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เนื้อหาการบรรยาย

2. ภาวะผู้นําในมุมมองด้านคุณภาพ (Leadership’s Quality Oriented)

3. สไตล์ (Styles)

1) แบบอัตตนิยม (Autocratic or authoritarian style)

2) แบบมีส่วนร่วมหรือประชาธิปไตย (Participative or democratic 
style)

3) แบบเสรีนิยม (Laissez-faire or free rein style)

4) แบบท่ียึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Narcissistic Leadership)

5) แบบภาวะผู้นําเป็นพิษ (Toxic Leadership)
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ภาวะผู้นํากับรางวัลคุณภาพแห่งชาติภาวะผู้นํากับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ในสหรัฐอเมริกา สถาบันแห่งชาติด้านมาตรฐาน
และเทคโนโลยี(National Institute of 
S d d d h l S )Standards and Technology - NIST) ของ
กระทรวงพาณิชย์ (Department of 
Commerce) ได้จัดต้ังโปรแกรมคุณภาพแห่งชาติ
บาลดริกจ์ (Baldrige National Quality 
Program) ขึ้น 
โดยมีเกณฑ์บาลดริกจ์ (Baldrige Criteria)โ ยมเ ณ บ ร จ ( ald ge te a)

มาร่วม 23 ปีแล้ว (ค.ศ.1988) โดยมีองค์กรต่าง ๆ 
นับพันกว่าแห่งทั่ วสหรัฐไ ด้ใช้ เกณฑ์นี้ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

5

องค์กรได้ถูกท้าทาย จากแนวคิดใหม่ ๆ ด้าน การเปิดเผย ความโปร่งใสในการ
เป็นธรรมาภิบาล และจริยธรรม ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและองค์กรเอง
เกณฑ์น้ีครอบคลุมถึงเคร่ืองมือการจัดการต่าง ๆ เช่น ISO 9000, องค์กรที่

คล่องตัว (Lean Enterprise), Balanced Scorecard,และ Six Sigma, 
ปรับปรุงการสื่อสาร, การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิผล และการบรรลุเป้าหมายุ ุ
เชิงกลยุทธ์

 เกณฑ์เพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ 7 ประการของ Baldrige จะช่วยให้
องค์กรสามารถกําหนดจุดแข็งและโอกาสสําหรับการปรับปรุงกระบวนการและ
ผลลัพธ์ขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงร่างองค์กร :

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ ์และความท้าทาย

การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศท่ีต้องได้มาจาก
การให้ความสําคัญกับลูกค้า

การเรียนรู้ของ
์

การยึด “ผลลัพธ์” 
และ“การให้คุณค่า” 

เป็นเป้าหมายใน
การทํางาน

การมีมุมมองเชิงระบบ

5 5 ((100100 คะแนนคะแนน))
การมุ่งเน้นการมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรบุคคล

2 2 ((8080  คะแนนคะแนน))
การวางแผนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์

3 3 ((110110  คะแนนคะแนน))
่ ้ ้่ ้ ้

6 6 ((110110  คะแนนคะแนน))

7 7 ((400 400 คะแนนคะแนน))
ผลลัพธ์ผลลัพธ์
ทางธุรกิจทางธุรกิจ

องค์กรและของ
แต่ละบุคคล

ความรับ
ผิดชอบ
ต่อสังคม

11((120120  คะแนนคะแนน))
การนําองค์กรการนําองค์กร

การมุ่งเน้นลูกค้าการมุ่งเน้นลูกค้า
และการตลาดและการตลาด

การจัดการการจัดการ
กระบวนการกระบวนการ

4 4 ((8080  คะแนนคะแนน))
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

การให้ความสําคัญ
กับพนักงานและ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์กรทางธุรกิจ

การมีความคล่องตัว

การมองอนาคตเป็นท่ีตั้งการบริหารจัดการ
เพ่ือสร้างนวัตกรรม

การบริหารจัดการ
ด้วยการใช้ข้อเท็จจริง
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**

