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นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดยอ
พฤติกรรมผู'นําในศตวรรษป*ที่ 21 สู,การพัฒนาองค0กรที่ยั่งยืน มุ,งศึกษา วิเ คราะห0 พฤติกรรมผู'นํ า
เพื่อให'สอดคล'องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นําไปสู,เป5าหมายและความสําเร็จขององค0กร เป8นป9จจัย
สําคัญที่ผลักดันและสนับสนุนที่จะนําบุคคลและกลุ,มให'บรรลุเป5าหมายตามที่วัตถุประสงค0กําหนดไว' ผู'นําซึ่ง
จําเป8นอย,า งยิ่ง ต'องมี ความรู' ความเข'าใจในทฤษฎี เกี่ย วกับ พฤติกรรมผู' นํา และเทคนิคในการนํ าความรู'ไป
ประยุ ก ต0 ใ ช' ใ ห' เ หมาะสม สอดคล' อ งกั บ สถานการณ0 โดยใช' ก ระบวนการติ ด ต, อ สั ม พั น ธ0 เ พื่ อ ให' มุ, ง บรรลุ
วัตถุประสงค0และเป5าหมายที่กําหนดไว'
ดังนั้นผู'นําจึงเป8นบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดต,อความสําเร็จขององค0กร เป8นบุคลลที่มีอิทธิพลในการ
บังคับบัญชา มอบหมาย กํากับ ดูแล เป8นคนติดต,อประสานงานกับบุคคลอื่นอยู,เสมอ เพื่อนําไปสู,การพัฒนา
องค0กรที่ยั่งยืน
คําสําคัญ: พฤติกรรมผู'นํา, ศตวรรษที่ 21
Abstract
Leadership Behavior in the 21st Century to Sustainable Organization Development
focusing on analyzing leadership behaviors in accordance with changes in the 21st century.
Leading to the goals and achievements of the organization is an important factor that
pushes and supports to bring people and groups to achieve the goals as determined by the
objectives. Leadership who are absolutely necessary must have knowledge Understanding of
theories about behavior, leadership and techniques for applying knowledge appropriately in
accordance with the situation by using the contact process to achieve the objectives and
goals.
Therefore, leadership is the most important person to the success of the
organization, to influence in supervising, assigning, always being a person to coordinate with
other people. To sustainable organization development
Keywords: Leadership Behavior, The 21st Century
บทนํา
สถานการณ0โลกในยุคป9จจุบัน ได'เกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย,างรวดเร็วและต,อเนื่องในทุกด'าน ไม,ว,า
จะเป8น ด'านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล'อม วัฒนธรรม ข'อมูลข,าวสารและเทคโนโลยี ซึ่งความเปลี่ยนแปลง
ดังกล,าวได'ส,งผลกระทบต,อองค0กรต,างๆอย,างหลีกเลี่ยงไม,ได' การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังแห,งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2664 เป8นแผนพัฒนาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป*
