใหญเกินกวาคนเดียวจะทาํได จําเปนเพราะมีแรงกดดันบีบบังคับใหตองทํางานใหเสร็จสมบูรณ 
ผูคนจะหงุดหงิดใจมากหากถูกฉุดรั้งไวไมใหทําการที่ควรทํา 

 ความจําเปนในการรักษาทมี เปนความจาํเปนที่จะสรางและสงเสริมความเปนอนัหนึ่ง 
อันเดียวกันของกลุม เปรียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง ความเปนไปสวนใหญของกลุมซอนอยูใตผิวน้ํา  

 ความจําเปนสวนบุคคล แตละคนตางก็นาํความจําเปนสวนตัวเขามาในกลุมดวย ไม 
เพียงความจําเปนทา  

 
 

งกายภาพเพื่ออาหารและที่อยูอาศัย แตยังเพ่ิมความจําเปนดานจติใจ เชน การเปนที่ยอม
รับ ความรูสึกวาไดทําส่ิงที่มคีุณคา เพ่ือสถานภาพและเพื่อความตองการที่ลึกกวานัน้ในอนัที่จะไดเปนผูใหและ 
ผูรับจาง จากผูอ่ืนในสถานการณการทํางาน ความจาํเปนสวนบคุคลเหลานี้บางทีอาจจะมีความสาํคัญมาก 

โนม   ความจําเปนทัง้ 3 ดาน คาบเกี่ยวกันและมีอิทธิพลตอกัน เชน ถางานของกลุมสําเร็จ แนว
ในการสรางทมีและการสรางความพอใจใหแตละคนจะเกิดขึ้น หากขาดความเปนหนึ่งเดียวในทีม หรือเกิดความ
ลมเหลวในการรักษาทีม ประสิทธิภาพในการทํางานและความพอใจของแตละคนในทีมจะลดลง  

 ที่ 

การทํางานลุลวง 

การสราง 
และรักษาทีม 

 

กํ  

ประเมิน 
ูงใจ 

าหนดงาน
งแผน วา

อธิบายงาน 
ควบคุมงาน 

จ

 
 
 
 
 

การพัฒนา
พนักงาน
แตละคน 

 

จ
ใ

หนา
ย  
ัดระบบ 
หตัวอ าง
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  บทบาทหนาที่ของผูนํา  
 กําหนดงาน “งาน” หมายถึง ส่ิงที่ตองทําใหสําเร็จ คนในทีมหรือองคกรจะรูดีวา 

ตองทําอะไรบาง ผูนาํ รคว จะเขาใจและมีความสามารถเชือ่มโยง “วัตถปุระสงค” ของทีม” เขากับจดุหมาย  
และ “เปาประสงค” ที่กวางกวาขององคกร 

 วางแผน ประเด็นสําคัญคือ ผูนําจะตองวางแผนเองมากนอยแคไหน หรือควรจะ 
แบงหนาที่วางแผนให ือ ทีม เมื่องานเริ่มไปตามแผนอาจจาํเปนตองทบทวนหรือปรับแผนตามที่สถานการณหร
เง่ือนไขกําหนด โดยสรุปแลวการวางแผนเปนกิจกรรมที่สําคัญสาํหรับทีมหรือองคกร  

 การอธิบายงาน สามารถนําสาระในสามวงกลมมาใชไดอยางมีคุณคา นั่นคือ การ 
เช่ือมโยงแนวคิดทั่วไปเข ร ากับสิ่งที่กําลังทําอยู อาจจะเนนที่การทํางานรวมกันเพื่อสรางกําลังใจใหทีม เปนกา
ส่ือสารวัตถุประสงคและแผนใหทีมรับทราบ 

 การควบคุมงาน ผูนําตองอาศัยการควบคมุตัวเองหรือมีวินัยในตนเองของผูอ่ืน 
เปนอยางมาก เมื่อทีมและลูกทีมแตละคนดีมากเพียงใด คุณก็จะมัน่ใจไดมากขึ้น นี่เปนทางเดียวทีจ่ะทั้งมี 
วินัยหรืออยูใตการควบคุมไปพรอมกับ “ความมีอิสระ” การเปนผูนําจะเกิดขึ้นไดทามกลางคนที่เปนอิสระ 
และเทาเทียมกันเทานัน้ 

 การประเมินงาน ซึ่งจะทําใหทราบวา เราบรรลุวัตถุประสงคหรือมีความกาวหนา 
มากนอยแคไหน เปนวธิีหลักในการสรางหรือพัฒนาทมี

การจูงใจ ในฐานะผูนําคุณตองเขาใจความตองการของแตละคน แนวคิดใหมๆ  
 

 
การขางใน ตามทฤษฎีลําดับชั้นความตองการของ 

A H Maslow 
เสนอวาส่ิงสําคัญที่ทําใหเกิดการจูงใจตัวเองคือ ความตอง

 การจัดระบบ หมายความรวมถึง การจัดการทรัพยากรที่มีอยางจํากัด และการบริหาร 
วนการหรือวธิีการที่มีลําดบัหรือมีโครงสรางในการทาํส่ิงตางๆ ทุกระบบจาํเปนตองมีการทํางาน 

