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ในโลกของการทางานการบริ หาร(Management) ถือเป็ นวิธีการทางานที่ร้ ูจกั กันอย่างกว้ างขว้ างตังแต่
้ ในยุคอดีต
มาจนถึงปั จจุบัน โดยทฤษฎีการบริ หารที่ถือว่าดัง้ เดิมและเป็ นที่ร้ ู จักกันโดยทั่วไปคือหลัก 4 M ในการบริ หาร อัน
ประกอบด้ วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอปุ กรณ์ (Material) และวิธีการ (Method) โดยเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัง่ ไปแล้ ว
ว่าคนหรื อ บุคลากร เป็ นปั จจัยที่สาคัญยิ่งท่ามกลางปั จจัยทางการบริ หารทังสี
้ ่ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรื อมีความสามารถดีเยี่ยมจัดเป็ นทรัพยากรที่หายากยิ่งสมควรที่จะธารงรักษาไว้ ในองค์กรให้
ยาวนานหรื อมิเช่นนันก็
้ ต้องไม่ปล่อยให้ ไปอยูก่ บั คูแ่ ข่ง
มีบคุ ลากรจานวนหนึง่ ในองค์กรที่มกั มีจานวนน้ อยและทาหน้ าที่เป็ นหัวหน้ างานหรื อ เป็ นผู้บริ หาร นาพาองค์กร
ไปสูค่ วามสาเร็ จตามเป้าหมายที่องค์กรกาหนดไว้ ซึ่งเรี ยกโดยรวมว่าผู้นา(Leader) ซึ่งการที่จะเป็ นผู้นาที่ยิ่งใหญ่หรื อเป็ น
ผู้นาที่ประสบความสาเร็ จได้ ผ้ นู นจะต้
ั ้ องบริ หารปั จจัยทัง้ 3ประการให้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันได้ แก่ การ
บริ หารตน การบริ หารคน และ การบริ หารงาน โดยเฉพาะในเรื่ องการบริ หารตนเป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ บู ริ หารต้ องมีและสร้ าง
ภาวะผู้นาพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลาให้ เป็ นผู้นาที่มีความพร้ อม และเป็ นที่พึงประสงค์ขององค์กร อาจมีคาถามว่าแล้ ว
ผู้นานันคื
้ อใคร ภาวะผู้นามีลกั ษณะมาประมวลและนาเสนอตามรายละเอียดประเด็นดังนี ้
ผู้นา (Leader) คือ บุคคลหนึง่ ในกลุม่ ที่มีอานาจ อิทธิพลหรื อความสามารถในการจูงใจคนให้ ปฏิบตั ิตามความ
คิดเห็น ความต้ องการหรื อคาสัง่ ของเขาได้
ภาวะผู้นา (Leadership) คือ ศิลปะหรื อความสามารถของบุคคลหนึ่งที่จะจูงใจหรื อใช้ อิทธิพลต่อผู้อื่นไม่ว่าจะ
เป็ นผู้ร่วมงานหรื อผู้ใต้ บังคับบัญชาในสถานการณ์ ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติการและอานวยการให้ งานดาเนินการจนกระทั่ง
บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายที่กาหนดไว้
พฤติกรรมของผู้นา (Leadership Behavior) ในช่วงปี ค.ศ.1940 – 1960 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้นา
(Behavioral theories of Leadership) ซึ่งมีนกั ทฤษฎี ได้ แก่ Kurt Lewin, Rensis, Blake and Mouton และ Douglas
McGregor ได้ ทาการศึกษาภาวะผู้นาในเชิงพฤติกรรมกันโดยทั่วไป แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้เขียนเห็นว่าแนวคิดของ Likert สามารถ
อธิบายปรากฎกาณ์พฤติกรรมผู้นาได้ อย่างเข้ าใจง่าย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