(พ.ศ.2560-2579) ซึ่ งเป8 นแผนหลักของการพั ฒนาประเทศ และเป5า หมายการพัฒ นาที่ ยุ,งยื น รวมทั้ งปรั บ
โครงสร'างประเทศไทยไปสู,ประเทศไทยแลนด0 4.0 เพื่อมุ,งสู, ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
การบริหารองค0กรจึงต'องเลือกใช'ลักษณะรูปแบบพฤติกรรมให'เหมาะสมกับสถานการณ0 เนื่ององค0กร
แต,ละแห,งย,อมมีบริบทท,แตกต,างกัน พฤติกรรมการบริหารแบบเดียวกันอาจะได'ผลงานที่แตกต,างกัน ผู'นําที่ให'
ความสําคัญกับคนและงานสูงมากเป8นผู'นําที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถทํางานให'สําเร็จโดยอาศัยทีมงาน
มีบรรยากาศของการยอมรับนับถือ เชื่อถือไว'วางใจในการทํางานร,วมกัน ทําให'ผู'ใต'บังคับบัญชามีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน หรือผู'นําที่ให'ความสําคัญกับคนและงานเท,าๆ กัน เป8นที่พึงพอใจของผู'ใต'บังคับบัญชา มี
บรรยากาศการบริหารแบบเรียบง,าย (Blake and Mouton, 1964 อ'างถึงในบุญเติม เจริญ, 2551) ดังนั้น
ผู'บริหารสถานศึกษาจึงต'องเลือกใช'พฤติกรรมการบริหารตามความเหมาะสม เนื่องจากพฤติกรรมการบริหาร
แต,ละแบบย,อมมีทั้งข'อดีและข'อเสีย ซึ่งขึ้นอยู,กับการเลือกพฤติกรรมการบริหารให'เหมาะสม ก็จะส,งผลให'
ภายในองค0กรมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดําเนินงานด'านต,างๆ ขององค0กรก็จะมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย,างรวมเร็ว การแข,งขันที่สูงขึ้น ผู'นําจึงเป8นแรงผลักดันให'องค0กรไปสู,
เป5าหมาย แต,เนื่องจากในสังคมป9จจุบันผู'นําขาดทักษะ และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ส,งผลต,อขวัญและ
กําลังใจของผู'ใต'บังคับบัญชา ซึ่งจะนําไปสู,ความล'มเหลว (ภารดี อนันต0นาวี. 2555) ดังนั้นความสําเร็จของ
องค0กรจะเกิดขึ้นได'ก็ขึ้นอยู,กับพฤติกรรมของผู'นํา และสิ่งแวดล'อมบรรยากาศในการทํางาน
ในช,วงปลายทศวรรษที่ 1940 นักวิจัยได'ศึกษาภาวะผู'นําเชิงคุณลักษณะที่ยังมีข'อบกพร,องอยู, ทําให'
นักพฤติกรรมศาสตร0มุ,งความสนใจเรื่อง ภาวะผู'นําในการศึกษาพฤติกรรมของผู'นําที่เกิดขึ้นจริงว,าภาวะผู'นําที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น จะต'องใช'พฤติกรรมอย,างไรในการนําจึงจะทําให'กลุ,มบรรลุเป5าหมายได'
นักวิจัยกลุ,มนี้จึงมุ,งศึกษาพฤติกรรมที่แบ,งแยก ระหว,างผู'นําที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับผู'นําที่ขาด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลคล'ายกับทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ และพวกเขาเชื่อว,าพฤติกรรมที่ค'นพบนั้น จะ
เป8นพฤติกรรมที่ประยุกต0ใช'โดยทั่วไป ไม,ต'องคํานึงถึงสถานการณ0ที่ผู'นําเผชิญอยู,ก็ได' ดังนั้นจึงพยายามศึกษา
