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เนื้อหาการบรรยาย

2. ภาวะผู้นําในมุมมองด้านคุณภาพ (Leadership’s Quality Oriented)
3. สไตล์ (Styles)
1)
2)
3)
4)
5)

แบบอัตตนิยม (Autocratic or authoritarian style)
แบบมีส่วนร่วมหรือประชาธิปไตย (Participative or democratic
style)
แบบเสรีนิยม (Laissez-faire or free rein style)
แบบที่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Narcissistic Leadership)
แบบภาวะผู้นําเป็นพิษ (Toxic Leadership)
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ภาวะผู้นํากับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ในสหรัฐอเมริกา สถาบันแห่งชาติด้านมาตรฐาน
และเทคโนโลยี(National
Institute
of
S d d andd Technology
Standards
h l
- NIST)
S ) ของ
กระทรวงพาณิ ช ย์ (Department
of
Commerce) ได้จัดตั้งโปรแกรมคุณภาพแห่งชาติ
บาลดริกจ์ (Baldrige National Quality
Program) ขึ้น
โดยมี
โ ยมเเกณฑ์
ณ บาลดริรกจจ์ ((Baldrige
ald ge
Criteria)
te a)
มาร่วม 23 ปีแล้ว (ค.ศ.1988) โดยมีองค์กรต่าง ๆ
นั บ พั น กว่ า แห่ ง ทั่ ว สหรั ฐ ได้ ใ ช้ เ กณฑ์ นี้ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น และปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงาน
5

องค์กรได้ถูกท้าทาย จากแนวคิดใหม่ ๆ ด้าน การเปิดเผย ความโปร่งใสในการ
เป็นธรรมาภิบาล และจริยธรรม ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและองค์กรเอง
เกณฑ์นี้ครอบคลุมถึงเครื่องมือการจัดการต่าง ๆ เช่น ISO 9000, องค์กรที่
คล่องตัว (Lean Enterprise), Balanced Scorecard,และ Six Sigma,
ปรับปรุุงการสื่อสาร, การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผล และการบรรลุุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์
 เกณฑ์เพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 7 ประการของ Baldrige จะช่วยให้
องค์กรสามารถกําหนดจุดแข็งและโอกาสสําหรับการปรับปรุงกระบวนการและ
ผลลัพธ์ขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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*
ความเป็นเลิศที่ต้องได้มาจาก
การให้ความสําคัญกับลูกค้า

การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

การมีมุมมองเชิงระบบ
การยึด “ผลลัพธ์”
และ“การให้คุณค่า”
เป็นเป้าหมายใน
การทํางาน

โครงร่างองค์กร :
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย
2 (80 คะแนน
คะแนน))
การวางแผน
เชิงกลยุทธ์

ความรับ
ผิดชอบ
ต่อสังคม

การเรียนรู้ของ
องค์ก์ รและของ
แต่ละบุคคล

5 (100 คะแนน
คะแนน))
การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

7 (400 คะแนน
คะแนน))
ผลลัพธ์
ทางธุรกิจ

1(120 คะแนน
คะแนน))
การนําองค์กร
3 (110 คะแนน
คะแนน))
การมุ่งเน้น้ ลูกค้า้
และการตลาด

6 (110 คะแนน
คะแนน))
การจัดการ
กระบวนการ

การให้ความสําคัญ
กับพนักงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรทางธุรกิจ

4 (80 คะแนน
คะแนน))
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

การบริหารจัดการ
ด้วยการใช้ข้อเท็จจริง
การบริหารจัดการ
เพื่อสร้างนวัตกรรม

การมีความคล่องตัว
7

การมองอนาคตเป็นที่ตั้ง

*
*เป็นการตรวจประเมินว่าผู้นําระดับสูงขององค์กรได้ดําเนินการในเรื่องค่านิยม

ทิศทาง และความคาดหวังในผลการดําเนินการประการใดบ้าง รวมทั้งการ
มุ่งเน้น้ ลูกค้า้ และผู้มีส่วนได้
ไ ส้ ่วนเสียี (Stakeholders) อืนื่ ๆ การเอือื้ อําํ นาจ
(Empowerment) แก่พนักงาน การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ขององค์กร
(Organizational Learning) รวมทั้งการตรวจประเมินว่าองค์กรมีความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ และมีการให้การสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ ๆ บ้างหรือไม่
ประการใด มากน้อยเพียงใดอย่างไร
*แบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ คือ
1.
2.