เปนทีมเพื่อใหระบบ
เวลา เปนกระบ

มีประสิทธิผล  
 การใหตัวอยาง ผูนําไมสามารถหลีกเล่ียงการเปนตัวอยางใหแกคนอืน่ได ถาคุณ 

นําอยางมีประสิทธิผลโดยทําตนเปนตัวอยางมากพอๆ กับที่ใชวิธีการอื่นๆ อยางนอยที่สุดคุณจะตองสุภาพ 
ออนนอมและอาจจะ

นแรกและเปนข้ันตอน

ตองมีความถอมตัว ซึง่เปนคุณสมบตัิที่หายากยิ่งในการเปนผูนํา 
  การเปนผูนําเก่ียวของกับการตอบคาํถามวา ทําไม ไปพรอมกับ อะไร ผูเปนนายจะบอก 
ใหคุณทํา อะไร ไดอยางชัดเจน แตผูนําจะอธิบายหรือชักจูงคุณวา ทําไม กอนในขั้นตอ
สําคัญที่จะไดรับความรวมมืออยางเต็มใจจากคุณ 
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การบรรยายสรุปเปนการสื่อสารวัตถุประสงคและแผนใหทีมรับทราบ โดยผูบรรยาย

ปอาจจะตองนั่งหรือยืนบรรยายตอหนาทีมงาน  

  

สรุ
 

แทนคําไดเปนพ
จงเตรียมตัว ฝกและซอม ตองมั่นใจวาคณุมีทัศนูปกรณที่ดูเปนมืออาชีพ “หนึ่งภาพ 

ันคํา” 
 
นาที่ของนักการเมือง 
จงชัดเจน ตรวจสอบจนมัน่ใจวาส่ิงที่คุณจะพูดไมกวาง คลุมเครือ และสับสน ปลอย 

การพูดแบบนัน้ใหเปนห
  

องคุณไมเขาใจ
จงทําใหเรียบงาย ลดสิ่งที่ซบัซอนไปสูรูปแบบที่เรียบงายที่สุด โดยไมทําใหงายเกินไป

 หลีกเล่ียงศัพทเทคนิคหรือศัพทเฉพาะทีผู่ฟงข
 จงทําใหมีชีวิตชีวา เพ่ิมสีสันใหสารที่คุณตองการสื่อ ดวยการใสความกระตือรือรน 

น ทาทาย และสนุก ความมั่นใจ และอารมณขัน ทําใหการสรุปดูมีชีวิตชีวา นาตืน่เต
 จงทําตัวเปนธรรมชาติ คุณไมจําเปนตองเปนนักแสดงสนุทรพจนที่ย่ิงใหญ จงเปนต
ีด่ีที่สุดของคุณ 

วั 

 
กความเต็มใจที่จะเขารับผิดชอบ ถาคุณไมชอบความรับผดิชอบ การเปน 

ูนําไมเหมาะกับคุณ ประตสููการเปนผูนาํมีคําวา ความมั่นใจ เขียนแปะไว  
คีวามหวัง ความตั้งใจ และความมุงมั่น ส่ิงที่คุณควรแสวงหา 

คือโอกาสที่จะได
ลมเหลวนับครั้งไ ยิ่ง 

ุน 

ของตัวเอง เปนตัวตนท

การเปนผูนําเร่ิมตนจา
ผ
ค  ุณตองแสดงใหองคกรเห็นวาคุณม
เปนผูนํา ไมวาจะเปนผูนาํทีมหรือผูนําโครงการก็ได ประสบการณมาจากความสาํเร็จและความ 
มถวน จงสะสมบมเพาะไว ไมเชนนั้นแลวคุณจะโตขึ้นไปเปนผูนาํไดอยางยาก

  นอกจากการเลื่อนตําแหนงไปสูบทบาทผูนําแลว องคกรตางๆ อาจจะเสนอการฝกอบรม 
บางอยางใหแกคุณ การอบรมอาจจะเปนหลกัสูตรภายในหรือหลักสูตรภายนอก จงควาโอกาสนี้ไว คุณจะม ี
โอกาสไดฝกทกัษะของคุณ และไดรับขอคดิเห็นที่เปนประโยชน การอบรมเปนโอกาสสําคัญสาํหรับการกระต
และการเรียนรู จงรับขอเสนอนี้ไวทุกขอ 

 

 พัฒนากลยุทธเพ่ือการพัฒนาความเปนผูนาํ กุญแจเพื่อบรรลุความสําเร็จ คือมีความ 
เปนเลิศในการเป ผูนาํทั้งสามระดบั คือ ผูนําระดับกลยุทธ ระดบัปฏิบัติการ และระดับทีม จาํเปนตองทาํงาน 
เปนอันหนึ่งอันเด กร 

