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5.3 ภาวะผู้นํากลุ่ม (group leadership)
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55..2 2 การจัดการ การจัดการ (Management)(Management)

หลายปีที่ผ่านมาศัพท์หรือคํานิยาม (terminology) ของคําว่า “การจัดการ 
้(management)” และ “ภาวะผู้นํา (leadership)” น้ัน เป็นบริบทด้านการ

จัดองค์กร ได้นํามาใช้และได้กําหนดนิยามความแตกต่างอย่างชัดเจน
ได้มีข้อโต้แย้งกันกําหนดนิยามอย่างเข้มงวด และได้สะท้อนถึงความเข้าใจได้
ทั่วไป ระหว่าง transactional leadership [มีคุณลักษณะที่เน้นด้าน การ
ทํางาน (procedures) การให้รางวัล (contingent reward) การจัดการ
โดยการยอมรับ ( t b ti )]โดยการยอมรบ (management by exception)]
และ transformational leadership [ที่มีคุณลักษณะ ด้านบารมี 
(charisma), ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (personal relationships), การ
สร้างสรรค์ (creativity)]
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55..3 3 ภาวะผู้นํากลุ่ม ภาวะผู้นํากลุ่ม (Group leadershi(Group leadershipp))

เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับภาวะผู้นําเด่ียว โดยลําพัง มีบางองค์กรได้ปรับให้มีภาวะ
ผู้นํากลุ่มขึ้น ในสภาวะการณ์เช่นน้ี มากกว่าหน่ึงคนที่ได้ชี้นํากลุ่มทั้งหมด 
โดยบางองค์กรหวังว่าวิธีการเช่นน้ี อาจจะเพิ่ม ความคิดสร้างสรรค์ 
(creativity), ลดต้นทุน (reducing costs) หรือลดขนาดองค์กรลง 
(downsizing) 
บ้างก็เห็นต่าง โดยเฉพาะภาวะผู้นําแบบด้ังเดิม (traditional leadership) 
ว่าการมีหัวหน้า (boss) กลายเป็นภาระหรือต้นทุนในการดําเนินงานของ

่กลุ่ม
ในบางสถานการณ์ สมาชิกของทีมงานสามารถจัดการได้ดีกับช่วงระยะเวลา
หน่ึงของโครงการ (project) ซึ่งสมาชิกน้ีจะมีสถานะเป็นผู้นําชั่วคราว 
(temporary leaders)
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ภาวะผู้นํากลุ่ม ภาวะผู้นํากลุ่ม (Group leadership)(Group leadership)--ต่อต่อ11

ซึ่งทําให้ผู้นําชั่วคราวเหล่าน้ี มีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ในการยกระดับการ
ได้รับอํานาจให้จัดการ (empowerment) เป็นการเพิ่มพลัง (energize) ให้แก่
พนักงานและนําไปสู่ความสําเร็จในที่สุด

ผู้นําจะต้องแสดงให้เห็นถึง ความมุ่งม่ันยืนหยัด (persistence), กัดไม่ปล่อย 
(tenacity), การตัดสินใจแน่วแน่แล้ว (determination), และการมีทักษะใน
การสื่อสารที่ทวีพลัง (synergistic communication skills) จะนําไปส่คณภาพ( y g ) ู ุ
ที่เป็นเน้ือเดียวกันในกลุ่ม

ผู้นําที่ดีจะใช้แรงกระตุ้น (ที่ปรึกษาภายใน) (inner mentor) ในการเสริมเพิ่ม
พลังแก่ทีมงานและองค์กรและนําหาทีมงานให้บรรลุความสําเร็จ

7

55..33..1 1 คุณลักษณะของผู้นํากลุ่มคุณลักษณะของผู้นํากลุ่ม

คณุลักษณะด้านทีมงาน คณุลักษณะด้านทีมงาน (characteristics of a team)(characteristics of a team)

ต้องตระหนักถึงความกลมเกลียวเป็นหน่ึงเดียว 
(unity) ของสมาชิกทั้งหมด

จะต้องมีปฎิสัมพันธ์ส่วนบุคคล (interpersonal 
relationship) สมาชิกมีโอกาสที่จะช่วยเหลือกัน 
เรียนร้กัน และทํางานร่วมกันเรยนรูกน และทางานรวมกน

