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ความหมายของผู้น า 

ความหมายของผู้น า (Leader)  
 
 ผู้น ำ คอื บุคคลที่มีควำม สำมำรถในกำรใช้อิทธิพลให้คนอ่ืนท ำงำนในระดบัต่ำง ๆ ที่ ต้องกำร 
ให้บรรลเุป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (McFarland,1979:214-215) 
 

ผู้น ำ คอื ผู้ที่สำมำรถในกำรชักจงูให้คนอ่ืนท ำงำนให้ส ำเร็จตำมต้องกำร  (Huse, 1978:227)          
 
 ผู้น ำ คอื บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม และเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติภำระหน้ำที่ของต ำแหน่งผู้น ำที่ 
ได้รับมอบหมำยบุคคลอ่ืนในกลุ่มที่เหลือก็คอืผู้ตำม แม้จะเป็นหัวหน้ำกลุ่มย่อย หรือผู้ช่วยในกำรปฏิบัติ 
หน้ำที่ต่ำง ๆ กต็ำม (Yukl, 1989:3-4)  
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ความหมายของผู้น า 

ความหมายของผู้น า (Leader)  
 
 ผู้น ำ คือ บุคคลท่ีมำจำกกำรเลือกต้ังหรือแต่งต้ัง หรือกำรยกย่องข้ึนมำของกลุ่ม เพือ่ให้ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ ช้ีแนะและ 
ช่วยเหลือให้กลุ่มประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ 

 
         กวี วงศ์พฒุ (2535: 14-15)  ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับผู้น าไว้ 5 ประการ คือ 

(1) ผู้น า หมายถึง ผู้ซ่ึงเป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม เป็นผู้มีโอกาส 
ติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืนมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจของกลุ่มสูง  

(2) ผู้น า หมายถึง บุคคลซ่ึงน ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์หรือสู่จุดหมายท่ีวางไว้ แม้แต่เพยีงช้ีแนะให้กลุ่มไปสู่ 
จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น าท้ังน้ีรวมถึงผู้น าท่ีน ากลุ่มออกนอกลู่นอกทางด้วย  

(3) ผู้น าหมายถึงบุคคลซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่คัดเลือกหรือยกให้เขาเป็นผู้น าของกลุ่มซ่ึงเป็นไปโดยอาศัยลักษณะทาง 
สังคมมิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้น าได้  

(4) ผู้น าหมายถึงบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอันก่อให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มได้มากท่ีสุด 

(5) ผู้น า หมายถึง บุคคลผู้ซ่ึงสามารถน ากลุ่มไปในทางท่ีต้องการ เป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการ 
แสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป็นผู้น า  
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ความหมายของผู้น า 

ความหมายของผู้น า (Leader)  
 
        บุญทัน ดอกไธสง (2535:266) ได้สรุปเกีย่วกบัผู้น าไว้ว่า ผู้น า (Leader) หมายถึง  
 

  (1) ผู้มีอทิธิพล มีศิลปะ มีอทิธิพลต่อกลุ่มชน เพ่ือให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามต้องการ  
 

         (2) เป็นผู้น าและแนะน า เพราะผู้น าต้องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตาม
ความสามารถ 
 

         (3) ผู้น าไม่เพยีงแต่ยืนอยู่เบ้ืองหลงักลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลกัดนั แต่ผู้น าจะต้องยืนอยู่
ข้างหน้ากลุ่ม และน ากลุ่มปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  
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ความหมายของผู้น า 

ความหมายของผู้น า (Leader)  

 
  

 สรุปได้ว่า ผู้น า (Leader) คือบุคคลทีไ่ด้รับการแต่งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการ
ยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าทีข่องต าแหน่งผู้น า เช่น การช้ีแนะ ส่ังการ และช่วยเหลือ
ให้กลุ่มสามารถปฏิบัตงิานได้ส าเร็จตามจุดประสงค์ทีต่ั้งไว้  
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ความแตกต่าง ผู้น า (Leaders)  กบัผู้จดัการ  (Managers) 