ค'นคว'าว,า รูปแบบพฤติกรรมใดที่ดีที่สุดในการนําเพื่อนําเอารูปแบบนั้นไปพัฒนาให'บุคคลมีรูปแบบพฤติกรรม
แบบนั้นเพื่อที่จะได'ผู'นําที่มีคุณภาพ
การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข'อง โดยมีป9จจัย 2 อย,างที่ถูกเน'นภายใน
การศึกษาความเป8นผู'นําเชิงพฤติกรรม คือ การมุ,งงาน และการมุ,งคน ดังนี้
ความหมายของพฤติกรรม
ธนัญญา ธีระอกนิษฐ0 (2555) กล,าวว,า พฤติกรรม หมายถึง อาการที่แสดงออกของมนุษย0 ปฏิกิริยา
โต'ตอบต,อสิ่งเร'าที่อยู,รอบตัว โดยจากการสังเกตหรือการใช'เครื่องมือช,วยวัดพฤติกรรมซึ่งส,งผลต,อกระบวนการ
ทางร,างกาย
ภาณุวัฒน0 ศิวะสกุลราช (2555) กล,าวว,า พฤติกรรม หมายถึง ทุกๆ สิ่งที่บุคคลทําซึ่งสามารถสังเกตได'
โดยตรงหรืออยู,ในกระบวนการทางจิตใจ ซึ่งได'แก, ความคิด ความรู'สึก และแรงขับซึ่งเป8นประสบการณ0ของแต,
ละบุคคลที่ไม,สามารถจะสังเกตได'โดยตรง
ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน0 (2558) กล,าวว,า พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของบุคคลที่แสดงออกมา
เมื่อมีสิ่งเร'า โดยสิ่งเร'าที่มากระทบนั้นอาจมาจากสิ่งเร'าภายในและภายนอก ที่แสดงออกมาในลักษณะต,างๆ ทั้ง
ที่ตั้งใจและไม,ตั้งใจกระทํา เช,น การพูด การเขียน การอธิบาย การยืน การแสดงออกทางสีหน'า จังหวะการพูด
เป8นต'น ซึ่งเป8นประสบการณ0ของแต,ละบุคคลที่ไม,สามารถจะสังเกตได'โดยตรง
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ดังนั้น พฤติกรรมหมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกที่เกิดร,วมกันกับสิ่งแวดล'อม ไม,ว,าจะเป8น
ภายในหรือภายนอก โดยตั้งใจหรือไม,ได'ตั้งใจ
ความหมายผูนํา
ณัฏฐชนก ธนัตพร (2555) กล,าวว,า ผู'นํา คือ ผู'ที่มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ0กับผู'ร,วมงานเพื่อ
โน'มน'าวจิตใจให'ปฏิบัติงานร,วมกัน ด'วยความพึงพอใจ เต็มใจ ให'การดําเนินงานไปสู,เป5าหมายที่ได'วางร,วมกัน
อย,างมีระเบียบแบบแผน โดยเป8นผู'รับผิดชอบ เป8นผู'มีอิทธิพลและอํานาจเหนือผู'ร,วมงานในหน,วยงาน ผู'นําไม,
จําเป8นเสมอไปว,าจะต'องเป8นผู'ร,วมงานหรือผู'บริหาร แต,หัวหน'างานหรือผู'บริหารต'องมีลักษณะการเป8นผู'นํา
กล,าวคือ ต'องรู'จักประสานงาน ควบคุม กํากับ นิเทศ ประเมินผลและตัดสินใจ ต'องเป8นผู'ที่กลุ,มให'ความเชื่อถือ
ศรัทธา ไว'วางใจ เป8นศูนย0รวมของพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ,ม
ดุษฎีรัตน0 โกสุมภ0ศิริ (2558) กล,าวว,า ผู'นํา คือ คนหนึ่งคน หรือ กลุ,มคนไม,กี่คนจํานวนหนึ่งที่กําหนด
หนทาง หรือ วิถีการดําเนินชีวิตหรือกิจกรรม ในกับกลุ,มคนจํานวนมากขับเคลื่อนความเป8นไปของกลุ,มให'
เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงไม,แปลกที่บ,อยครั้งมักจะได'ยินว,า ความสําเร็จ หรือ ความล,มสลาย ของ