น
ียวกันเหมอืนหนึ่งเปนผูนําขององค

 เลือกสรร ผูนําสามารถฝกฝนหรือพัฒนาข้ึนมาได ตองมวีิธีการที่จะเลอืกสรรผูที่มี 
ศักยภาพสูงพอท่ีจะเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูนําเปนผูที่ทาํใหองคกรเตบิโตมากกวาทีจ่ะเพียงแค
บริหารงานเทานั้น 

 


วทําไมเราจึงสงพนักงานใหไปอยูภายใตผูนําที่ขาดการฝกอบรม 
 

ฝกอบรมเพื่อการเปนผูนํา การมอบบทบาทผูนาํแกใครโดยไมมีการอบรมถือเปน 
ความผดิตอบคุคลผูนัน้ และผิดตอผูทีต่องทํางานกบัคนผูนั้น เราไมมัน่ใจที่จะสงลูกของเราขึ้นรถที่คนขับไมได
รับการฝกอบรม แล
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 พัฒนาอาชีพ เคล็ดลับคือใหงานที่เหมาะสมแกคนในเวลาที่เหมาะสม ผูนําเชิงกลยุทธ

เปนครูดวย ผูนําทุกคนเปน 

 
จําเปนตองมีประสบการณการทํางานมากกวาหนึ่งสาขา  

 ผูจัดการสายงานในฐานะนักพัฒนาการเปนผูนาํ ผูนําทีด่ี  
 

เพ่ือแบงปนความรูเก เปนผูนํา 
“ผูนําของผูนาํ” ผูนาํที่ดีมักใชโอกาสพูดคยุตัวตอตัวไมวาจะเปนทางการหรือไมเปนทางการ
ี่ยวกับการเปนผูนํา เปนวิธีการของผูฝกงานที่จะเรียนรูการ

 
วัฒนธรรมองคกรให

วัฒนธรรม เปนคานิยมที่รวมกันกําหนดจริยธรรมพื้นฐานขององคกร ตองมั่นใจวา 
คุณคาความสําคัญอยางสูงแก “ผูนําทีด่ีและผูนาํตลอดกาล” ทายที่สุดแลววัฒนธรรมจะ 

เปนตัวสรางผูนํา   
 า 

ะเด็นหลักที่ตองจําเก่ียวกับผูนาํเชิงกลยุทธคือ ในองคกรทั้งหมดแมแตองคกรที่เล็กที่สุด
ไ คนๆ

ด 
 

ะตองใชเงินและเวลาขององคกร คุณตองมีหลักสูตรหรือ 
โครงการท ี่ดี และคุมคาทางการเงิน ถามีคนจาํนวนมาก  

จําเปนตองมีหลักสูตรที่รับคนได
  
ความสามารถใน

หัวหนาผูบริหาร บทบาทของหัวหนาผูบรหิาร คือหนาทีส่รางผูนํา ตองแสดงใหเห็นว
หัวหนาผูบริหารใหการสงเสริม และใสใจเกี่ยวกับการเปนผูนาํ ซึ่งทาํใหองคกรใสใจในเรื่องดังกลาวดวย  

 ปร
บทบาทนั้นใหญเกิน ปที่  หนึ่งจะทําไดดวยตนเอง คุณจําเปนตองมอบหมายงานไดอยางมีประสิทธิผล  

ิดและมีเวลาใหคนอื่น คุณอาจจะตองแบงเบาภาระหนาทีน่ีใ้หคนอืน่ คุณจําเปนตองเพ่ือคุณจะไดเหลือเวลาค
สรางทีมผูนําเชิงกลยุทธข้ึน รวมถึงหัวหนาระดับปฏบิัติการอาวุโส เพ่ือใหมั่นใจวาคณุจะเอาชนะความทาทายไ

ขอผิดพลาดทีแ่พงที่สุดและมักจะเกิดขึ้นมากที่สุด ซึ่งองคกรทําอยูในปจจุบนั คอื การมุงเนน  
 พัฒนาผูนาํที่เปนผูจดัการอาวุโสกวา แลวกลายเปนกลยทุธทั้งหมดของพวกเขา โดยการละเลยหัวหนาทีมไป

แตหัวหนาทีมเปนผูที่ใกลชิดกับลูกคามากที่สุด 
 

 ควรระบุการฝกอบรมในบริบทของการเปนผูนาํและจดัลําดบัความสาํคัญของความ 
จําเปน การฝกอบรมใดๆ ยอมจ

ี่มีประสิทธิผลที่สงผลใหเกิดผูนําท
มาก มีคุณภาพสูงและราคาต่ํา 

 เมื่ออยูในบทบาทผูนําคุณมหีนาที่ที่จะตองพัฒนาคนในทีมของคุณ และรวมถึง
การเปนผูนาํของพวกเขาดวย  
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