 2. ความแตกต่างระหว่างผู้น ากบัผู้จดัการ 
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ความแตกต่างระหว่างผู้น ากบัผู้จดัการ 

 

ความแตกต่างระหว่างผู้น าและผู้จดัการในองค์การของรั 

ส่วนใหญ่จะเรียก "ผู้น าหรือผู้บริหาร" ส่วนองค์การธุรกจิ 

นิยมเรียก "ผู้จดัการ" (Management)  
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ความแตกต่างระหว่างผู้น ากบัผู้จดัการ 

 

  

ไดมี้การศึกษาลกัษณะของ "ผู้น า" (Leaders)  และ "ผู้จดัการ" (Managers)  
มานานแลว้ และพบวา่บุคคลทั้งสองกลุ่มน้ีมีความแตกต่างกนัหลายดา้นเช่น แรงจูงใจ 
ความเป็นมา วธีิคิด และการปฏิบติังาน   ดงัท่ีนกัศึกษาวจิยัสรุปไวด้งัต่อไปน้ี เบนนิส และ
นานสั (Bennis and Nanus, 1985 : 21) ไดส้รุปวา่     

"ผู้ จัดการคือ บุคคลท่ีท าให้งานส าเร็จ ส่วนผู้น าคือ บุคคลท่ีท าส่ิงต่าง ๆ ให้ถกู 
managers are people who do things right   

and leaders are people who do the right things" 
หมายความวา่ ผู้จดัการ คือ บุคคลท่ีสนใจแต่จะหาวธีิการท าใหง้านท่ีไดรั้บมอบใหส้ าเร็จ 
โดยไม่ไดใ้หค้วามสนใจส่ิงอ่ืนใดต่างจาก  ผู้น า  ท่ีจะตอ้งพิจารณาความถูกตอ้งของงาน
รวมทั้งผลกระทบต่อบุคลากรและองคก์าร ก่อนท่ีจะด าเนินการใหเ้กิดผลดีท่ีสุด  
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ความแตกต่างระหว่างผู้น ากบัผู้จดัการ 

รอบบินส ์์ (Robbins, 1989 : 303) ได้อ้างถึงการศึกษาของซาเลสนิค  

(Zalesnik, 1986 : 54) และสรุปความแตกต่างของบุคคลสองกลุ่มไว้ดังนี ้ 
    1. ผู้จัดการ  มีแนวโน้มทีจ่ะยอมรับและปฏิบัติตามเป้าหมายของ
องค์การ โดยไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวไปพจิารณา หรือเกีย่วข้องด้วย 
ในขณะที ่ ผู้น า จะเอาความรู้สึกส่วนตัวมาพจิารณาเป้าหมายของ
องค์การก่อนทีจ่ะปฏิบัติตาม 
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ความแตกต่างระหว่างผู้น ากบัผู้จดัการ 

 2. ผู้จัดการ  จะมองการท างานว่าเป็นกระบวนการความสามารถ ที่
ประกอบไปด้วยคนและความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรวธีิการ
ท างานและตัดสินใจทีด่ีทีสุ่ดในขณะที ่ผู้น า ท างานในต าแหน่งทีม่ี
ความเส่ียงสูง ต้องพยายามไม่ใช้อารมณ์เพ่ือหลกีเลีย่งความเส่ียงและ
อนัตราย ทีอ่าจจะเกดิกบัตนเอง โดยเฉพาะผู้น าทีอ่ยู่ในต าแหน่งทีม่ี
โอกาส และส่ิงตอบแทนค่อนข้างสูง  



Company Logo 

www.themegallery.com 

ความแตกต่างระหว่างผู้น ากบัผู้จดัการ 

 3. ผู้จัดการ  ชอบทีจ่ะท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนมากกว่าการท างานใด ๆ  