Rensis Likert และสถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกนทาการวิจยั ด้ านภาวะผู้นาโดยใช้ เครื่ องมือที่ Likert
และกลุม่ คิดขึ ้น ประกอบด้ วย ความคิดรวบยอดเรื่ อง ภาวะผู้นา แรงจูงใจ การติดต่อสือ่ สาร การปฎิสมั พันธ์และการใช้
อิทธิพล การตัดสินใจ การตังเป้
้ าหมาย การควบคุมคุณภาพและสมรรถนะของเป้าหมาย โดยแบ่งลักษณะผู้นาเป็ น 4
แบบ คือ
1. แบบใช้ อานาจ (Explorative – Authoritative)
ผู้บริ หารใช้ อานาจเผด็จการสูง ไว้ วางใจผู้ใต้ บงั คับบัญชาเล็กน้ อย บังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย การ
ติดต่อสือ่ สารเป็ นแบบทางเดียวจากบนลงล่าง การตัดสินใจอยูใ่ นระดับเบื ้องบนมาก
2. แบบใช้ อานาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative)
ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ให้ ความไว้ วางใจผู้ใต้ บงั คับบัญชา จูงใจโดยการให้ รางวัล แต่บางครัง้ ขูล่ งโทษ ยอมให้ การ
ติดต่อสื่อสารจากเบือ้ งล่างสู่เบือ้ งบนได้ บ้าง รั บฟั งความคิดเห็นจากผู้ใต้ บังคับบัญชาบ้ าง และบางครั ง้ ยอมให้ การ
ตัดสินใจแต่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมอย่างใกล้ ชิดของผู้บงั คับบัญชา
3. แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic)
ผู้บริ หารจะให้ ความไว้ วางใจ และการตัดสินใจแต่ไม่ทงหมด
ั้
จะใช้ ความคิดและความเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชาเสมอ ให้
รางวัลเพื่อสร้ างแรงจูงใจ จะลงโทษนานๆครัง้ และใช้ การบริ หารแบบมีสว่ นร่วม มีการติดต่อสือ่ สารแบบ 2 ทางจากระดับ
ล่างขึ ้นบนและจากระดับบนลงล่าง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน ขณะเดียวกันก็ยอมให้ การตัดสินใจ
บางอย่างอยูใ่ นระดับล่าง ผู้บริ หารเป็ นที่ปรึกษาในทุกด้ าน
4. แบบมีส่วนร่ วมอย่ างแท้ จริง (Participative – Democratic)
ผู้บริ หารให้ ความไว้ วางใจ และเชื่อถือผู้ใต้ บงั คับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชาเสมอ มีการให้ รางวัล
ตอบแทนเป็ นความมั่นคงทางเศรษฐกิ จแก่กลุ่ม มีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ตัง้ จุดประสงค์ ร่วมกัน มีการประเมิน
ความก้ าวหน้ า มีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางทังจากระดั
้
บบนและระดับล่าง ในระดับเดียวกันหรื อในกลุ่มผู้ ร่ วมงาน
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการบริ หารได้ ทงในกลุ
ั้
ม่ ผู้บริ หารและกลุม่ ผู้ร่วมงาน
Likert พบว่า การบริ หารแบบที่4 จะทาให้ ผ้ นู าประสบผลสาเร็ จและเป็ นผู้นาที่มีประสิทธิ ภาพ และยังพบว่า
ผลผลิตสูงขึ ้นด้ วย ซึ่งความสาเร็ จขึ ้นกับการมีสว่ นร่ วมมากน้ อยของผู้ ใต้ บงั คับบัญชา ดังนันในการเป็
้
นผู้นาหรื อกาลังจะ
เตรี ย มตัว เป็ น ผู้น าคงต้ อ งเข้ า ใจปรากฎการณ์ ใ ห้ ถ่ อ งแท้ เ พื่ อ ปรั บ ใช้ กับ วิ ธี ก ารท างานของตนให้ เ หมาะสมและเกิ ด
ประสิทธิภาพสุงสุด