กลุ,มองค0กรนั้นขึ้นอยู,กับผู'นํา
พนิดา ไชยแก'ว (2559) ผู'นํา คือ บุคคลหรือกลุ,มบุคคลซึ่งได'รับการยอมรับจากกลุ,ม(ผู'ตาม)ทั้งที่เป8น
ทางการและไม,เป8นทางการ ให'มีอํานาจหรืออิทธิพลต,อการกําหนดทิศทางและการดําเนินงานของกลุ,มโดยมี
เป5าหมายบรรลุวัตถุประสงค0ที่ตั้งไว'ร,วมกัน
ดังนั้น ผู'นํา(Leader) หมายถึงบุคคลที่ได'รับการแต,งตั้งหรือการยกย,องจากกลุ,มให'ทําหน'าที่ของ
ตําแหน,งผู'นํา เช,น การชี้แนะ สั่งการ และช,วยเหลือให'กลุ,มสามารถปฏิบัติงานได'สําเร็จตามจุดประสงค0ไว'
ความหมายพฤติกรรมผูนํา
ฮอย และ มิสเกล (Hoy and Miskel) (1982) กล,าวว,า พฤติกรรมผู'นําของผู'บริหารที่มีความสําคัญ
และส,งผลโดยตรงต,อความสําคัญในงานของผู'บริหารคือ พฤติกรรมการตัดสินใจ การติดต,อสื่อสารภาวะผู'นํา
และความพึงพอใจ
สัมมา รธนิตย0 (2555) ได'กล,าวว,า พฤติกรรมผู'นํา หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําเฉพาะอย,าง
ของผู'นําที่ปฏิบัติต,อผู'ร,วมงานในการบังคับบัญชา การประสานงาน การให'คําแนะนํา ช,วยเหลือดูแลสวัสดิภาพ
ความเป8นอยู,และความรู'สึกของบุคคลในองค0การในขณะที่มีการปฏิบัติงานร,วมกัน
อมรา เมฆฉาย (2558) กล,า วว,า พฤติ กรรมผู' นํา หมายถึ ง การปฏิ บัติ ของผู' บ ริห ารที่แสดงออก
สามารถในการนํากลุ,ม เพื่อดําเนินการต,างๆ ไปสู,เป5าหมายที่กําหนดให'บรรลุเป5าหมายตลอดจนการแสดงถึง
การคํานึงถึงสวัสดิภาพและความรู'สึกของกลุ,ม
ดังนั้น พฤติกรรมผู'นําหมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําของผู'นําที่ปฏิบัติต,อผู'ร,วมงานในการ
บังคับบัญชา ประสานงาน ดูแลช,วยเหลือบุคคลในองค0การที่ปฎิบัติงานร,วมกัน
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พฤติกรรมความเปHนผูนํา
การศึกษาพฤติกรรมผู'นําที่รู'จักกันแพร,หลาย คือ
1. พฤติกรรมความเปHนผูนําของมหาวิทยาลัยไอโอวา
นักวิจัยแห,งมหาวิทยาลัยไอโอวา ซึ่งได'แก, เลวิน ลิปปtทท0 และไวท0 (Lewin, Lippitt and
White, 1993; อ'างถึงใน Lunenburg and Ornstein) ได'สรุปผลการวิจัยได'แบบภาวะผู'นํา (Leadership
Styles) จากผลลัพธ0ที่มีต,อเจตคติและประสิทธิผลของผู'ใต'บังคับบัญชาออกเป8น 3 แบบ ดังนี้
1) พฤติกรรมแบบภาวะผู'นําอัตตาธิปไตย (Authoritarian Leadership)
ผู'นําลักษณะนี้จะเป8นผู'ชี้นําโดยไม,ยอมให'ผู'อื่นเข'ามามีส,วนร,วมในการตัดสินใจ เขาจะเป8นผู'กําหนดโครงสร'าง
สถานการณ0ในการทํางานไว'ให'พนักงานอย,างสมบูรณ0แบบ ผู'นําจะใช'อํานาจเต็มที่และรับผิดชอบจากการริเริ่ม
งานจนงานนั้นสําเร็จ
2) พฤติกรรมแบบภาวะผู'นําประชาธิปไตย (Democratic Leadership)
ผู'นําจะกระตุ'นให'มีการอภิปรายกลุ,มและตัดสินใจร,วมกัน พนักงานจะได'รับทราบข'อมูล
เกี่ยวกับสภาพการณ0ต,าง ๆ ที่จะส,งผลกระทบต,อการทํางาน นอกจากนั้นจะได'รับการสนับสนุนให'แสดงความ