ด้วยตนเอง คนเดียว เพราะไม่ต้องการมีความวติกกงัวลเกีย่วกบังานน้ัน  

ผู้จัดการจะมีความสัมพนัธ์เฉพาะกบับุคคลทีเ่กีย่วข้องกนัในกระบวนการ 

ท างานหรือกระบวนการตัดสินใจต่างกบั  ผู้น า ทีง่านมักจะเกีย่วข้องกบั 

ความคิดมากกว่าคน แต่ถ้ามีความสัมพนัธ์กบับุคคลต่าง ๆ กจ็ะมีโดย 

สามัญส านึก และพยายามจะเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของบุคคล 

เหล่าน้ันด้วย      
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ความแตกต่างระหว่างผู้น ากบัผู้จดัการ 

 4. ผู้จัดการ ต้องการค าส่ังหรือค าช้ีแนะทีชั่ดเจน เม่ือต้องเผชิญกบัการ 

ตัดสินใจ หรือ เหตุการณ์ทีจ่ะมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 

จ านวนมาก ในขณะที ่ผู้น า มีแนวโน้มทีจ่ะตัดสินใจ ได้ โดยไม่ห่วงกงัวล 

ว่าจะกระทบต่อบุคคลรอบข้างมากนัก  
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ความแตกต่างระหว่างผู้น ากบัผู้จดัการ 

    แฮนสัน (Hanson, 1985 : 178) ได้กล่าวว่า ค าว่า ผู้น า (Leader)  

ผู้จัดการ (Manger)  และ ผู้บริหาร (Administrator) ได้มีการใช้แทนกนั 

ตลอดเวลา แม้นว่าจะยอมรับว่ามีความแตกต่าง ผู้จัดการและผู้บริหาร 

ค่อนข้างจะมีความหมายใกล้เคียงกนั แม้นว่าในอดีตทีผ่่านมา ผู้จัดการดู 

จะมีอ านาจในการตัดสินใจมากกว่าผู้บริหาร ซ่ึงมักปฏิบัติหน้าทีต่่าง ๆ ที่ 

เป็นงานประจ ามากกว่า  
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    ผู้น า ต้องเป็นผู้ก าหนดทศิทางขององค์การว่าจะไปทิศทางใด และ 

จะต้องใช้ความสามารถในการชักจูง ท าให้ผู้ตามประพฤติปฏิบัติไปใน 

ทศิทางทีต้่องการจนประสบความส าเร็จ ในขณะที ่ผู้จัดการ เพยีงแต่ให้ 

ความสนใจทีจ่ะปฏิบัติหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย เช่น การว่าจ้าง การ 

ประเมินบุคลากรการจัดสรรทรัพยากรการตั้งกฎเกณฑ์เพ่ือให้ทุกคน 

ปฏิบัติงานและอ่ืน ๆ จนประสบความส าเร็จ สรุปว่ามุ่งสนใจปฏิบัติงาน 

ประจ าทีไ่ด้รับมอบหมายให้ดีทีสุ่ดเท่าน้ัน  



Company Logo 

www.themegallery.com 

ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) 

 3. ความหมายของภาวะผู้น า 
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ความหมายของภาวะผู้น า 

Leadership  and Innovation 
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ความหมายของภาวะผู้น า 1 

ภำวะผู้น ำ (Leadership) หรือ ควำมเป็นผู้น ำ ซ่ึงหมายถึง 

ความสามารถในการน า (The American Heritage Dictionary,  

1985 : 719) จึงเป็นส่ิงส าคัญยิง่ส าหรับความส าเร็จของผู้น า ภาวะผู้น า 

ได้รับความสนใจ และมีการศึกษามาเป็นเวลานานแล้ว เพ่ือให้รู้ว่าอะไร 

เป็นองค์ประกอบที ่จะช่วยให้ผู้น ามีความสามารถในการน า หรือมี 

ภาวะผู้น าทีม่ีประสิทธิภาพ 
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ความหมายของภาวะผู้น า 2 