*เป็นการตรวจประเมินว่าผู้นําระดับสูงขององค์กรได้ดําเนินการในเรื่องค่านิยม 
ทิศทาง และความคาดหวังในผลการดําเนินการประการใดบ้าง รวมทั้งการ
่ ้ ้ ้ ี ่ ไ ้ ่ ี ื่ ื้ ํมุ่งเน้นลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อืน ๆ การเอืออํานาจ 

(Empowerment) แก่พนักงาน การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้ขององค์กร 
(Organizational Learning) รวมทั้งการตรวจประเมินว่าองค์กรมีความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ และมีการให้การสนับสนุนชุมชนท่ีสําคญั ๆ บ้างหรือไม่
ประการใด มากน้อยเพียงใดอย่างไร

*แบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ คือ 

1. ภาวะผู้นําในองค์กร (80 คะแนน)  และ
2. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดี (40 คะแนน)
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**
        ภาวะผู้นําในองค์กร (80 คะแนน) หมายถึง การดําเนินการของผู้นําระดับสูง

ในการชี้นําองค์กรและในการทบทวนผลการดําเนินการ มีข้อพิจารณา 2 
ประเด็น คือ:

1.1 การกําหนดทิศทางโดยผู้นําระดับสูง
ผู้นําระดับสงูมีวิธีการอย่างไรในการกําหนดและก่อให้เกิดพฤติกรรมองค์กรใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และทิศทางขององค์กรในระยะสัน้และระยะยาว
ความคาดหวังในผลการดําเนินงานขององค์กร
การสร้างคุณค่า และการสร้างความสมดุลของค่านิยมต่อลูกค้า และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ทุกกลุ่ม

ผ้นําระดับสงดําเนนิการอย่างไรในการสร้างวิสัยทัศน์รวมทั้งถ่ายทอดค่านิยมกับผูนาระดบสงูดาเนนการอยางไรในการสรางวสยทศนรวมทงถายทอดคานยมกบ
ทิศทาง และความคาดหวังดังกล่าว ผ่านระบบบริหารไปสู่พนักงานทุกคร
ผู้นําระดับสงูสร้างบรรยากาศอย่างไร เพ่ือให้เกิดการเอ้ืออํานาจในการตัดสินใจ 
เกิดความคล่องตัวและการเรียนรู้ รวมทั้งเกิดนวัตกรรมทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับพนักงาน
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**
ภาวะผู้นาํในองค์กร (80 คะแนน) (ต่อ...) :

1.2 การทบทวนผลการดําเนินการขององค์กร
ผู้นําระดับสูงดําเนินการอย่างไร ในการทบทวนผลการดําเนินการ
และความสามารถขององค์กร เพ่ือใช้ในการประเมินองค์กรในด้านและความสามารถขององคกร เพอใชในการประเมนองคกรในดาน
ต่าง ๆ เช่น

ความสําเร็จขององค์กร
ความสามารถในการแข่งขัน
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ระยะส้ันและระยะ
ยาว

ใ ้ ี่ ี่ ไความสามารถในการตอบสนองความต้องการทีเปลียนแปลงไป
ตัววัดและดัชนีชี้วัด (Measures and Indicators) ผลการ
ดําเนินการหลักท่ีผู้นําระดับสูงใช้และทบทวนอยู่เป็นประจํา
ผลการทบทวนครั้งหลังสุด
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**
ภาวะผู้นาํในองค์กร (80 คะแนน) (ต่อ...) :

1.2 การทบทวนผลการดําเนินการขององค์กร (ต่อ...)
องค์กรมีวิธีการอย่างไร ในการใช้ผลการทบทวนดังกล่าว เพ่ือ

่ผู้นําระดับสูงดําเนินการอย่างไร ในการนําผลท่ีได้รับจากการทบทวน
การดําเนินการขององค์กร ไปปรับปรุงประสิทธิผล (Effectiveness) 
หรือความมีน้ํายาของภาวะผู้นําและระบบบริหารจัดการ

ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดี (40 คะแนน) :  
เป็นการดําเนนิการขององคก์รภายใต้ภาวะผู้นาํที่แสดงให้เหน็ถึง
ความเป็นนิติบคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการความเปนนตบุคคลทมความรบผดชอบตอสาธารณะ และการ
บําเพ็ญตนเปน็พลเมืองดี ซ่ึงมีข้อพิจารณา 2 ประเด็น คือ (ในเฟรม
ต่อไป..)
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**
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดี (40 คะแนน) 
(ต่อ...) :

2.1 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
้ ่องค์กรนี้ในฐานะนติิบุคคลทีได้ทําไปแล้ว กําลังทําอยู่ และจะทําในอนาคตอย่างไร ใน

กรณีที่ผลิตภัณฑ์ก็ดี การให้บริการก็ดี และการปฏิบัติการใด ๆ ก้ดี มีผลกระทบในทาง
ลบต่อสังคม เพ่ือให้เปน็ไปตามกฎหมาย และข้อบังคับตา่ง ๆ 
องค์กรได้แสดงใหส้าธารณะได้รู้เห็นถึงความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ การบริการ 
และการปฏิบัติการขององค์กรประการใดบ้างหรือไม่ และอย่างไร
องค์กรไดค้าดการณ์ล่วงหน้าหรือไม่ ถึงความกังวลของสาธารระที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การ
บริการ และการปฏิบัติการ ทั้งในปัจจบุันและอนาคตอย่างไร องค์กรมีการเตรียมการ
เชิงรกในประเด็นดังกล่าวอย่างไรเชงรุกในประเดนดงกลาวอยางไร
องค์กรทําอย่างไรทีจ่ะสามารถดําเนินการทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในธุรกรรมทุก
ประเภท และในการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

12
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**
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และการเป็นพลเมืองดี (40 คะแนน) 
(ต่อ...) :

2.2 การให้การสนับสนุนขององคก์รต่อชุมชนท่ีสําคัญ
องค์กร ผูน้ําระดับสูง และพนักงานทกุคน ดําเนนิการอะไรบ้าง และอย่างไรในการ
สนับสนนุ และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนที่สําคัญต่อองค์กร
มีแนวทางอย่างไรในการกําหนดว่าชุมชนใดคือชุมชนที่สําคัญ และในการกําหนด
ว่า มีงานสําคัญอะไรบ้างที่องค์กรต้องทําในการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญเหลา่นั้น

13

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

่ ่ ่ ่ ่ ่่ ่ ่ ่ ่ ่สิ่งท่ีผู้นําเป็นอยู่ จะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งท่ีผู้ตามเป็นอยู่เช่นกันสิ่งท่ีผู้นําเป็นอยู่ จะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งท่ีผู้ตามเป็นอยู่เช่นกัน

ภาวะผู้นํา คือ กระบวนการท่ีผู้นํามีอิทธิพลต่อกลุ่มในการเคล่ือนไปข้างหน้าเพ่ือภาวะผู้นํา คือ กระบวนการท่ีผู้นํามีอิทธิพลต่อกลุ่มในการเคล่ือนไปข้างหน้าเพ่ือ
บรรลุผลสําเร็จอันเป็นเป้าหมายท่ียิ่งใหญ่บรรลุผลสําเร็จอันเป็นเป้าหมายท่ียิ่งใหญ่

อํานาจของผู้นํานั้น สามารถแบ่งปันให้แก่ผู้ตามได้ อํานาจนั้นมีหลายรูปแบบ คืออํานาจของผู้นํานั้น สามารถแบ่งปันให้แก่ผู้ตามได้ อํานาจนั้นมีหลายรูปแบบ คือ

อํานาจในความเช่ียวชาญอํานาจในความเช่ียวชาญ ((Power of expertise)Power of expertise)อานาจในความเชยวชาญ อานาจในความเชยวชาญ ((Power of expertise)Power of expertise)