คิดเห็นและให'ข'อเสนอแนะ
3) พฤติกรมมแบบภาวะผู'นําเสรีนิยม (Laissez Faire Leadership)
ผู'นําลักษณะนี้จะให'อิสระแก,พนักงานเต็มที่ แต,ละคนสามารถตัดสินใจได'ด'วยตัวเอง โดย
ปกติแล'วผู'นําประเภทนี้ไม,จําเป8นจะต'องมีภาวะผู'นํา
2. พฤติกรรมความเปHนผูนําของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ
1) พฤติกรรมของผู'นําที่มุ,งด'านกิจสัมพันธ0 (Initiating Structure)
เป8นลักษณะที่ผู'นํามีจุดหมายโดยตรงไปที่เป5าหมายของการปฏิบัติงานในองค0การ การ
จัดการ การให'นิยามงาน การมอบหมายงาน การสร'างช,องทางในการสื่อสาร การสร'างความสัมพันธ0กับลูกน'อง
และการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ,มผู'นําที่มีการริเริ่มโครงสร'างการทํางานจะมอบหมายงานให'สมาชิกตาม
ลักษณะเฉพาะของงาน โดยให'ดําเนินงานตามมาตราฐานที่กําหนดไว' กําหนดระยะเวลาที่แน,นอน กระตุ'นให'ใช'
วิธีดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนดไว' อนุญาตให'สมาชิกรับทราบว,าเขาคาดหวังอะไร และดูว,าสมาชิกในกลุ,ม
ทํางานเต็มตามศักยภาพหรือไม,
2) พฤติกรรมของผู'นําที่มุ,งด'านมิตรสัมพันธ0 (Consideration)
เป8นการอธิบายถึงผู'นําที่แสดงความไว'เนื้อเชื่อใจนับถือ ให'ความรู'สึกอบอุ,น ช,วยเหลือ
และมุ,งที่จะให'สวัสดิการแก,ลูกน'อง ผู'นําประเภทนี้จะรับฟ9งความคิดเห็นของผู'ร,วมงาน มีความเป8นมิตรและน,า
เข'าใกล' ปฏิบัติต,อสมาชิกทุกคนเท,าเทียมกัน และมักนําแนวคิดของผู'ร,วมงานมาใช'อยู,เสมอ การที่ได'คะแนน
ลักษณะนี้สูงชี้ให'เห็นความใกล'ชิดทางจิตวิทยาระหว,างผู'นําและลูกน'อง แต,ถ'าได'คะแนนลักษณะนี้ต่ํา แสดงว,ามี
ความห,างไกลทางจิตวิทยา และความสัมพันธ0ระหว,างบุคคลมีน'อย
3. พฤติกรรมความเปHนผูนําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
1) ผู'นําที่มุ,งผลผลิต
จะเน'นการทํางานและวิธีการที่จะทํางานให'สําเร็จ ผู'นําแบบนี้จะกําหนดมาตรฐานของ
งานอย,างเข'มงวด จัดการทํางานอย,างรอบคอบ อธิบายวิธีการทํางานเพื่อให'ทําตาม และติดตามนิเทศงานอย,าง
ใกล'ชิด
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2) ผู'นําที่มุ,งคนงาน
เน'นความต'องการของผู'ปฏิบัติงานและการพัฒนาความสัมพันธ0ระหว,างบุคคล ผู'นําแบบ
นี้จะสนับสนุนความสัมพันธ0กับพนักงานการตัดลินใจใช'กลุ,มมากกว,าเป8นรายบุคคล กระตุ'นให'ผู'ปฏิบัติงาน
กําหนดเป5าหมายไว'สูง และพยายามเอาใจใส,ผู'ปฏิบัติงานและคํานึงถึงผู'อื่นอยู,เสมอ
4. ทฤษฏีตาขายภาวะผูนํา
จากการนําเสนอแนวคิดพฤติกรรมของผู'นํามหาวิทยาลัยแห,งรัฐโอไฮโอ ที่นําเสนอพฤติกรรม
ผู' นํ า 2 มิ ติ คื อ มิ ต รสั ม พั น ธ0 แ ละกิ จ สั ม พั น ธ0 ทํ า ให' เ กิ ด ภาวะผู' นํ า 4 แบบนั้ น เบลคและมู ตั น แห, ง