    การศึกษาน้ันได้ศึกษาตั้ง แต่คุณลกัษณะ (Traits) ของผู้น ำ อ ำนำจ  

(Power) ของผู้น ำ พฤติกรรม (Behavior) ของผู้น ำแบบต่ำง ๆ  

และอ่ืน ๆ ในปัจจุบันนี ้กย็งัมีการศึกษาภาวะผู้น าอยู่ตลอดเวลา และ 

พยายามจะหาภาวะผู้น าทีม่ี ประสิทธิภาพในแต่ละองค์การและใน 

สถานการณ์ต่าง ๆ กนั  
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ความหมายของภาวะผู้น า 3 

        ความหมายของภาวะผู้น า ได้มีผู้ให้ความหมายของภาวะผู้น า 

ไว้หลากหลายและแตกต่างกนั ซ่ึง ยุคล์ (Yukl, 1989 : 3) ได้กล่าวถึง 

สาเหตุทีค่วามหมายของภาวะผู้น ามีหลากหลายและแตกต่างกนั ก ็

เน่ืองจากขอบเขตเน้ือหาและความสนใจในภาวะผู้น า ในการศึกษาของ 

นักวจัิยแตกต่างกนั ในทีนี่จึ้งขอน าเสนอให้ศึกษาดังต่อไปนี้  
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ความหมายของภาวะผู้น า 4 

         

 ๏ ภาวะผู้น า คือความริเร่ิมและธ ารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของ 

ความคาดหวงัและความสัมพนัธ์ระหว่างกนัของสมาชิกของ 

กลุ่ม  (Stogdill, 1974:411)  
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ความหมายของภาวะผู้น า 5 

     ๏ ภาวะผู้น า  คือความสามารถทีจ่ะช้ีแนะ ส่ังการ  

หรืออ านวยการ หรือมอีทิธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืนเพ่ือให้มุ่ง 

ไปสู่จุดหมายทีก่ าหนดไว้  (McFarland, 1979:303)  
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ความหมายของภาวะผู้น า 6 

     ๏ ภาวะผู้น า คือศิลปในการช้ีแนะลูกน้อง หรือผู้ร่วมงานให้ 

ปฏบิัติหน้าทีด้่วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ 

(Schwartz, 1980:491)  
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ความหมายของภาวะผู้น า 7 

    ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการทีบุ่คคลใช้อทิธิพลต่อกลุ่ม  

เพ่ือให้บรรลคุวามต้องการของกลุ่ม หรือจุดมุ่งหมายของ 

องค์การ  (Mitchell and Larson, Jr., 1987:435)  
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ความหมายของภาวะผู้น า 8 

     ๏ ภาวะผู้น า เป็นเร่ืองของศิลปของการใช้อทิธิพลหรือ 

กระบวนการใช้อทิธิพลต่อบุคคลอ่ืน เพ่ือให้เขามคีวามเต็มใจ  

และกระตือรือร้นในการปฏบิัติงานจนประสบความส าเร็จตาม 

จุดมุ่งหมายของกลุ่ม (Koontz and Weihrich, 1988:437)  
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ความหมายของภาวะผู้น า 9 

     ๏ ภาวะผู้น า เป็นความสามารถในการใช้อทิธิพลต่อกลุ่ม 
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตาม เป้าหมายหมายทีต่ั้งไว้ 
(Robbins, 1989:302)  
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ความหมายของภาวะผู้น า 10 

     ๏ ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการของการช้ีแนะและอทิธิพล 

ต่อกจิกรรมต่างๆ ของสมาชิกของกลุ่ม   

(Stoner and Freeman, 1989:459)  
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ความหมายของภาวะผู้น า 11 

     ๏ ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการทีบุ่คคลหน่ึง(ผู้น า)ใช้ 

อทิธิพลและอ านาจของตนกระตุ้นช้ีน าให้บุคคลอ่ืน (ผู้ตาม) ม ี

ความกระตือรือร้น เต็มใจท าในส่ิงทีเ่ขาต้องการ โดยมเีป้าหมาย 

ขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง  

(พยอม วงศ์สารศรี, 2534:196)  
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ความหมายของภาวะผู้น า 12 