อํานาจจากการให้รางวัล อํานาจจากการให้รางวัล ((Reward power)Reward power)

อํานาจในการใช้กําลังอํานาจในการใช้กําลัง((ลงโทษลงโทษ) ) ((Coercive power)Coercive power)

อํานาจจากการอ้างถึง อํานาจจากการอ้างถึง ((Referent power)Referent power) การเอาเป็นเย่ียงอย่างการเอาเป็นเย่ียงอย่าง

อํานาจจากตําแหน่งหน้าที่ อํานาจจากตําแหน่งหน้าที่ ((กฎข้อบังคับกฎข้อบังคับ) ) (Legitimate power(Legitimate power))14
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*
มิติต่าง ๆ ของภาวะผู้นํา มิติต่าง ๆ ของภาวะผู้นํา (Leadership Dimensions)(Leadership Dimensions)

มิติมิติด้านคุณลักษณะ ด้านคุณลักษณะ (Trait (Trait dimension)dimension) จากการวิจัยพบว่า ผู้นํานั้นจะสงูกว่าเกณฑ์เฉลี่ย จากการวิจัยพบว่า ผู้นํานั้นจะสงูกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 
มีแนวโน้มว่าฉลาดกว่าเกณฑ์เฉลี่ย หรือผู้อื่นจะเกรงกลัวในความฉลาด มีผลิตภาพสูง มีแนวโน้มว่าฉลาดกว่าเกณฑ์เฉลี่ย หรือผู้อื่นจะเกรงกลัวในความฉลาด มีผลิตภาพสูง 
(More productive)(More productive) และมีผลการดําเนินงานในระดับที่สงและมีผลการดําเนินงานในระดับที่สง(More productive) (More productive) และมผลการดาเนนงานในระดบทสูงและมผลการดาเนนงานในระดบทสูง

มิติด้านทักษะ มิติด้านทักษะ (Leader skills dimension)(Leader skills dimension) รายละเอียดแสดงในสองหน้าถัดไปรายละเอียดแสดงในสองหน้าถัดไป

มิติด้านพฤติกรรมของผู้นํา มิติด้านพฤติกรรมของผู้นํา (Leader behavior dimension)(Leader behavior dimension)  เช่นการใหคุ้ณค่ากับการเช่นการใหคุ้ณค่ากับการ
ไว้วางใจ ไว้วางใจ (Worthy of trust) (Worthy of trust) หรือเช่น นโยบายของผู้นาํคือ หรือเช่น นโยบายของผู้นาํคือ “The company reserves “The company reserves 
the right to adjust work forces in accordance with market and economic 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 changes. However, the company will never have a reduction in force as a 

็ ี็ ีresult of quality and process improvement efforts.”result of quality and process improvement efforts.” การ การ DownsizingDownsizing ก็มีก็มี
ความสัมพันธ์กับการปรับปรุงคุณภาพ โดยผู้นําอาจเลือกวิธี ความสัมพันธ์กับการปรับปรุงคุณภาพ โดยผู้นําอาจเลือกวิธี AttritionAttrition ((ไม่จ้างพนักงานไม่จ้างพนักงาน
ใหม่ที่อายุแก่กว่าพนักงานชุดเดิมไม่ว่าพนักงานเดิมนั้นจะลาออกหรือเกษียณ ใหม่ที่อายุแก่กว่าพนักงานชุดเดิมไม่ว่าพนักงานเดิมนั้นจะลาออกหรือเกษียณ ((จากงานจุดจากงานจุด
นั้นนั้น) ) ก็ตามก็ตาม))

15

*
*มิติต่าง ๆ ของภาวะผูน้ํา (Leadership 
Dimensions)
*มิติด้านพฤติกรรมของผ้นํา (Leader behaviorมตดานพฤตกรรมของผูนา (Leader behavior 

dimension) พนักงานต้องไว้วางใจท่ีจะให้คําแนะนํา
ในการปรับปรุงท่ีเป็นประโยชนแ์ก่องค์กร และควร
ต้องได้รับการพิจารณาอย่างจรงิจังท่ีจะนําไปปฏิบัติ 
“ไม่มีอะไรท่ีจะก่อความเสียหายในการปรับปรุง
คุณภาพ เร็วกว่า ความล้มเหลวของผู้จัดการในการ
พิจารณาเปล่ียนแปลงตามคําแนะนําของพนักงาน” 
“ h d l“Nothing can damage a quality 
improvement effort faster than 
management’s failure to consider 
implementing changes that employees 
recommend.”

