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ในปจจบุนัภาวะผนูำเปนสถานการณทีจ่ำเปนมาก

สำหรบัองคการ การบรหิารองคการใดๆ หากขาดผนูำเสยี
แลวยอมจะทำใหองคการนั้นดำเนินกิจกรรมไปดวยความ
ยาก ลำบาก องคการซึง่ประกอบไปดวยคนจำนวนมากยอม
จะวนุวานสบัสน ตางคนตางทำงานไมประสานกนัและเกดิ
ความขดัแยงกนั การบรรลเุปาหมายขององคการยอมจะลา
ชาหรือไมประสบความสำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว

ภาวะผนูำหรอืความเปนผนูำทีม่ปีระสทิธภิาพจงึ
มคีวามสำคญัตอความสำเรจ็ขององคการในการทีจ่ะดำเนนิ
งานใหบรรลวุตัถปุระ สงคทีก่ำหนดไว เพราะความลมเหลว
ขององคการตางๆ ทีเ่ปนมาสบืเนือ่งมาจากการขาดผนูำทีม่ี
ประสิทธิภาพแทบทั้งสิ้น ดังนั้นบทความนี้จึงขอนำเสนอ
ขอมูลรูปแบบภาวะผูนำและการเปนผูนำที่ดี ตลอด
จนลักษณะผูนำที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อใหผูนำและผูสนใจ
นำไปประกอบการพิจารณาในการเปนผูนำตอไป


1. ภาวะผูนำ เปนความสัมพันธที่มีอิทธิพล

ระหวางผนูำ (Leaders) และผตูาม (Followers) ซึง่ทำให
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน
(Share  purpose)  ( Daft,1999)

2. ภาวะผนูำ เปนความสามารถทีจ่ะสรางความ
เชื่อมั่นและใหการสนับสนุนบุคคล เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
องคการ  (DuBrin, 1998)

3. ภาวะผูนำ เปนการใชศิลปและกระบวนการ
ของการมอีทิธพิลตอบคุคลหรอืกลมุเพือ่ดำเนนิกจิกรรมไป
สคูวามสำเรจ็ตามวตัถปุระสงค  (นภาพร  โกศลวฒัน)

4. ภาวะผนูำ คอื การกระทำทีม่อีทิธพิล  สามารถ
ทำใหผูอื่นเกิดศรัทธา  มีความนับถือ  มีความเชื่อมั่น
ตกลงปลงใจที่ จะทำตามแลวแตผูนำจะใหทำอะไร
(ประทาน  คงฤทธศิกึษากร)

5. ภาวะผูนำ หมายถึง การที่ผูนำขององคการ
ใชวิธีแตกตางกันตามสถานการณ  ในการดำเนินการเพื่อ
กอใหเกิดสภาวะแวดลอมที่สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา
รวมมือกันสรางประโยชนในการปฏิบัติหนาที่การงานให
บรรลถุงึจดุหมายขององคการทีก่ำหนด (ธติพิร ตนยัโชต)ิ

กลาวโดยสรุป   ภาวะผูนำ หมายถึง ความ
สามารถที่จะใชอิทธิพลบังคับและชักจูงผูอื่นที่จะนำไปสู
ความสำเรจ็บรรลเุปาหมายขององคการทีไ่ดกำหนดไว   ซึง่
อิทธิพลบังคับนั้นอาจจะไดรับมาอยางเปนทางการ  เชน
ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูจัดการ ซึ่งไดมีการ
กำหนดขอบเขตของการใชอำนาจหนาที่อยางชัดเจน เพื่อ
ความสะดวกในการบงัคบับญัชาและการปฏบิตังิาน เรยีกวา
เปนผนูำอยางเปนทางการ   แตกม็กัจะพบอยเูสมอวามผีทูี่
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สามารถนำผูอื่น  โดยที่มิไดรับมอบหมายอำนาจหนาที่
อยางเปนทางการ และบางครัง้มอีทิธพิลเหนอืกวาผนูำทีเ่ปน
ทางการอกีดวย

⌫⌫
1. ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชา
2. ใหผูใตบังคับบัญชา ทราบในเรื่องที่ควรทราบอยาง