 จากการวเิคราะห์ความหมายของ ภาวะผู้น า ข้างต้น จะเห็นได้ว่า  

แนวคิดส่วนใหญ่จะเกีย่วข้องกบักลุ่มคน และสมาชิกของกลุ่มมี 

ความสัมพนัธ์ภายในต่อกนัอย่างสม ่าเสมอ ในการนีจ้ะมีสมาชิกคนใด 

คนหน่ึงหรือมากกว่าถูกก าหนดหรือยอมรับให้เป็น ผู้น ำ (Leader)  

เน่ืองจากมีความแตกต่างในด้านต่าง ๆ จากบุคคลอ่ืน ๆ ของกลุ่ม ซ่ึงถือ 

ว่าเป็น ผู้ตำม (Followers) หรือผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือลูกน้อง 

(Subordinates) หรือผู้ปฏิบัติ  
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ความหมายของภาวะผู้น า 13 

    ส าหรับความหมายของ ภาวะผู้น า เกือบทั้งหมดจะเกีย่วข้องกบัการใช้ 

อทิธิพล ซ่ึงส่วนมากจะเป็นผู้น า (Leader)พยายามจะมีอทิธิพลต่อผู้ตาม  

(Followers) ในกลุ่มหรือบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีทศันคติ พฤติกรรม และอ่ืน ๆ ไป 

ในทศิทางทีท่ าให้จุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือองค์การประสบความส าเร็จ ดังน้ัน 
จึงสรุปได้ว่า ภาวะผู้น า (Leadership) คือกระบวนการทีบุ่คคลใดบุคคลหน่ึง  

หรือมากกว่า พยายามใช้อทิธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ช้ีน า ผลกัดัน ให้ 

บุคคลอ่ืน หรือกลุ่ม บุคคลอ่ืน มีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการท าส่ิงต่าง ๆ  

ตามต้องการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็นเป้าหมาย  
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แนวคดิอ่ืน ๆ เกีย่วกบัภาวะผู้น า 14 

แนวคิดอ่ืนๆ  เกีย่วกบัภาวะผู้น า   

 ในเร่ืองของแนวคดิทีเ่กีย่วกบัภาวะผู้น า  ยงัมแีนวคดิอ่ืน ๆ ทีน่่าสนใจ  เช่น 

ภาวะผู้น าตนเอง  (Self-Leadership)  แนวคดิภาวะผู้น าตนเองมพืี้นฐานอ้างองิมาจาก
แนวคดิ “ตนเป็นผู้น าตนเอง”  (Self leading the self) (Manz,1986)  การน าตนเองของ 

บุคคลประกอบด้วย 

 1.1)  การเร่ิมต้นด้วยตนเอง (Self-starter) 

 1.2)  การก าหนดทศิทางและการจูงใจด้วยตนเอง  (Self-direction and motivation) 

 1.3)  การให้รางวลัผลความส าเร็จส่วนตน (rewarding  personal accomplishment) 

 1.4)  การตดิตามตรวจสอบหาสาเหตุของความล้มเหลว (chastising personal 
 failure) 
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แนวคดิอ่ืน ๆ เกีย่วกบัภาวะผู้น า 15 

 จากแนวคดิดังกล่าว มานซ์ และซิมส์ (Manz and Sims,1991)  

ได้เสนอบทบาทผู้น าในศตวรรษที ่21 ภายใต้แนวคดิทีเ่รียกว่า  

“ภาวะผู้น าช้ันยอด” (Super  Leadership)   

โดยให้นิยามของผู้น าแบบดังกล่าวว่า  

 “ผู้น าสุดยอด  คือ ผู้น าคนอ่ืนเพ่ือให้เขาสามารถน าตนเอง”  

 (Leading   others  to  lead  themselve) 
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แนวคดิอ่ืน ๆ เกีย่วกบัภาวะผู้น า 16 