มหาวิทยาลัยเท็กซัส มีความเห็นว,ายังไม,สามารถวิเคราะห0พฤติกรรมผู'นําได'อย,างลึกซึ้งเพียงพอ
เบลคและมูตัน(Blake & Mouton.) ได'เสนอแนวคิดทฤษฏีตาข,ายการบริหาร (Managerial
Grid) เพราะมีลักษณะคล'ายตาข,าย ซึ่งเป8นผลจากการนําพฤติกรรมของผู'นําทั้งสองด'านมาจัดตารางตาข,ายสอง
มิติ ให'มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยแต,ละมิติสามารถจําเป8น 9 ระดับ เกิดเป8นตาราง ตาข,ายแทนพฤติกรรม
ของผู'นําขึ้น 81 ช,อง หรือ 81 แบบ แต,ที่เป8นแบบพฤติกรรมของผู'นํามี 5 แบบ
5. แนวคิดทฤษฎี TRC
มาจาก Task-Relation-Change พัฒนาโดยยุคล0 (Yulk) นําแนวคิดพฤติกรรมผู'นําของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกนมาพัฒนาได'ข'อสรุป 3 ด'าน คือ
1) พฤติกรรมมุ,งงาน
เป8 น พฤติ กรรมของผู'นํ า ที่ มุ,งผลสํ าเร็ จ ของงาน การใช' ทรั พยากรและบุ คลากรอย, า งมี
ประสิทธิภาพ การรักษาความน,าเชื่อถือให'การบริหารองค0การ การรักษาความมั่นคงและการปรับปรุงคุณภาพ
อย,างต,อเนื่อง เพื่อให'เกิดความชัดเจนของบทบาท การวางแผน การจัดองค0การ การจัดการบุคคล การนิเทศ
ติดตามประเมินผลงาน
2) พฤติกรรมมุ,งความสัมพันธ0
เป8นพฤติกรรมของผู'นําที่มุ,งการปรับปรุงความสัมพันธ0ระหว,างผู'นําและผู'ตามในองค0การ
มุ,งเน'น การยอมรับในตัวผู'ตามช,วยเหลือผู'ตาม โดยการทํางานที่เน'นความร,วมมือ การทํางานเป8นทีม การ
ทํางานมุ,งเน'นการเพิ่มความพึงพอใจของผู'ร,วมงาน การสร'างความรู'สึกการมีส,วนร,วมของบุคลากร พฤติกรรมที่
มุ,งสร'างความรู'สึกที่ดีต,อองค0การของสมาชิก ผู'นําจึงอยู,ในฐานเป8นที่ปรึกษา อํานวยความสะดวก สร'างแรงจูงใจ
และการบริหารความขัดแย'ง พฤติกรรมดังกล,าวสอดคล'องกับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เรียกว,า
พฤติกรรมที่มุ,งคนงาน (Employee-Centered)
3) พฤติกรรมมุ,งการเปลี่ยนแปลง
เป8นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ0 (Strategic Decisions) การปรับตัวให'
เข' า กั บ บริ บ ทของ การเปลี่ ย นแปลงในองค0 ก าร อั น เนื่ อ งมาจากกระแสโลกกภิ วั ต น0 พฤติ ก รรมของการ
เปลี่ยนแปลงเป8นพฤติกรรมที่กระตุ'นให'เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค0การ เพื่อสร'างแรงจูงใจให'บุคลากรเห็น
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง จึงกล,าวได'ว,าผู'นําที่มุ,งการเปลี่ยนแปลงเป8นผู'นําที่สร'างความกล'าหาญ กล'า
ตัดสินใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค0การ
ภาวะผู'นําสําหรับศตวรรษที่ 21 ตามทัศนะของ George (2010) ซึ่งเป8นศาสตราจารย0ประจํา The
Management Practice at Harvard Business School เห็นว,าในช,วงต'นศตวรรษที่ 20 อันเป8นผลจาก
สงครามโลกและการตกต่ําทางเศรษฐกิจ ทําให'ภาวะผู'นําองค0กรเป8นไปตามสายการบังคับบัญชาจากบนลงล,าง