สม่ำเสมอ
3. ทำตัวเปนตัวอยางทีดี
4. เ มือ่สัง่ใหผใูตบงัคบับญัชาปฏบิตัภิารกจิ ตองใหเขาเขา

ใจในภารกจินัน้ และตองกำกบัดแูลจนกวาภารกจิสำเรจ็
5. ฝกใหผใูตบงัคบับญัชาใหสามารถทำงานรวมกบัผอูืน่ให

ไดผลดี
6. ตดัสนิใจอยางมคีวามรอบคอบ ถกูตอง และทนัเวลา
7. ใหผใูตบงัคบับญัชาสำนกึในหนาที ่และความรบัผดิชอบ
8. ใชหนวยงาน และบคุคลใหเหมาะสมกบัขดีความสามารถ
9. ตองรูจักหนาที่ และมีความรับผิดชอบ
10. มเีหตผุลและอดุมการณกาวไกล
11. มคีวามคดิรเิริม่  สรางสรรค
12. มีความยุติธรรม
13. มีบุคลิกดี
14. มคีวามอดทน  อดกลัน้  กลาเผชญิตอเหตกุารณ
15. มีไหวพริบและ.ใจกวาง
16. มีหลักธรรมประจำใจ

⌫⌫⌫
1. ลำเอียงหรือไมยุติธรรม
2. หาผลประโยชนเขาตัวเอง
3. ไมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น
4. แบงพรรคแบงพวก
5. ไมสนใจความสำเร็จของงาน

6. ขาดเหตผุล  ความรบัผดิชอบ
7. ไมมคีวามคดิรเิริม่ และปดความรบัผดิชอบ
8. ชางระแวง
9. ไมสนบัสนนุคนด ี  ชอบประจบสอพอ
10. นินทาวารายผูใตบังคับบัญชา
11. ถอืยศศกัดิ ์ ถอืวาตนเปนผบูงัคบับญัชา
12. กลวัความลมเหลว
13. มีความรูสึกไมมั่นคงในการทำงาน
14. เปนผยูดึตดิกบัของเกา ไมยอมรบัของใหม
15. เปนผูไมหาประสบการณในการทำงาน
16. เปนผูขาดขาวสารขอมูล
17. เปนผูขาดทักษะในการตัดสินใจ
18. เปนคนเจาอารมณและใชอารมณ
19. เปนผหูวงอำนาจ หลงอำนาจ
20. ขาดคณุธรรม ชอบใชอำนาจเผดจ็การ
21. เปนคนไมแนนอน ใจคอโลเล
22. เปนผูดูถูกความสามารถของลูกนอง
23. ไมมีความสามารถในการถายทอดวิชาความรู

  
1.แบบใหวสิยัทศัน ( Visionary ) ผนูำการ

ใหวสิยัทศันชีจ้ดุหมายทีก่ลมุจะเดนิไป แตไมบอกวาจะไป
ถงึจดุหมายนัน้ได โดยวธิใีด โดยเปดโอกาสใหสมาชกิไดคดิ
รเิริม่ ทดลอง และรบัการเสีย่งทีค่วบคมุไดผนูำแบบนีค้นมกั
ยกยองเหมอืนวีรบรุษุ เชน มหาตมะคานธ ีผกูอบกเูอกราช
ใหอนิเดยี มารตนิลเูธอร คงิ ผนูำทีต่อสเูพือ่ศกัดิศ์รคีวาม
เปนมนุษยของคนผิวดำ

2.แบบครฝูก (Coaching ) เปนศลิปะของการ
เปนผูนำแบบตัวตอตัว ผูนำแบบครูฝกจะทำใหคนอื่นคน
พบจดุออนและจดุแขง็ของตนและเชือ่มโยงจดุออนและจดุ
แข็งเหลานั้นกับความใฝฝนทั้งดานสวนตัวและอาชีพ เชน
ประธานาธิบดีแมคไซไซ แหงฟลิปปนส




ปที่ 14  ฉบับที่ 2  ประจำเดือนเมษายน - มถินุายน  2549

                         
                                                                                