 นอกจากนีย้งัมแีนวคดิทีเ่ป็น มโนทัศน์ เกีย่วกบัภาวะผู้น าทีค่วรแก่ 

การสนใจเพิม่เติมจากทีก่ล่าวมาแล้ว  ได้แก่   

 ภาวะผู้น าแบบทมีงาน (Team Leadership)   

 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership )  

 และภาวะผู้น าเชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic Leadership)  เป็นต้น 
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Leadership and Innovation 

 4. ลกัษณะภาวะผู้น า 
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Leadership and Innovation 

 6. วธีิการศึกษาภาวะผู้น า 



www.themegallery.com LOGO 

วธีิการศึกษาภาวะผู้น า 1 

   การศึกษาภาวะผู้น าได้กระท ากนัมานานแล้ว และมงีานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบั 
ภาวะผู้น าจ านวนมาก  อย่างไรกต็ามในการศึกษาเหล่านั้น จะมแีนวทางการศึกษา 

ไม่แตกต่างกนันัก 
     ดงัที ่ยุคล์ (Yukl, 1989 : 7-8) ได้สรุปแนวทางการศึกษาภาวะผู้น าของ 

งานวจิยัได้เป็น 4 แนวทาง ดงัต่อไปนีคื้อ  

  1. ศึกษาอ านาจ-อทิธิพล (Power-Influence Approach) ของผู้น า  

  2. ศึกษาคุณลกัษณะ (Trait Approach) ของผู้น า  

  3. ศึกษาพฤตกิรรม (Behavior Approach) ของผู้น า  

  4. ศึกษาสถานการณ์ (Situational Approach) ของผู้น า  
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วธีิการศึกษาภาวะผู้น า 2 

 1. อ านาจ-อทิธิพล (Power-Influence Approach) การศึกษา 

ประสิทธิภาพของ ภาวะผู้น าจากอ านาจ-อทิธิพลของผู้น า ส่วนใหญ่จะ 

เน้นหรือพจิารณาทีข่นาด ชนิดและการใช้อ านาจ ของผู้น า ดังทีย่อมรับ 

กนัแล้วว่าอ านาจเป็นส่ิงส าคัญส าหรับผู้น า เพราะนอกจากจะท าให้ม ี

อทิธิพลต่อ ลูกน้องแล้ว ยงัสามารถมีอทิธิพลต่อเพ่ือนผู้น าในระดับ 

เดียวกนัต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูง รวมทั้ง บุคคลภายนอกหน่วยงาน 

และองค์การได้   
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วธีิการศึกษาภาวะผู้น า 3 

 ในการศึกษาวจิยัชนิดนี ้นักวจิยัจะมคี าถามทีต้่องการ ค าตอบอยู่หลายค าถาม ได้แก่ 
(1) อะไรคือแหล่งของอ านาจผู้น า ลกัษณะเฉพาะใดของผู้น า และ ใน 

สถานการณ์เช่นไรทีท่ าให้ผู้น ามอี านาจ  
(2) ทศิทางการเพิม่และลดอ านาจของผู้น าจากกระบวน การแลกเปลีย่น 

อทิธิพลเป็นอย่างไร นอกจากนั้น การทีต้่องวเิคราะห์อ านาจของผู้น าพร้อม ๆ กบั  

การวเิคราะห์อ านาจของหน่วยงานและกลุ่มคน ท าให้การประเมนิประสิทธิภาพ 

ของภาวะผู้น ามุ่ง เน้นไปทีค่วามสามารถในการปรับตวัขององค์การต่อ 

ส่ิงแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไป อนัเน่ืองมาจากใช้ กลยุทธอทิธิพลของผู้น า  
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วธีิการศึกษาภาวะผู้น า 4 