ภาวะผู้นําในองค์กร (80 คะแนน) และ
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดี (40 คะแนน)
8
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*
ภาวะผู้นําในองค์กร (80 คะแนน) หมายถึง การดําเนินการของผู้นําระดับสูง
ในการชี้นําองค์กรและในการทบทวนผลการดําเนินการ มีข้อพิจารณา 2
ประเด็น คือ:
1.1 การกําหนดทิศทางโดยผู้นําระดับสูง
 ผู้นําระดับสูงมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดและก่อให้เกิดพฤติกรรมองค์กรใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น
 วิสัยทัศน์ ค่านิยม และทิศทางขององค์กรในระยะสัน้ และระยะยาว
 ความคาดหวังในผลการดําเนินงานขององค์กร
 การสร้างคุณค่า และการสร้างความสมดุลของค่านิยมต่อลูกค้า และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ทุกกลุ่ม
 ผูผ้นาระดบสู
ําระดับสงดํ
งดาเนนการอยางไรในการสรางวสยทศนรวมทงถายทอดคานยมกบ
าเนินการอย่างไรในการสร้างวิสัยทัศน์รวมทั้งถ่ายทอดค่านิยมกับ
ทิศทาง และความคาดหวังดังกล่าว ผ่านระบบบริหารไปสู่พนักงานทุกคร
 ผู้นําระดับสูงสร้างบรรยากาศอย่างไร เพื่อให้เกิดการเอื้ออํานาจในการตัดสินใจ
เกิดความคล่องตัวและการเรียนรู้ รวมทั้งเกิดนวัตกรรมทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับพนักงาน
9

*
ภาวะผู้นาํ ในองค์กร (80 คะแนน) (ต่อ...) :
1.2 การทบทวนผลการดําเนินการขององค์กร
 ผู้นําระดับสูงดําเนินการอย่างไร ในการทบทวนผลการดําเนินการ
และความสามารถขององค์กร เพอใชในการประเมนองคกรในดาน
และความสามารถขององคกร
เพื่อใช้ในการประเมินองค์กรในด้าน
ต่าง ๆ เช่น
 ความสําเร็จขององค์กร
 ความสามารถในการแข่งขัน
 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะ
ยาว
 ความสามารถในการตอบสนองความต้
ใ
อ้ งการที่ีเปลียี่ นแปลงไป
ไ
 ตัววัดและดัชนีชี้วัด (Measures and Indicators) ผลการ
ดําเนินการหลักที่ผู้นําระดับสูงใช้และทบทวนอยู่เป็นประจํา
 ผลการทบทวนครั้งหลังสุด
10
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*
ภาวะผู้นาํ ในองค์กร (80 คะแนน) (ต่อ...) :
1.2 การทบทวนผลการดําเนินการขององค์กร (ต่อ...)
 องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการใช้ผลการทบทวนดังกล่าว เพื่อ
 ผู้นําระดับสูงดําเนินการอย่างไร ในการนําผลที่ได้รับจากการทบทวน
การดําเนินการขององค์กร ไปปรับปรุงประสิทธิผล (Effectiveness)
หรือความมีน้ํายาของภาวะผู้นําและระบบบริหารจัดการ

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดี (40 คะแนน) :
เป็นการดําเนินการขององค์กรภายใต้ภาวะผู้นาํ ที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นนิตบิ คคลที
ความเปนนตบุ
คคลทมความรบผดชอบตอสาธารณะ
่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการ
บําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี ซึ่งมีข้อพิจารณา 2 ประเด็น คือ (ในเฟรม
ต่อไป..)
11