3. แบบสงเสริมความรวมมือ (Affiliate)
ผูนำประเภทนี้เปนตัวอยางของการใชทักษะทางฉลาดทาง
อารมณวาดวยการรวมมอื (collaboration) ในทางปฏบิตัิ
สิ่งที่ผูนำประเภทนี้ใหความสำคัญที่สุด คือ การสงเสริม
ความสมานฉันทและการมีความสัมพันธอยางเปนมิตร
ผนูำจะเนนเอาใจใสความตองการดานอารมณของบคุลากร
ดวยการใชทักษะความเห็นอกเห็นใจ เชน องคพระมหา -
กษตัรยิ

4. แบบประชาธิปไตย (Demo-critic)
ผูนำแบบประชาธิปไตยใชทักษะความฉลาดทางอารมณ
3 ประการ คอื การทำงานเปนทมีและการรวมมอื (teamwork
and collaboration) การบริหารความขัดแยง (conflict
management) และการสรางอิทธิพลเหนือคนอื่น
(influence) ผนูำประเภทนีเ้ปนนกัฟงทีย่อดเยีย่มและเปน
นกัใหความรวมมอืตวัจรงิ ผนูำจะรวูธิบีรรเทาความขดั แยง
และสามารถระบตุวัคนทีท่ำงานดอยประสทิธ ิภาพไดอยาง
รวดเรว็ผนูำประเภทนีต้องการใหคนอืน่ทำตวัใหดอียางทีต่วั
เองไดทำไดดู เปนตัวอยางเชน นายโรนัลด เรแกน
ประธานาธิบดีอเมริกา

5.แบบออกคำสัง่ (Commanding) ผนูำแบบนี้
ตองการใหมีการปฏิบัติตามคำสั่งทันที โดยไมสนใจที่
จะอธบิายเหตผุล หากผใูตบงัคบับญัชาไมยอมปฏบิตัติาม
คำสัง่จะใชการลงโทษผนูำแบบนีย้งัตองการทีค่วบคมุอยาง
เขมงวดและตดิตามตรวจ สอบการทำงานอยางใกลชดิ เชน
ผูนำแบบอดีตประธานาธิบดีอิรัก นายซัดดัม ฮุสเซน ใน
จำนวนรูปแบบความเปนผูนำทั้งหมด รูปแบบความเปน
ผูนำแบบออกคำสั่งนี้ไดผลนอยที่สุด เพราะเปนรูปแบบ
ความเปนผนูำทีส่งผลตอบรรยากาศทางอารมณขององคกร
ผนูำทีช่อบขมขสูงผลกระทบตออารมณของบคุลากรทกุคน
ดังนั้นผูนำประเภทนี้จึงเปนบอนทำลายจิตวิญญาณและ
ความภาคภมูใิจและความพงึพอใจทีบ่คุลากรไดรบัจากการ

ทำงาน รูปแบบความเปนผูนำออกคำสั่งใชไดผลในบาง
สถานการณเทานัน้และตองใชเหตผุลสมควรดวย เชน ใน
สถานการณฉุกเฉิน  การเขาควบคุมสถาน การณอยาง
เบด็เสรจ็ จะนำพาทกุคนใหรอดพนวกิฤตกิารณได การใช
รปูแบบความเปนผนูำแบบนีอ้ยางไดผล  ตองอาศยัทกัษะ
ความฉลาดทางอารมณ 3 ประการ ไดแก การสรางอทิธพิล
เหนอืคนอืน่ (influence) การใฝหาความสำเรจ็ (achieve-
ment) และการเริ่มสรางสรรค (initiative ) นอกจากนี้
ยังตองการทักษะการรูจักตนเอง (self-awareness) การ
ควบคมุทางอารมณ (emotional self-control) และความ
เหน็อกเหน็ใจดวย (empathy)