16
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*

Quadrant 1: ความรู้ (Knowledge) Quadrant 2: การสื่อสาร (Communication)

ยอมรับความหลากหลาย-Acceptance of diversity

พัฒนาศักยภาพ-Developing competence

มีสขภาพด-ีHealth/wellness

แสดงความเช่ือมั่น-Assertiveness

มีการจัดการความขัดแย้ง-Conflict management

สร้างทีมงาน-Team buildingมสุขภาพด Health/wellness

มีสไตลก์ารเรียนรู้-Learning style

มีการจัดการด้านเวลา-Time management

มีจริยธรรม-Ethics

รับความเสี่ยง-Risk taking

พัฒนา/ยึดมั่นว่าทกัษะจะนําไปสู่ความสําเร็จ-Coping Skills

สรางทมงาน Team building

สร้างความไว้วางใจ-Trust building

สร้างแรงจูงใจ-Motivating others

การรับบุคลากร-Recruiting others

การพูดทีม่ีประสิทธิผล-Effective speaking

การเขียนที่มีประสิทธิผล-Effective writing

การฟังที่มปีระสทิธิผล-Effective listening

การสร้างภาพลกัษณ์-Image buildingการสรางภาพลกษณ Image building

Quadrant 3: การวางแผน (Planning) Quadrant 4: วิสัยทัศน์ (Vision)

การวางโครงสร้าง-Structuring (for task accomplishment)

การตดัสนิใจ-Decision making

ทักษะด้านการประเมนิ-Evaluation skills

การจัดการเร่ืองงานและเวลา-Task and time management

การประเมินบรรยากาศ/สภาพแวดล้อม-Assessing the 
climate (internal and external)

การกําหนดโอกาสต่าง ๆ -Identifying opportunities

17

กิจกรรมท่ี กิจกรรมท่ี ““ไม่มีมูลค่าเพิ่มไม่มีมูลค่าเพิ่ม””  คือ คือ ““มูดะมูดะ””  ((MudaMuda) ) 7 7 ชนิด คือชนิด คือกิจกรรมท่ี กิจกรรมท่ี ““ไม่มีมูลค่าเพิ่มไม่มีมูลค่าเพิ่ม””  คือ คือ ““มูดะมูดะ””  ((MudaMuda) ) 7 7 ชนิด คือชนิด คือ

1. มูดะ จากการผลิตมากเกินไป (Muda of 
overproduction)

ั ั2. มูดะ จากวัสดุคงคลัง (Muda of inventory)
3. มูดะ จากการผลิตของเสีย (Muda of repair/rejects)
4. มูดะ จากการเคลื่อนไหวที่ไม่ก่อให้เกิดมูลคา่เพิ่ม (Muda

of motion)
5. มูดะ จากกระบวนการที่ไม่มีประสทิธิภาพ (Muda of 

18

ู
non-effective processing)

6. มูดะ จากการรอคอย (Muda of waiting)
7. มูดะ จากการลําเลียงหรือขนสง่ (Muda of transport)
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สไตล์ (Styles)
สไตล์ของภาวะผู้นําจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้นํา ซ่ึงเป็นผลที่มาจากปรัชญา 
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลและประสบการณ์ของผู้นํา

1. ภาวะผ้นําแบบเผด็จการ (Autocratic or ภา ู า ด กา (
Authoritarian Style) จะมีทิศทางการใช้
อํานาจจากผู้นําไปสู่ผู้ตามในทิศทางเดียว คือ 
เป็นผู้นําที่นิยมการใช้อํานาจและไม่ยินยอมให้ผู้
ตามได้มีอิทธิพลต่อตนเอง   กําลังหรืออํานาจใน
การตัดสินใจทั้งหมดได้ถกรวมศนย์ที่ผ้นํา ใน