*
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดี (40 คะแนน)
(ต่อ...) :
2.1 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
 องค์กรนี้ในฐานะนิติบุคคลทีไ่ ด้ทําไปแล้ว กําลังทําอยู่ และจะทําในอนาคตอย่างไร ใน
กรณีที่ผลิตภัณฑ์ก็ดี การให้บริการก็ดี และการปฏิบัติการใด ๆ ก้ดี มีผลกระทบในทาง
ลบต่อสังคม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ
 องค์กรได้แสดงให้สาธารณะได้รู้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การบริการ
และการปฏิบัติการขององค์กรประการใดบ้างหรือไม่ และอย่างไร
 องค์กรได้คาดการณ์ล่วงหน้าหรือไม่ ถึงความกังวลของสาธารระที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การ
บริการ และการปฏิบัติการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร องค์กรมีการเตรียมการ
เชิงรกในประเด็
เชงรุ
กในประเดนดงกลาวอยางไร
นดังกล่าวอย่างไร
 องค์กรทําอย่างไรทีจ่ ะสามารถดําเนินการทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในธุรกรรมทุก
ประเภท และในการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

12
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*
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดี (40 คะแนน)
(ต่อ...) :
2.2 การให้การสนับสนุนขององค์กรต่อชุมชนที่สําคัญ
 องค์กร ผูน้ ําระดับสูง และพนักงานทุกคน ดําเนินการอะไรบ้าง และอย่างไรในการ
สนับสนุน และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนที่สําคัญต่อองค์กร
 มีแนวทางอย่างไรในการกําหนดว่าชุมชนใดคือชุมชนที่สําคัญ และในการกําหนด
ว่า มีงานสําคัญอะไรบ้างที่องค์กรต้องทําในการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญเหล่านั้น

13

*
ภาวะผู้นําเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับการจัดการคุณภาพ โดยผู้นําต้อง จัดองค์กร
(organizes) วางแผน (plans) ควบคุม (control) สื่อสาร (communicates)
สอนงาน (teaches) แนะนํา (advises) และกระจายงาน (delegates)

สิ่งที่ผู้นําเป็นอยู่ จะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ผู้ตามเป็นอยู่เช่นกัน
ภาวะผู้นํา คือ กระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อกลุ่มในการเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อ
บรรลุผลสําเร็จอันเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่

อํานาจของผู้นํานั้น สามารถแบ่งปันให้แก่ผู้ตามได้ อํานาจนั้นมีหลายรูปแบบ คือ
อานาจในความเชยวชาญ
อํานาจในความเชี่ยวชาญ (Power of expertise)
อํานาจจากการให้รางวัล (Reward power)
อํานาจในการใช้กําลัง(ลงโทษ
ลงโทษ)) (Coercive power)
อํานาจจากการอ้างถึง (Referent power) การเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
อํานาจจากตําแหน่งหน้าที่ (กฎข้อบังคับ) (Legitimate power)
14
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*
มิติต่าง ๆ ของภาวะผู้นํา (Leadership Dimensions)
มิตด้ิด้านคุณลักษณะ (Trait dimension) จากการวิจัยพบว่า ผู้นํานั้นจะสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
มีแนวโน้มว่าฉลาดกว่าเกณฑ์เฉลี่ย หรือผู้อื่นจะเกรงกลัวในความฉลาด มีผลิตภาพสูง
(More productive) และมผลการดาเนนงานในระดบทสู
และมีผลการดําเนินงานในระดับที่สง

มิติด้านทักษะ (Leader skills dimension) รายละเอียดแสดงในสองหน้าถัดไป
มิติด้านพฤติกรรมของผู้นํา (Leader behavior dimension) เช่นการให้คุณค่ากับการ
ไว้วางใจ (Worthy of trust) หรือเช่น นโยบายของผู้นาํ คือ “The company reserves
the right to adjust work forces in accordance with market and economic
changes. However, the company will never have a reduction in force as a
result of quality and process improvement efforts.” การ Downsizing ก็ม็ ี
ความสัมพันธ์กับการปรับปรุงคุณภาพ โดยผู้นําอาจเลือกวิธี Attrition (ไม่จ้างพนักงาน
ใหม่ที่อายุแก่กว่าพนักงานชุดเดิมไม่ว่าพนักงานเดิมนั้นจะลาออกหรือเกษียณ (จากงานจุด
นั้น) ก็ตาม)
าม)
15

*

*มิติต่าง ๆ ของภาวะผูน้ ํา (Leadership
Dimensions)