ลักษณะผูนำแบบตางๆ แบงแยกออกตาม
ประสิทธิภาพไดดังนี้

ลกัษณะผนูำทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ม ี 4 แบบ
คือ

1. ผทูำงานตามสัง่ (Bureaucrat) เปนลกัษณะ
ผนูำทีเ่ปลีย่นแบบดขีึน้จากแบบเอาเกณฑ เปนคนเขมงวด
ถือวาเปนความสำคัญที่จะตองทำงานตามกฎระเบียบ ขอ
บงัคบัและคำสัง่อยางเครงครดั ถกูตอง ไมจำเปนทีจ่ะตอง
มคีวามคดิเหน็ใหม ๆ จงึไมกระตนุใหเกดิผลผลติใหม ๆ
พยายามดำเนินงานตามแบบเกาที่เคยปฏิบัติมาแลวทั้งสิ้น
สนใจในการทำงานแตไมสนใจความสำเร็จของงานและ
สมัพนัธภาพกบัผรูวมงานจงึไมมกีารวางแผนงานระยะยาว
คนลักษณะนี้ถาเปนทหารหรือขาราช การจะประสบความ
สำเรจ็ เขามกัจะมคีตปิระจำใจวา

- จงทำตามกฎขอบงัคบั แลวจะไมทำอะไรผดิเลย
- จงมาดกูนัเถอะวา ครัง้กอนเราทำอยางไร
- องคกรที่ดี คือ องคกรทีมีระเบียบปฏิบัติ

ทุกอยางพรอมมูล
2. นักพัฒนา (Developer) เปนนักบริหารที่

เปลีย่นแปลงมาจากแบบสมัพนัธซึง่มงุทีต่วัคนเปนหลกั จงึ
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มุ งพัฒนาคน รู วิธียั่ วยุจู งใจและพัฒนาบุคคล วิธี
สอนคนธรรมดาใหเปนหัวหนา บางครั้งผูที่ถูกหัวหนา
นักพัฒนาทำการพัฒนาก็ไมรูตัว เขาทำนอง ปดทอง
หลงัพระ แตพอหวัหนายายไปแลวทกุคนจะรสูกึเสยีดายหวั
หนาประเภทนี้บางคนถือวาการทำงานเปนเรื่องธรรมดา
เหมอืนกบัการเลนหรอืพกัผอน มกัใชเวลาสวนใหญอยกูบั
ผใูตบงัคบับญัชา และมอบหมายใหผใูตบงัคบับญัชารบัผดิ
ชอบงานใหมๆ   กระตนุใหผใูตบงัคบับญัชาเปนตวัของตวั
เอง ควบคมุตวัเอง รจูกัรบัผดิชอบ ขยนัและมคีวามคดิสราง
สรรค ฉะนั้นผูใตบังคับบัญชามักจะรักและไดผลงาน
ดีตลอดมา

3. ผเูผดจ็การทีม่ศีลิป (Benevolent Autocrat)
เปลี่ยนมาจากแบบเอางาน มีความมั่นใจในตัวเองมาก
มีความชำนาญในดานการสั่งงานอยางมีศิลป ผูรับคำสั่ง
ปฏบิตัติามโดยไมมขีอขนุใจ ทำใหผลงานดมีปีระสทิธภิาพ
เปนลกัษณะของผเูผดจ็การ แตนมุนวลมศีลิปะ มกัเปนผู
ทะเยอทะยาน พยายามจะไตเตาขึน้มาจนถงึเปนนกับรหิาร
ระดบัสงู เพราะเปนคนทีพ่ยายามปรบัปรงุตวัเองโดยอาศยั
ความร ูพยายามฝกฝนหาความชำนาญใหแกตวัเองอยเูสมอ
เปนคนทีร่กูฎระเบยีบขอบงัคบัและงานในหนาทีเ่ปนอยางดี
จงึทำงานสำเรจ็เปนสวนมาก บคุลประเภทนีม้กัพบมากใน
วงการอุตสาหกรรม