Adolf Hitler
Germany, 1889-1945

19

การตดสนใจทงหมดไดถูกรวมศูนยทผูนา ใน
ฐานะท่ีเป็นผู้นําเผด็จการ ผู้นําประเภทนี้ดูจะไม่
ยินดียินร้ายกับข้อเสนอแนะ ความคิดริเริ่มใด ๆ 
จากลูกน้อง Muammar Gaddafi

Libya, 1942-

การจัดการแบบเผด็จการนี้ สามารถประสบความสําเร็จได้
ด้วยการมีแรงจูงใจ การปลุกเร้า มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว 
มีเพียงคน ๆ เดียวตัดสินใจให้กลุ่ม และเก็บเรื่องการ
ตัดสินใจนี้ไว้กับตน จนกระทั่งเขารู้สึกว่า มีความจําเป็น

่ ้แล้วจึงจะปันหรือแสดงเรื่องการตัดสินใจนี้ ให้กลุ่มทราบ
ข้อดี
o ระบบการทํางานเป็นไปในทางเดียวกัน
o งานรวดเร็ว
o การทํางานมีประสิทธิภาพ
ข้อเสีย

Joseph Stalin
Soviet Union, 1878-1953

20

ขอเสย
o ถ้าผู้นําเสนอแนวทางผิด งานก็จะผิดท้ัง

ระบบ เพราะไม่มีผู้ค้าน
o ไม่เกิดแนวคิดหรือการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

Kim Jomg-il
North Korea, 1941-
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2. ภาวะผู้นําแบบประชาธิปไตย (Participative or democratic 
style) ภาวะผู้นําประเภทนี ้จะใช้การตัดสินใจโดยกลุ่ม ผู้นําจะ
กําหนดแนวทางการทํางาน ภายหลังจากท่ีได้ปรึกษากลุ่มแล้ว

ผู้นําประเภทนี้จะประสบความสําเร็จในการประสานงาน
กับกลุ่ม และสามารถสร้างแรงจูงใจได้อย่างมีประสิทธิผล
และเป็นในเชิงบวก
ข้อดี

บรรยากาศการทํางานดี คนทํางานมีความสุข 
ีส่ ่ ใ ั

21

John F. Kennedy
United States, 1917-1963

มสวนรวมในการพฒนางาน
ข้อเสีย

ไม่เหมาะกับผู้ตามที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบ 
และไม่ค่อยคิดเห็นอะไร ทําตามคําสั่งอย่างเดียว

3. ภาวะผู้นําแบบเสรนีิยม (Laissez-Faire 
Leader) ผู้ทีข่ับเคลื่อนก็ดูเหมือนมิได้
ขับเคลื่อน ผูน้าํจะให้อิสระสงูสุดแก่ลูกน้อง ให้
อิสระในการตัดสินใจเรื่องนโยบายและวิธีการ
เอาเอง ในกรณีทีลู่กน้องมีระดับความสามารถ
ไม่แตกต่างกันนัก การสร้างแรงจูงใจและการ
กําหนดบทบาทของทีมงานนั้น ภาวะผูน้ําแบบ
เสรีนิยม หรือ ประชาธปิไตยนั้นจะก่อในเกิด
ประสิทธผิลมากกว่าภาวะผน้ําประเภทอ่ืน ทั้งนี้

22

ประสทธผลมากกวาภาวะผนูาประเภทอน ทงน
ผู้นําจะต้องเขา้ใจและปรับวัตถุประสงค์ให้
สอดคล้องกันกับวัตถุประสงคส์่วนตนกับ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
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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 และด้านลบท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้พลง และดานลบทหลกเลยงไมได

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 นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงชี้ว่า ผู้นําแบบยึดตนเองเป็นศูนย์กลางก็มี