*มตดานพฤตกรรมของผู
มิติด้านพฤติกรรมของผ้นํา (Leader behavior

dimension) พนักงานต้องไว้วางใจที่จะให้คําแนะนํา
ในการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร และควร
ต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังที่จะนําไปปฏิบัติ
“ไม่มอี ะไรที่จะก่อความเสียหายในการปรับปรุง
คุณภาพ เร็วกว่า ความล้มเหลวของผู้จัดการในการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงตามคําแนะนําของพนักงาน”
“ h can ddamage a quality
“Nothing
l
improvement effort faster than
management’s failure to consider
implementing changes that employees
recommend.”
16
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*
Quadrant 1: ความรู้ (Knowledge)
 ยอมรับความหลากหลาย-Acceptance of diversity
 พัฒนาศักยภาพ-Developing competence
 มสุ
มีสขขภาพดี
ภาพด-Health/wellness
 มีสไตล์การเรียนรู-้ Learning style
 มีการจัดการด้านเวลา-Time management
 มีจริยธรรม-Ethics
 รับความเสี่ยง-Risk taking
 พัฒนา/ยึดมั่นว่าทักษะจะนําไปสู่ความสําเร็จ-Coping Skills

Quadrant 3: การวางแผน (Planning)

Quadrant 2: การสื่อสาร (Communication)
 แสดงความเชื่อมั่น-Assertiveness
 มีการจัดการความขัดแย้ง-Conflict management
 สรางทมงาน
สร้างทีมงาน-Team
Team building
 สร้างความไว้วางใจ-Trust building
 สร้างแรงจูงใจ-Motivating others
 การรับบุคลากร-Recruiting others
 การพูดทีม่ ีประสิทธิผล-Effective speaking
 การเขียนที่มีประสิทธิผล-Effective writing
 การฟังที่มปี ระสิทธิผล-Effective listening
 การสรางภาพลกษณ
การสร้างภาพลักษณ์-Image building

Quadrant 4: วิสัยทัศน์ (Vision)

 การวางโครงสร้าง-Structuring (for task accomplishment)  การประเมินบรรยากาศ/สภาพแวดล้อม-Assessing the
climate (internal and external)
 การตัดสินใจ-Decision making
 การกําหนดโอกาสต่าง ๆ -Identifying opportunities
 ทักษะด้านการประเมิน-Evaluation skills
 การจัดการเรื่องงานและเวลา-Task and time management
17

กิจกรรมที่ “ไม่มีมูลค่าเพิ่ม” คือ “มูดะ”
ะ” (Muda
Muda)) 7 ชนิด คือ
1. มูดะ จากการผลิตมากเกินไป (Muda of
overproduction)
2. มูดะ จากวัสั ดุคงคลััง (Muda of inventory)
3. มูดะ จากการผลิตของเสีย (Muda of repair/rejects)
4. มูดะ จากการเคลื่อนไหวที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Muda
of motion)
5. มููดะ จากกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Muda of
non-effective processing)
6. มูดะ จากการรอคอย (Muda of waiting)
7. มูดะ จากการลําเลียงหรือขนส่ง (Muda of transport)
18
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สไตล์ (Styles)
สไตล์ของภาวะผู้นําจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้นํา ซึ่งเป็นผลที่มาจากปรัชญา
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลและประสบการณ์ของผู้นํา

Adolf Hitler
Germany, 1889-1945

Muammar Gaddafi
Libya, 1942-

1. ภาวะผ้
ภา ูนําแบบเผด็ดจกา
การ ((Autocratic or
Authoritarian Style) จะมีทิศทางการใช้
อํานาจจากผู้นํ า ไปสู่ผู้ตามในทิศ ทางเดียว คือ
เป็นผู้นําที่นิยมการใช้อํานาจและไม่ยินยอมให้ผู้
ตามได้มีอิทธิพลต่อตนเอง กําลังหรืออํานาจใน
การตั ด สิ น ใจทั้ ง หมดได้ ถ กกรวมศนย์
การตดสนใจทงหมดไดถู
รวมศู น ยทผู
ที่ ผ้ นํ า ใน
ฐานะที่เป็นผู้นําเผด็จการ ผู้นําประเภทนี้ดูจะไม่
ยินดียินร้ายกับข้อเสนอแนะ ความคิดริเริ่มใด ๆ
จากลูกน้อง
19