จะต้องให้สมาชิกกลุ่มสามารถทํางานด้านกัน
มุ่งม่ันไปสู่เป้าหมาย (a common goal)

8



15 พ.ย. 55

Apirak Kanchanakongkha 5

Purpose

PriorityTraining

สิบคุณลักษณะของทีมงานท่ีเข้าขาประสานกันดีสิบคุณลักษณะของทีมงานท่ีเข้าขาประสานกันดี
(ten characteristics of well(ten characteristics of well--functioning teams)functioning teams)

Roles

DecisionsEffectiveness

Success

9

Conflict

Personal 
traits

Norms

1.1. Purpose Purpose หมายถึง วัตถุประสงค์ หมายถึง วัตถุประสงค์ – สมาชิกต้องมีความ
ภาคภูมิใจที่จะปันความรู้สึกในการดํารงอยู่ของทีมและทุ่ม

สิบคณุลักษณะของทีมงานที่เข้าขาประสานกันดีสิบคณุลักษณะของทีมงานที่เข้าขาประสานกันดี
(ten characteristics of well(ten characteristics of well--functioning teams)functioning teams)

กําลังกายและใจในการทําให้บรรลุภารกิจและเป้าหมาย

2.2. Priority Priority หมายถึง การจัดลําดับความสําคัญ หมายถึง การจัดลําดับความสําคัญ – สมาชิก
จะต้องรู้ว่าอะไร (what) มีความจําเป็นที่จะต้องทําให้
สําเร็จ และใคร (who) เป็นผู้ปฏิบัติ และจะต้องเสร็จ
เม่ือใด (when)

3.3. Roles Roles หมายถึง บทบาท หมายถึง บทบาท – ทีมงานต้องรู้บทบาทของ
ตนเองในการที่จะทําให้งานเสร็จสมบูรณ์ และเป็นการ
เพิ่มพูนทักษะของทีมงานเองด้วย
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4.4. Decisions Decisions หมายถึง การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจ – มีสายการบังคับ
บัญชา อํานาจในการตัดสินใจ เป็นที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน

สิบคณุลักษณะของทีมงานที่เข้าขาประสานกันดี สิบคณุลักษณะของทีมงานที่เข้าขาประสานกันดี –– ต่อต่อ11
(ten characteristics of well(ten characteristics of well--functioning teams)functioning teams)

บญชา อานาจในการตดสนใจ เปนทเขาใจไดอยางชดเจน

5.5. Conflict Conflict หมายถึง ความขัดแย้ง หมายถึง ความขัดแย้ง – เป็นข้อตกลงหรือการ
ปฏิบัติที่เปิดเผย และเป็นความสําคัญที่ได้รับการพิจารณา 
และเป็นการเสริมสร้างการเติบโตให้แก่บุคคลในทีมงาน

6.6. Personal traits Personal traits หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนบุคคล –
่ทีมงานมีความรู้สึกถึงความมีคุณลักษณะหนึงเดียวของตน 

(มีอัตลักษณ์) ที่บุคคลอื่นตระหนัก ประทับใจและสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการมีอัตลักษณ์น้ีได้ดี

11

7.7. Norms Norms หมายถึง บรรทัดฐาน หมายถึง บรรทัดฐาน - กฎเกณฑ์หรือข้อกําหนดที่เป็นตัวบังคับหรือ
ควบคุมความรู้สึก ความคิด และการกระทําของสมาชิก ที่เป็นทางการและ

สิบคณุลักษณะของทีมงานที่เข้าขาประสานกันดี สิบคณุลักษณะของทีมงานที่เข้าขาประสานกันดี –– ต่อต่อ22
(ten characteristics of well(ten characteristics of well--functioning teams)functioning teams)

ุ ู
ไม่เป็นทางการ – บรรทัดฐานของกลุ่มในการทํางานร่วมกันได้ถูกกําหนดขึ้น
และแสดงให้เห็นเป็นมาตรฐานสําหรับทุกคน ๆ ในทีม

8.8. Effectiveness Effectiveness หมายถึง ประสิทธิผล หมายถึง ประสิทธิผล – ทีมงานต้องจัดหาเวลาในการ
ประชุมที่มีประสิทธิภาพ (efficient) และเกิดผล (productive) ร่วมกัน