4. นกับรหิาร (Executive) เปลีย่นมาจากแบบ
ประสาน เปนลักษณะของหัวหนางานที่มีประสิทธิภาพ
ทำตนเปนแบบ อยางทีด่ทีำงานโดยคำนงึถงึความสำเรจ็ของ
งานเปนที่ตั้ง รูจักความ สามารถของลูกนองใหเปน
ประโยชนมากที่สุด มีความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา
ดมีาก ไมใชอำนาจกดขีบ่งัคบั พยายามใหทกุคนมสีวนใน
การวางแผนงาน ปรบัปรงุงานใหดขีึน้ มคีวามคดิรเิริม่และ
ความรวมมืออยูเสมอ ปูนบำเหน็จรางวัล ยกยองและให
เกียรตลิกูนองไมแยงเอาผลงานหรอืความดคีวามชอบของ
ลกูนองมาเปนของตน ตรงกนัขามจะตองแสดงใหผบูงัคบั

บญัชาและผอูืน่ทราบดวยวา ผลงานทดีชีิน้นัน้เปนของใคร
นอกจากการใหคณุแลว การใหโทษลกูนองกเ็ปนเรือ่งสำคญั
เมื่อทำผิดก็ตองลงโทษ  จะตองลงโทษผูกระทำความผิด
อยางสมเหตสุมผล ไมใชอารมณและจะตองยตุธิรรมถาเปน
เชนนี้แลว ทุกคนจะมีขวัญกับกำลังใจในการทำงาน รัก
หนวยงานและผูบังคับบัญชา มีความสามัคคีและมีความ
รูสึกเปนเจาของงานรวมกัน

ลกัษณะผนูำทีม่ปีระสทิธผิลต่ำ  ม ี3 ประเภท คอื
1. ผูหนีงาน (Deserter) เปนลักษณะผูนำที่

เปลีย่นมาจากแบบเอาเกณฑในทางเลวลง บรหิารงานแบบ
ขาดความสนใจ ไมเนนทั้งดานงานและคนมักหนีงาน
บางทีขัดขวางการทำงานของคนอื่นหัวหนางานชนิดนี้มีอยู
มาก มักคิดวาไมไดรับความยุติธรรม ก็เลยละเลยงานใน
หนาทีใ่หมากทีส่ดุ หรอืไมทำอะไรเลย ทำใหเสยีงานมกัทำให
ทุกสิ่งยุงยาก เลยฉุดใหผูอื่นชะงักงาน จะทำงานใหได
ผลเพียงเทาที่ปองกันไมใหคนอื่นมารบกวนเทานั้น และ
จะไมเกีย่วของกบังานอืน่ทัง้สิน้ไมชวยใคร พยายามนำตวั
ไปพวัพนักบัเรือ่งของคนอืน่ใหนอยทีส่ดุ ผนูำลกัษณะนีม้กั
จะมีความคิดวา

- เมือ่ทำครัง้แรกไมสำเรจ็ กจ็งเลกิทำมนัเสยีเลย
- ผมชอบตำแหนงนี้ แตไมชอบการทำงาน
- มนัเปนนโยบายขององคการ ผมไมมคีวามเหน็
- จงคดิดซู ิมนัจะตองมวีธิกีารทำงานทีย่ากกวานี้
- ผมชอบทำงานจรงิๆ แตชอบนัง่ดมูากกวา
- ถาหนงีานไมไดกท็นทำมนัไป
โดยธรรมชาติไมมีหัวหนางานคนใดจะเปน