มุ,งผลในระยะสั้นมากกว,าผลในระยะยาว แต,ในระยะยี่สิบกว,าป*ที่ผ,านมา อันเนื่องจากผลการเปลี่ยนแปลงทาง
วิ สั ย ทั ศ น0 จ ากการทํ า งานแบบมุ, ง ผู' ถื อ หุ' น (shareholders) เป8 น มุ, ง ผู' บ ริ โ ภคหรื อ ลู ก ค' า (consumers/
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customers)มากขึ้ น และเนื่ อ งจากการเกิ ด ขึ้ น ของแนวคิ ด ความเป8 น องค0 ก รแห, ง การเรี ย นรู' (learning
organization) ทําให'คนในองค0กรไม,ยอมรับแนวคิดภาวะผู'นําแบบบนลงล,าง ต,างแสวงหาโอกาสเพื่อความเป8น
ผู'นําและการทํางานที่ไม,มุ,งเฉพาะเรื่องผลตอบแทนที่เป8นเงิน ซึ่งส,งผลต,อภาวะผู'นําสําหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเขา
เห็นว,าควรมีคุณลักษณะพิเศษ4 ประการดังนี้ 1) มุ,งไปในแนวทางเดียวกัน (aligning) ถือเป8นงานที่ยากที่สุด
สําหรับผู'นําที่จะทําให'คนในองค0กรมีความผูกพันกับพันธกิจและค,านิยมขององค0กรร,วมกัน โดยเฉพาะในองค0กร
ระดับโลกที่คนงานในท'องถิ่นยังยึดติดกับวัฒนธรรมท'องถิ่น 2) เสริมพลังอํานาจ (empowering) หากเป8น
ภาวะผู'นําตามสายการบังคับบัญชาจะมีการมอบอํานาจหน'าที่น'อยมาก แต,สําหรับผู'นําศตวรรษที่ 21 จะมีการ
เสริมพลังอํานาจให'คนอื่นๆ ในองค0กรในทุกระดับรวมทั้งระบบความรับผิดชอบที่จะทําให'ผู'คนมีความผูกพันกับ
พันธกิจและค,านิยมขององค0กรร,วมกัน 3) ให'บริการ(serving) ดังคํากล,าวที่ว,า “ภาระหน'าที่แรกของผู'นําไม,ใช,
เพื่อผู'ถือหุ'น แต,เพื่อลูกค'า” ทําให'ลูกค'าเกิดความพึงพอใจและคนงานเกิดแรงจูงใจที่จะก,อให'เกิดนวัตกรรม
และการให'บริการลูกค'าที่เหนือกว,า อันเป8นหัวใจที่จะนําไปสู,ความเติบโตอย,างยั่งยืน และส,งผลต,อมูลค,าของผู'
ถือหุ'นด'วย 4) ความร,วมมือ (collaborating) องค0กรในป9จจุบันมีความซับซ'อนเกินไปที่จะแก'ป9ญหาได'ด'วย
บุคคลหรือองค0กรแบบเดี่ยว จะต'องอาศัยหลักความร,วมมือระหว,างองค0กรกับลูกค'า คู,ค'า และแม'แต,คู,แข,งขัน
ผู'นําจะต'องส,งเสริมวิญญาณความร,วมมือ ขจัดการเมืองภายใน ส,งเสริมความร,วมมือภายใน
ตามทัศนะของ Sandmann and Vandenberg (1995) อาจารย0ประจํามหาวิทยาลัยมิชิแกน
ในเมือง อีสต0 แลนซิ่ง ซึ่งได'วิจัยเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดภาวะผู'นําศตวรรษที่ 21 ได'ข'อสรุปที่เกี่ยวข'องกับ
ค,านิยมที่ยึดการปฏิบัติเป8นฐาน 7 ประการ ดังนี้ คือ 1) กําหนดวิสัยทัศน0ร,วมกัน (visioning together) การ
มองอนาคตร,วมกันของกลุ,มเป8นจุดเริ่มต'นที่สําคัญ เพราะวิสัยทัศน0เป8นเสมือนจิตวิญญาณที่แสดงให'เห็นถึง
จุดมุ,งหมายของการทํางานทมีความหมายสร'างพลังกระตุ'นและจูงใจผู'ปฏิบัติ รวมทั้งแสดงให'เห็นถึงขอบข,าย
งานที่จะปฏิบัติ 2) นําร,วมกัน(leading together) ทุกคนต,างมีบทบาทและความรับผิดชอบร,วมกันใน