99 SuccessSuccess หมายถึง ความสําเร็จหมายถึง ความสําเร็จ ทีมงานต้องร้ชัดว่าเม่ือใด ทีมงานประสบ9.9. Success Success หมายถง ความสาเรจ หมายถง ความสาเรจ – ทมงานตองรูชดวาเมอใด ทมงานประสบ
ความสําเร็จแล้วและแบ่งปันความสําเร็จน้ีอย่างเท่าเทียมและภาคภูมิใจ

10.10. Training Training หมายถึง การอบรม หมายถึง การอบรม – เป็นโอกาสที่ให้ย้อนกลับ เพิ่มพูนทักษะ
ให้แก่ทีมงาน

12



15 พ.ย. 55

Apirak Kanchanakongkha 7

มนุษย์ ลิงชิมแพนซี ลิงใหญ่ (Ape, Gorilla-กอริลล่า) และหมายรวมถึง สิงโต 
(lion) และสุนัขป่า (wolves) จะมีพฤติกรรมในกลุ่มเดียวกัน เช่น ความรุนแรง ุ ุ ุ
(violence) การปกป้อง การกําหนดอาณาเขต (territoriality) การแข่งขัน 
(competition) เพ่ือต้องการเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของผู้นํา

มนุษย์สมัยโบราณก่อนคริสตกาล จะมีพวก pagan ผู้นํา
เป็นหญิง เพราะถือว่าเพศหญิง เป็นผู้ให้กําเนิด ดํารง

13

ู
เผ่าพันธุ์ 

และคริสตศาสนาก็กล่าวหาว่าพวก pagan เป็นพวกนอก
รีต แม่มด (witchcrafts)

มีอินเดียนแดงบางเผ่าในอเมริกาเหนือ (iroquoian) ชาวมายา (maya) 
และชาวพื้นเมืองอินเดียในรัฐเมฆาลัย (meghalaya) ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย มีผู้นําเป็นเพศหญิง

มีลิงเผ่าพันธุ์หน่ึง คล้ายชิมแพนซีแต่ตัวเล็กกว่า “bonobos” มีความุ
ใกล้ชิดด้าน สปีชีส์ (species) กับมนุษย์มาก ผู้นําจะเป็นเพศเมีย และ
พิสูจน์ได้ว่าแข็งแรงไม่ด้อยกว่าเพศผู้ 

ในบรรดาลิง bonobos ผู้นําเพศเมียน้ี ทําหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพ (แต่ใน
บรรดานักวิทยาศาสตร์ก็มีความเห็นไม่ลงรอยกันนัก ในปรากฎการณ์น้ี)

14
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ในวรรณกรรมภาษาสันสกฤต  (Sanskrit 
literature) ก็ได้ระบสิบรปแบบของผ้นําไว้ ได้literature) กไดระบุสบรูปแบบของผูนาไว ได
มีการอธิบาย มีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ และ
เทพนิยายหรือตํานาน (mythology)

บรรดานักคิดพวกผู้ดี ชนชั้นสูง (aristocratic)

15

ู ู
อ้างว่าภาวะผู้นํานั้น เป็นได้เพราะมีเลือดสีน้ํา
เงิน (เลือดขัตติยะ) (blue blood) หรือมาจาก
กรรมพันธุ์ (genes)

พวกศักดินา ราชวงศ์ (monarchy) น้ันมีมุมมองที่สุดโต่ง ซึ่งเป็นด้าน
เดียวกันกับพวกชนชั้นสูง คือ ภาวะผู้นําของพวกตนนั้น มาจากโองการ
สวรรค์ (divine right of kings) หรือพระเจ้าดลบันดาลให้มีภาวะผู้นํา

่ ใ ้ ่ ั ี ้แ ต่ ใ น ท า ง ข้ า ม  ก ลุ่ ม นั ก ท ฤษ ฎี ด้ า น
ประชาธิปไตย ก็ได้ชี้ประเด็นว่า มีผู้นําที่
ป ร ะ สบค ว า ม สํ า เ ร็ จ ไ ด้ ด้ ว ย ตน เ อ ง 
(meritocratic leaders) เช่น จอมทัพน
โปเลียน (นโปเลียนมหาราช- Napoleon 
h ) ็ ิ โ ป ํ ็