การจัดการแบบเผด็จการนี้ สามารถประสบความสําเร็จได้
ด้วยการมีแรงจูงใจ การปลุกเร้า มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว
มี เ พี ย งคน ๆ เดี ย วตั ด สิ น ใจให้ ก ลุ่ ม และเก็ บ เรื่ อ งการ
ตัดสินใจนี้ไว้กับตน จนกระทั่งเขารู้สึกว่า มีความจําเป็น
แล้วจึงจะปันหรือแสดงเรื่องการตัดสินใจนี้ ให้กลุ่มทราบ
 ข้อดี
o ระบบการทํางานเป็นไปในทางเดียวกัน
o งานรวดเร็ว
o การทํางานมีประสิทธิภาพ
 ขอเสย
ข้อเสีย
o ถ้ า ผู้ นํ า เสนอแนวทางผิ ด งานก็ จ ะผิ ด ทั้ ง
ระบบ เพราะไม่มีผู้ค้าน
o ไม่เกิดแนวคิดหรือการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

Joseph Stalin
Soviet Union, 1878-1953

Kim Jomg-il
North Korea, 1941-

20
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2. ภาวะผู้นําแบบประชาธิปไตย (Participative or democratic
style) ภาวะผู้นําประเภทนี้ จะใช้การตัดสินใจโดยกลุ่ม ผู้นําจะ
กําหนดแนวทางการทํางาน ภายหลังจากที่ได้ปรึกษากลุ่มแล้ว

John F. Kennedy
United States, 1917-1963

ผู้นําประเภทนี้จะประสบความสําเร็จในการประสานงาน
กับกลุ่ม และสามารถสร้างแรงจูงใจได้อย่างมีประสิทธิผล
และเป็นในเชิงบวก
ข้อดี
 บรรยากาศการทํางานดี คนทํางานมีความสุข
 มสวนรวมในการพฒนางาน
ีส่ ่ ใ
ั
ข้อเสีย
 ไม่เหมาะกับผู้ตามที่ไม่ค่อยมีค วามรับ ผิดชอบ
และไม่ค่อยคิดเห็นอะไร ทําตามคําสั่งอย่างเดียว
21

3. ภาวะผู้นําแบบเสรีนิยม (Laissez-Faire
Leader) ผู้ทขี่ ับเคลื่อนก็ดเู หมือนมิได้
ขับเคลื่อน ผูน้ าํ จะให้อสิ ระสูงสุดแก่ลูกน้อง ให้
อิสระในการตัดสินใจเรื่องนโยบายและวิธีการ
เอาเอง ในกรณีทลี่ ูกน้องมีระดับความสามารถ
ไม่แตกต่างกันนัก การสร้างแรงจูงใจและการ
กําหนดบทบาทของทีมงานนั้น ภาวะผูน้ ําแบบ
เสรีนิยม หรือ ประชาธิปไตยนั้นจะก่อในเกิด
ประสิทธิผลมากกว่าภาวะผ้นาประเภทอน
ประสทธผลมากกวาภาวะผู
ําประเภทอื่น ทัทงน
้งนี้
ผู้นําจะต้องเข้าใจและปรับวัตถุประสงค์ให้
สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ส่วนตนกับ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
22
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4. ภ า ว ะ ผู้ นํ า ที่ ยึ ด ต น เ อ ง เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
(Narcissistic Leadership) หลงตัวเอง บูชา
ว่าตัวเองดีที่สุด เก่งที่สุด มักมีด้านบวกอันทรง
พลัง และดานลบทหลกเลยงไมได
และด้านลบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
พลง
 A common form of leadership. The narcissism may be healthy or destructive
although there is a continuum between the two. To critics, “narcissistic
leadership is driven by unyielding arrogance, self-absorption, and a personal
egotistic need for power and admiration.