ผนูำลกัษณะเชนนีม้ากอน มกัเกดิขึน้เพราะองคการหรอืหวั
หนาชั้นเหนือกวาเปนเหตุ แตเมื่อหัวหนางานคนใดเกิด
ลักษณะนี้ขึ้นก็มักจะแกไดยาก เพราะฉะนั้นในฐานะที่เรา
เปนหวัหนาชัน้สงู ตองหาทางปองกนัไมใหหวัหนางานชนดิ
นี้เกิดขึ้นในหนวยงานของเราได
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2. ผูเผด็จการ (Autocrat) เปนลักษณะของผู
บริหารที่เปลี่ยนแบบมาจากแบบเอางาน ผูนำแบบนี้มุงแต
งานอยางเดียว ไมคิดถึงสัมพันธภาพกับใคร ไวใจคนอื่น
นอยมาก ผูรวมงานไมรัก มีแตกลัวและจะทำงานใหตาม
คำสั่งเทานั้น ผูนำแบบนี้นี้มักคิดวาคนอื่นไมชอบทำงาน
คอยเลี่ยงงานเสมอ ไมรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยาน
นอย จงึตองคอยควบคมุบงัคบับญัชาและลงโทษอยเูสมอ
ผูนำแบบนี้มักจะมองผูใตบังคับบัญชาเหมือนเครื่องจักร
ตองทำงานตามคำสัง่แตอยางเดยีวโดยไมตองคดิ ผนูำเปน
สมอง คนอื่นเปนแตมือหรือเทาไมจำเปนตองแสดงความ
คิดเห็น ผูนำตองวางแผนใหผูใตบังคับบัญชา คนไหนไม
เห็นดวยกับตนเองแสดงวาผูนั้นพยายามโตแยงหรือตอง
การจะทาทายตน ผนูำแบบนีจ้ะไมยกโทษใหใครงายๆ จะทำ
ใหเกิดปฏิกิริยาในหมูผูรวมงานอยางรุนแรง เกิดกลุมตอ
ตาน ทำใหเกดิผหูนงีานมาก ผใูตบงัคบับญัชาทีก่ลวัหรอืไม
มีโอกาสตอตานจะแสดงการนบนอบตอหนาแตจะดาลับ
หลัง ผูนำประเภทนี้มักจะแสดงพฤติกรรมดังนี้

- จงทำตามที่ผมสั่ง
- อยาทำอะไรที่เหมือนผม
- คณุตองหยดุพดูและฟง ถาผมพดู
- จงทำตนเปนคนมเีหตผุล โดยทำตามทีผ่มบอก
- ถาคุณจะใหผมทำตามขอเสนอของคุณก็ได

แตคุณตองออกจากงาน
- ผมชอบคนที่เห็นดวยตลอดกาล บอกกี่ครั้ง

แลววาผมไมชอบคำวา "ไม"
3. ผูประนีประนอม (Compromiser) เปน

ลกัษณะผนูำทีเ่ปลีย่นมาจากแบบประสาน หวัหนางานแบบ
นี้ทราบวาการมุงทำงานใหสำเร็จและการสรางสัมพันธภาพ
กบัผรูวมงานเปนสิง่สำคญั แตผนูำไมมคีวามสามารถพอที่
จะตดัสนิใจลงไปไดวาจะทำอยางไรหรอื ไมกอ็าจจะผสาน
ความคิดทั้งสองอยางนี้เขาดวยกัน มีลักษณะเปนคนโลเล
และชอบการประนีประนอมความกดดันบางอยางจะมี

อิทธิพลทำใหผูนำตองตัดสินใจยินดีที่จะแกปญหาเฉพาะ
หนา ใหนอยลงมากกวาทีจ่ะมงุผลผลติในระยะยาว ไมหวงั
ผลเลศิจากการงานเพยีงตองการใหงานดำเนนิไปเรือ่ยๆ เชน
วาผลงานที่ดีที่สุดเปนเพียงความฝนเทานั้น ผูนำจะเปน
ผูเสนอแนะแตไมเคยทำอะไรจริงจัง ซึ่งเรามักจะเรียกวา
ผูทำงานดวยปาก ผูนำแบบนี้มักคิดวาการวางแผนงาน
จะตองใชวิธีประนีประนอม โดยผูนำจะสนใจเฉพาะสิ่งที่
จะทำใหงานเดนิ โดยจะไมยงุกบัใครและใครกไ็มยงุกบัตน
ซึง่จะถกูมองวาเปนคนทีม่กีารตดัสนิใจไมด ี และเปนคนที่
ยอมใหแรงกดดันจากภายนอกมาบีบตนเองมากเกินไป
ผูนำแบบนี้มักจะถือคติวา

- ใหผูใตบังคับบัญชาไดพูด เขาจะไดคิดวาเขา
ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยเหมือนกัน

- ถาหลอกเขาไดบางครั้งก็นับวาดีแลว

⌫⌫


การบรหิารพงึคำนงึถงึปฏกิริยิาทีอ่าจจะไดรบั
จากผใูตบงัคบับญัชาสามลกัษณะ คอื ปฏกิริยิาแบบมพีนัธะ
ผูกพัน (commitment) ที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุจุด
หมายอยูในระดับสูงปฏิกิริยาแบบเห็นดวยหรือยอมรับ
(compliance) มีความผูกพันอยูในระดับปานกลาง และ
ปฏกิริยิาแบบตอตานขดัขนืหรอืไมเหน็ดวย (resistance)
โดยดเูหมอืนจะยอมรบั แตปฏบิตัติามอยางเสยีไมได หรอื
อาจถงึขัน้ขดัขวางตอการบรรลจุดุหมายขององคการ มขีอ
สังเกตวาการใชอำนาจเชิงอางอิงและอำนาจในความเปน
ผเูชีย่วชาญอาจกอใหเกดิปฏกิริยิาแบบแรกมากกวา สวนการ
ใชอำนาจตามกฎหมาย อำนาจจากการมีขอมูลสารสนเทศ
และอำนาจในการใหรางวัล อาจกอใหเกิดปฏิกิริยาแบบที่
สองไดมากกวา ในขณะที่การใชอำนาจในการลงโทษ
อาจกอใหเกดิ ปฏกิริยิาแบบทีส่ามไดมากกวา มกีารศกึษา
วจิยั (Bartol & others, 1998) เพือ่หาคำตอบวา ภาวะ
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ผนูำเกดิจากลกัษณะ (traits) ใดบาง หรอืมลีกัษณะใดบาง
ที่ทำใหผูนำ (leader) แตกตางจากผูที่มิใชผูนำ (non-
leader) คำวาลกัษณะในทีน่ีห้มายถงึทัง้คณุลกัษณะสวนตวั
ประกอบดวย ลกัษณะทางกายภาพ เชน สวนสงู น้ำหนกั
รูปรางหนาตา และการแสดงออก เปนตน ลักษณะ
สวนบคุคล เชน การแสดงอำนาจ การเปดเผย ความเชือ่มัน่
ในตนเอง เปนตน หรือลักษณะที่เปนทักษะและความ
สามารถ เชน สตปิญญา ความร ูความสามารถเชงิเทคนคิ
เปนตน และลักษณะทางสังคม เชน ทักษะเชิงมนุษย
สัมพันธ ความสามารถทางสังคม และตำแหนงทาง
เศรษฐกิจและสังคม เปนตน ซึ่งพบวา ไมมีลักษณะใดที่
ทำนายหรือจำแนกผูนำใหแตกตางจากผูมิใชผูนำไดอยาง
คงเสนคงวา อยางไรกต็าม (Bartol & others, 1998) กลาววา
หากจะมีผลการวิจัยคนพบเพิ่มเติมวาลักษณะ (traits)

มีสวนสัมพันธกับภาวะผูนำหรือไมก็ตาม แตในปจจุบัน
มีผูเชื่อกันมากวา ภาวะผูนำมีความสัมพันธกับสิ่งที่ผูนำ
ไดกระทำมากกวากับลักษณะที่ผูนำมี โดยสรุปแลว
คณุลกัษณะสำคญัของการเปนผนูำตามทฤษฎแีละแนวคดิ
ดังกลาวขางตน จะสามารถสงผลใหผูนำทำงานอยางมี
ประสทิธภิาพ อนัไดแก ความเฉลยีวฉลาด ความเจรญิวยั
ดานสังคม แรงจูงใจภายใน และทัศนคติดานมนุษย
สมัพนัธ ไมเพยีงแตลกัษณะทีผ่นูำควรม ีแตยงัมลีกัษณะ
อีกหลายประการ ที่ผูนำควรหลีกเลี่ยงและตองหลบหลุม
พราง ลกัษณะพฤตกิรรมดงักลาว ถอืวาผนูำทกุคนจำเปน
ตองหลกีหนใีหไกลทีส่ดุ เพราะจะทำใหขาดความเชือ่ถอืจาก
ผูใตบังคับบัญชาและอาจทำใหองคการไมสามารถดำเนิน
งานใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กำหนดได
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