23

ู ู ู
ด้านมืดอยู่เหมือนกัน พวกเขามักรู้สึกโดดเด่ียว และไม่วางใจผู้ใด วุฒิภาวะทาง
อารมณ์มักแปรปรวนกับคนใกล้ชิด แต่สามารถกลบเกลื่อนความรู้สึกได้ดีกับคน
ภายนอก หากมองถึงภัยคุกคาม ก็จะตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยการวางแผนทุก
รูปแบบ 

โดยมุ่งแสวงหาชัยชนะและความสําเร็จเพ่ือตอบสนองต่อ
อั ตตา  และความ ยึด ม่ัน ถือ ม่ัน ว่าตน เอง ย่ิ ง ใหญ่  มี
ความสามารถเหนือกว่าคนธรรมดา
ฟรอยด์ระบุว่า ผู้นําแบบน้ีมีลักษณะบุคลิกภาพท่ีแปลก 
วิเคราะห์ได้ยากท่ีสด และมักสร้างความย่งยากลําบากใจแก่วเคราะหไดยากทสุด และมกสรางความยุงยากลาบากใจแก
ผู้ท่ีร่วมทํางานด้วย 
ในด้านบวก ผู้นําประเภทนี้สร้างความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงมากมาย แต่ด้านลบ มีแต่ผู้นําประเภทนี้
เท่านั้นท่ีจะสร้างความเสียหายอันยิ่งใหญ่ ความสูญเสียแก่
สังคมโดยรวม

Sigmund Freud
Austrian, 1856-1939

24

ปมปัญหาสําคัญท่ีสุดอยู่ภายในจิตใจของกลุ่มผู้นําประเภทนี้ 
ตามประวัติศาสตร์ อภิชนเหล่านี้สร้างผลงานความแตกแยก
ล่มสลายแก่อาณาจักรโบราณ กรีก โรมัน จนถึงแถบเอเชีย 
ยุโรปและอเมริกากลาง
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Narcissus (Mythology), 
วาดโดย Caravaggio 1571-1610

ภาพลักษณ์ของผู้นําแบบยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง จึงมักจะเป็นภาพ
ฟ ์ ็ ั้ ื่ ้ ํ ป ี้ ื่ ์ ิ ั

25

ลบ และฟรอยด์ก็ตังชือผู้นําประเภทนีตามชือของนาร์ซิสซัส ชาย
หนุ่มรูปงามผู้ เสียชีวิต เพราะความผิดปกติทางจิต เนื่องจาก
หลงไหลในรูปโฉมตนเอง

5. แบบภาวะผู้นาํเปน็พิษ (Toxic Leadership) 
ลักษณะผู้นําทีเ่ป็นพิษมีดังนี้

ก) ไร้คุณธรรม ไร้จริยธรรมโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ข) เป็นผ้ท่ีน่าเชื่อถือ ดมีเครดิตในระยะแรกเริ่ม แต่ตอนท้ายดีแตก เชื่อถือไม่ได้ข) เปนผูทนาเชอถอ ดูมเครดตในระยะแรกเรม แตตอนทายดแตก เชอถอไมได 

เพราะไม่ทําตามท่ีพูด
ค) มีความฉลาดมีสามัญสํานึกทางการเมือง (เผลอ ๆ ฉลาดมากกว่าคนดีเสีย

อีก) รู้จักล็อบบี้คน มีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกดี มีเสน่ห์ แต่เพราะไม่มีคุณธรรม จึง
ใช้ความฉลาด ความมีเสน่ห์และบารมีของตนในทางท่ีผิด

ง) อาจมีหรือไม่มีสมรรถภาพสูงมาก แต่มีความสามารถพอที่จะสร้างภาพให้คน
่
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เชื่อถือได้
จ) หลงตัวเอง เอาแต่ความต้องการ ความพอใจของตนเองเป็นหลัก พอเอาแต่

ใจตัวเองมาก ๆ เข้าก็กลายเป็นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องโดย
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