        2. พฤติกรรม (Behavior Approach) การศึกษาประสิทธิภาพ 

ของภาวะผู้น าจาก พฤติกรรมหรือแบบของผู้น าน้ันมักจะมุ่งไปที ่

พฤติกรรมอะไรบ้างของผู้น าทีใ่ช้ในการปฏิบัติหน้าทีต่่างๆหรือผู้น าท า 

อะไรบ้างในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  

การศึกษาวจัิยเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้น า  
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วธีิการศึกษาภาวะผู้น า 5 

   3. คุณลกัษณะ (Trait Approach) การศึกษาวจิัยแบบนีจ้ะ 

มุ่งเน้นไปทีคุ่ณลกัษณะเฉพาะ ของผู้น าซ่ึงในอดีตทีผ่่านมาเช่ือ 

ว่าผู้น าทีป่ระสบความส าเร็จจะมคุีณสมบัติพเิศษเหนือกว่าผู้ 

ตาม เช่น การท างานไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย การสามารถหยัง่รู้ใจ 

คนได้ การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ แม่นย าอย่างน่า 

มหัศจรรย์ และมพีรสวรรค์ในการชักจูงคนได้อย่างเหลือเช่ือ  
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วธีิการศึกษาภาวะผู้น า 6 

 การศึกษาคุณลกัษณะ ของผู้น าได้มีมากในระหว่าง ค.ศ.1930 - 1940  

แต่กไ็ม่มีงานวจัิยใดยืนยนัได้ว่าคุณลกัษณะของ ผู้น าแต่ละคุณลกัษณะมี 

ความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของผู้น าได้อย่างไร จึงท าให้นักวจัิยให้ 

ความ สนใจในคุณลกัษณะของผู้น าน้อยลงตามล าดับ อย่างไรกต็ามได้มี 

ความพยายามทีจ่ะศึกษาว่าคุณลกัษณะ ของผู้น าชนิดทีจ่ าเป็นส าหรับ 

งานของผู้น าแต่ละประเภทอย่างไร และในสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั  

คุณลกัษณะใดทีจ่ะช่วยให้ผู้น าประสบความส าเร็จได้  
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วธีิการศึกษาภาวะผู้น า 7 

  4. สถานการณ์ (Situation Approach) การศึกษาวจัิยสถานการณ์ที่ 

มีผลต่อ ประสิทธิภาพของภาวะผู้น าน้ัน จะมุ่งเน้นศึกษาสถานการณ์ที ่

ส าคัญ ๆ เช่น อ านาจหน้าที ่และความ มั่นคงของผู้น า ลกัษณะงานของ 

ผู้น า ความสามารถและแรงจูงใจของผู้ตาม สภาพแวดล้อมภายนอก  

ความคาดหวงัและข้อเรียกร้องต่าง ๆ เกีย่วกบังานของลูกน้อง เพ่ือน 

ร่วมงาน และบุคคลภายนอก องค์การ  
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วธีิการศึกษาภาวะผู้น า 8 

การศึกษาวจิยัเกีย่วกบัสถานการณ์นี ้แยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยกลุ่มแรก 

จะมุ่ง เน้นว่าสถานการณ์ใดทีจ่ะมอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมแต่ละพฤตกิรรมของผู้น า 

อย่างไร ดังน้ัน การวิจัย ประเภทน้ีจึงต้องศึกษาว่าพฤติกรรมการบริหารงานของผู้น าต่างองค์การ ต่างระดับ 

เหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร ส าหรับกลุ่มทีส่อง มุ่งทีจ่ะศึกษาว่า สถานการณ์ลกัษณะใด 

จะมส่ีวนท าให้พฤตกิรรมหรือแบบของผู้น า รวมทั้งคุณลกัษณะของผู้น ามผีลต่อ 

ประสิทธิภาพของภาวะผู้น า เพราะนักวิจัยกลุ่มน้ีมี พืน้ฐานความคิดท่ีว่าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึง 

ไม่เหมาะส าหรับทุกสถานการณ์ หรือประสิทธิภาพ ของผู้น าขึน้อยู่กับความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้ 

เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ หรือเหมาะสมกับสถานการณ์  
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