16

the great) ก็เติบโตประสบความสําเร็จ
ด้วยภาระหน้าที่ ผนวกกับความฉลาดและ
เก่งกาจ
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ผู้นําเผด็จการ (autocratic leaders) หรือผู้นําที่มีแนวโน้มการนําแบบสั่ง
สอน (paternalistic leaders)ซึ่งเป็นแนวคิดที่ก้าวร้าวน้ัน

นักจารีตประเพณีนิยม (traditionalists) ได้ระลึกหวนคืนไปถึงสมัย
จักรวรรดิโรมัน เรียกบทบาทภาวะผ้นําเช่นน้ีว่า pater familiasจกรวรรดโรมน เรยกบทบาทภาวะผูนาเชนนวา pater familias.

ในความคิดของผู้สนับสนุนสิทธิสตรี (feminist) น้ัน 
มีความเห็นที่ต่างออกไปอีกด้านหน่ึงคือ พวกเผด็จ
การน้ันเป็นพวกสังคมอํานาจฝ่ายบิดา (patriarchal) 

ึ่ ้ ั ี่ ี ั ี่ ์

17

ซึงตรงข้ามกับพวกทีมีการปรับเปลียนทางอารมณ์ 
การโต้ตอบ มีการชี้แนะด้วยความเห็นอกเห็นใจ 
(empathetic guidance) น้ันเป็นพวกสังคมอํานาจ
ฝ่ายมารดาหรือฝ่ายหญิง (matriarchy)

เม่ือพิจารณามุมมองของโลกตะวันออก ลัทธิ “ขงจื้อ” (Confucianism) 
ในเร่ือง “การมีชีวิตอย่างถูกต้อง” (right living) ที่มีความสัมพันธ์กับอุดม
คติของผู้นําที่เป็นบัณฑิตชาย และกฎแห่งคุณธรรม (benevolent rule) 
เป็นการค้ํายันวรรณกรรมเยาวชน

Leadership is a matter of intelligence, 
trustworthiness, humaneness, courage, and 
discipline… Reliance on intelligence alone 
results in rebelliousness. Exercise of 
humaneness alone results in weakness. 
Fixation on trust results in folly.
Dependence on the strength of courage 
results in violence  Excessive discipline and 

ขงจ้ือ - 28 ก.ย. 
551 ปีก่อน ค.ศ.
– 479 ปีก่อน ค.ศ.
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results in violence. Excessive discipline and 
sternness in command result in cruelty. When 
one has all five virtues together, each 
appropriate to its function, then one can be a 
leader. – Sun Tzu

ซุนวู
400 ปีก่อน ค.ศ.
– 320 ปีก่อน ค.ศ.
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ภาวะผู้นําน้ัน เป็นเร่ืองของความฉลาดหลักแหลม ภาวะผู้นําน้ัน เป็นเร่ืองของความฉลาดหลักแหลม 
ความน่าเชื่อถือ เป็นที่เคารพยกย่อง กล้าหาญ และมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่เคารพยกย่อง กล้าหาญ และมี
วินัย มีความเชื่อม่ันต่อผลที่ได้มาจากความฉลาด เป็นวินัย มีความเชื่อม่ันต่อผลที่ได้มาจากความฉลาด เป็น
ขบถต่อความคิดด้ังเดิม หากติดยึดกับการยกย่องขบถต่อความคิดด้ังเดิม หากติดยึดกับการยกย่อง

ิ ็ ่ ่ ไ ้ใ ไ ็ ไ ่ ีิ ็ ่ ่ ไ ้ใ ไ ็ ไ ่ ีสรรเสริญก็จะอ่อนแอ แต่หากไว้ใจคนมากไปก็จะไม่มีสรรเสริญก็จะอ่อนแอ แต่หากไว้ใจคนมากไปก็จะไม่มี
เหตุผลเหตุผล