 ซิกมันด์ ฟรอยด์ นักจิตวิทยาผูู้มีชื่อเสียงชี้ว่า ผูู้นําแบบยึดตนเองเป็นศููนย์กลางก็มี
ด้านมืดอยู่เหมือนกัน พวกเขามักรู้สึกโดดเดี่ยว และไม่วางใจผู้ใด วุฒิภาวะทาง
อารมณ์มักแปรปรวนกับคนใกล้ชิด แต่สามารถกลบเกลื่อนความรู้สึกได้ดีกับคน
ภายนอก หากมองถึ ง ภัย คุก คาม ก็ จ ะตอบโต้อ ย่า งรุน แรงด้ ว ยการวางแผนทุ ก
รูปแบบ
23

Sigmund Freud
Austrian, 1856-1939

 โดยมุ่งแสวงหาชัยชนะและความสําเร็จเพื่อตอบสนองต่อ
อั ต ตา และความยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ว่ า ตนเองยิ่ ง ใหญ่ มี
ความสามารถเหนือกว่าคนธรรมดา
 ฟรอยด์ ร ะบุ ว่ า ผู้ นํ า แบบนี้ มี ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพที่ แ ปลก
วิเคราะห์ได้ยากที่สด และมั
วเคราะหไดยากทสุ
และมกสรางความยุ
กสร้างความย่งยากลํ
ยากลาบากใจแก
าบากใจแก่
ผู้ที่ร่วมทํางานด้วย
 ในด้ า นบวก ผู้ นํ า ประเภทนี้ ส ร้ า งความก้ า วหน้ า และการ
เปลี่ ย นแปลงมากมาย แต่ ด้ า นลบ มี แ ต่ ผู้ นํ า ประเภทนี้
เท่านั้นที่จะสร้างความเสียหายอันยิ่งใหญ่ ความสูญเสียแก่
สังคมโดยรวม
 ปมปัญหาสําคัญที่สุดอยู่ภายในจิตใจของกลุ่มผู้นําประเภทนี้
ตามประวัติศาสตร์ อภิชนเหล่านี้สร้างผลงานความแตกแยก
ล่มสลายแก่อาณาจักรโบราณ กรีก โรมัน จนถึงแถบเอเชีย
ยุโรปและอเมริกากลาง
24
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Narcissus (Mythology),
วาดโดย Caravaggio 1571-1610

 ภาพลักษณ์ของผู้นําแบบยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง จึงมักจะเป็นภาพ
ลบ และฟรอยด์
ฟ
์ก็ตั้งชืื่อผู้นําประเภทนี
ป
้ีตามชืื่อของนาร์์ซิสซััส ชาย
หนุ่ ม รู ป งามผู้ เ สี ย ชี วิ ต เพราะความผิ ด ปกติ ท างจิ ต เนื่ อ งจาก
หลงไหลในรูปโฉมตนเอง
25

5. แบบภาวะผู้นาํ เป็นพิษ (Toxic Leadership)
ลักษณะผู้นําทีเ่ ป็นพิษมีดังนี้
ก) ไร้คุณธรรม ไร้จริยธรรมโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ข) เปนผู
เป็นผ้ที่นนาเชอถอ
่าเชื่อถือ ดมี
ดูมเเครดตในระยะแรกเรม
ครดิตในระยะแรกเริ่ม แตตอนทายดแตก
แต่ตอนท้ายดีแตก เชอถอไมได
เชื่อถือไม่ได้
เพราะไม่ทําตามที่พูด
ค) มีความฉลาดมีสามัญสํานึกทางการเมือง (เผลอ ๆ ฉลาดมากกว่าคนดีเสีย
อีก) รู้จักล็อบบี้คน มีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกดี มีเสน่ห์ แต่เพราะไม่มีคุณธรรม จึง
ใช้ความฉลาด ความมีเสน่ห์และบารมีของตนในทางที่ผิด
ง) อาจมีหรือไม่มีสมรรถภาพสูงมาก แต่มีความสามารถพอที่จะสร้างภาพให้คน
เชื่อถือได้
จ) หลงตัวเอง เอาแต่ความต้องการ ความพอใจของตนเองเป็นหลัก พอเอาแต่
ใจตัวเองมาก ๆ เข้าก็กลายเป็นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องโดย
ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข
สมบูรณ์ ที่มา:า: ผู้นําตามคําสั่ง Leader A La Carte: รองศาสตราจารย์ ดร.
กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551
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