การที่มีความเข้มแข็งกล้าหาญอย่างเดียว ผลของมันการที่มีความเข้มแข็งกล้าหาญอย่างเดียว ผลของมัน
ก็คือความรุนแรง หากมีวินัยเข้มงวดตึงเกินไป ผลของก็คือความรุนแรง หากมีวินัยเข้มงวดตึงเกินไป ผลของ
มันก็จะกลายเป็นความป่าเถื่อน มันก็จะกลายเป็นความป่าเถื่อน 

เม่ือเรามีความดีห้าประการหลอมรวมไว้ด้วยกัน และเม่ือเรามีความดีห้าประการหลอมรวมไว้ด้วยกัน และ
ใช้มันอย่างเหมาะสม เขาคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้นําใช้มันอย่างเหมาะสม เขาคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้นํา

ซุนวูซุนวู
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่7. ความคิดทีวิ่กฤต(แปลกแยกออกไป)
(CRITICAL THOUGHT)

้ผู้นําน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระ (SME-
Subject Matter Expert) เพราะเขามีประเด็น ความ
่ ื ่ ื่มุ่งหมายหรือความฉลาดมากกว่าคนอืน ๆ 

โดยพ้ืนฐานแล้วธรรมชาติของภาวะผู้นํานั้นจะต่อต้าน
และเป็นในทิศทางตรงข้ามกับการมีส่วนร่วม การแสดง
ความเห็นหรือประชาธิปไตย

จะมีแนวคิดท่ีเรียกว่า คนงานสามารถจัดการงานกันได้
เอง (autogestion หรือ Workers’ self-เอง (autogestion หรอ Workers  self
management), การสร้าง พัฒนาความเป็นเจ้าของ
และความรับผิดชอบในงาน (employeeship), 
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือหรือจริยธรรมของ
พลเมือง (civic virtue)

20
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่8. ทฤษฎีและรูปแบบอ่ืน  ๆ ของภาวะผูน้าํ 
(OTHER TYPES AND THEORIES)

1. Agentic leadership – ภาวะผู้นําแบบตัวแทน พบในวงการธุรกิจ ท่ีมีบุคคล
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลนี้จะสาธิตด้วยความม่ันใจ แข่งขันได้ อิสระ กล้า
หาญ

2. Charismatic authority – เป็นแนวคิดของ Max Weber นักสังคมวิทยาผู้
เรืองนาม – เป็นอํานาจจากบารมี มีคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีโดดเด่น แสดงสิ่งท่ี
เหนือธรรมชาติจากจิตภายใน และทําได้สําเร็จด้วย เช่น พระเยซู โมเสส

3. Coaching – การโค้ชด้วยบุคคลมืออาชีพ เป็นทักษะในการสนับสนุนพนักงาน 
ด้วยกระบวนการเพื่อให้บรรลผลลัพธ์เฉพาะของบคคลหรือความเป็นมืออาชีพดวยกระบวนการเพอใหบรรลุผลลพธเฉพาะของบุคคลหรอความเปนมออาชพ

4. Collaborative leadership – ภาวะผู้นําแบบร่วมมือกับคนอื่น เป็นใช้ทักษะ
ความเป็นผู้นําและการร่วมมือให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ ทํางานข้าม
ฝ่ายแผนกต่าง ๆ ในองค์กร

21

5. Cross-cultural leadership – ภาวะผู้นําท่ามกลาง
วัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นการพัฒนาวิถีในการสร้าง
ความเข้าใจผู้นําต่าง ๆ ที่ทํางานด้วยในตลาดโลกใหม่ 
ๆ (the newly globalized market) 

6. Ethical leadership – ภาวะผู้นําที่มีจริยธรรม เป็น
ภาวะผู้นําที่เกี่ยวข้องกับการนํากลุ่มด้วยการเคารพถึง
สิทธ ิและศักด์ิศรีของผู้อื่น เขาจะใช้หลักที่ยอมรับ
โดยทั่วไปด้วยอํานาจทางสังคม (social power)

7 Führerprinzip – เป็นภาษาเยอรมัน เป็นหลักการ7. Führerprinzip เปนภาษาเยอรมน เปนหลกการ
ของผู้นํา – leader principle มีพื้นฐานด้านอํานาจ
ทางการเมืองในโครงสร้างของรัฐ “จักรวรรดิไรซท์ี่
สาม – The Third Reich”
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