กระบวนการและการปฏิบัติของกลุ,มสร'างความไว'วางใจ (trust) ซึ่งเป8นหัวใจสําคัญให'เกิดขึ้นด'วยการสื่อสารที่
เปt ด เผยและอย, า งจริ งใจ ทุ กคนต, า งมี บ ทบาทในการเป8 น ต' น แบบ การสร' า งแรงบั น ดาลใจ การสอน การ
มอบหมายงาน และการบริการซึ่งกันและกัน 3) เรียนรู'ด'วยกัน (learning together) ทุกคนต,างมีความรู'ของ
ตนเอง และต,างช,วยกันสร'างความรู'ใหม,จากวงจรการเรียนรู'ที่ประกอบด'วยการวางแผน การปฏิบัติ และการ
สะท'อนผล 4) สร'างชุมชนด'วยหลักความสัมพันธ0กลุ,ม(intragroup relationships) ที่เข'มแข็งและอย,าง
ไว'วางใจซึ่งกันและกัน ผ,านกระบวนการกําหนดวิสัยทัศน0 การนําการเรียนรู' และการปฏิบัติร,วมกัน ความเป8น
ชุมชนสะท'อนให'เห็นได'จากความรู'สึกเป8นส,วนหนึ่งและความผูกพันการยอมรับในความหลากหลาย การสร'าง
สิ่งใหม,ๆ และการบริหารความขัดแย'ง 5) พัฒนาพลัง (developing energy) เป8นพลังร,วมกันของกลุ,ม ซึ่งจะ
เกิดขึ้นได'จากการมุ,งพัฒนาองค0กรหรือการสร'างศักยภาพของกลุ,ม จากการมีส,วนร,วมในกระบวนการกําหนด
วิสัยทัศน0 การเรียนรู' การวางแผน การตัดสินใจ และการปฏิบัติ 6) ปฏิบัติการร,วมกัน (acting together) ด'วย
ความเป8นทีม (teamwork) เพื่อมุ,งบรรลุผลในวิสัยทัศน0 มีการวิเคราะห0เชิงการเมืองและเชิงยุทธศาสตร0 การ
จัดการกับสินทรัพย0และทรัพยากรของชุมชน ผู'นําที่ได'รับมอบหมายต'องผูกพันกับกระบวนการให'สวัสดิการกับ
กลุ,ม หลีกเลี่ยงจากการใช'อํานาจและการควบคุม และ 7) มีการสื่อสาร(communicating) จะต'องมีการสื่อสาร
ระหว,างกันที่เข'มแข็งผ,านปฏิบัติการสุนทรียสนทนา (dialogue) โดยฟ9งเพื่อเข'าใจ สะท'อนผลความเห็น เปtดใจ
กว'าง และหาข'อตกลงร,วมจากนานาทัศนะ
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ในเว็บไซต0ของ Toastmaster (n.d.) ซึ่งเป8นสมาคมการศึกษาภาวะผู'นําและการพูดในที่สาธารณะใน
แคลิฟอร0เ นียตอนใต' ได'กล, าวถึงภาวะผู'นําสํ าหรับศตวรรษที่ 21 ว,าคงเหมือนกั บศตวรรษที่ 20 ที่ยังคงให'
ความสําคัญกับลักษณะพิเศษ การสื่อสารที่ชัดเจน การเป8นส,วนหนึ่งของทีม ความยืดหยุ,น มุ,งการเปลี่ยนแปลง
การฝ†กสอนที่สม่ําเสมอ ความรับผิดชอบต,อผลลัพธ0 และการนําโดยเป8นแบบอย,าง เป8นต'น และยังคงเน'น “ทุก
คน”จํ าเป8น ต'องมี ภาวะผู'นํ า อย, างไรก็ ตาม ก็ได'กล,า วถึ งคุ ณลั กษณะภาวะผู' นํา 10 ประการที่ “จะต' องมี ”
(must have) สําหรับศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1) ให'ลักษณะพิเศษมีความสําคัญเป8นลําดับแรก (character is
number one) ถือเป8นรากฐานของภาวะผู'นําโดยเฉพาะการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต'องชอบธรรม ความซื่อสัตย0 และ
จริยธรรม 2) มีวิสัยทัศน0(vision) และสามารถสื่อสารวิสัยทัศน0 เพราะผู'นําสามารถสร'างแรงบันดาลใจคนอื่นได'
โดยการมีวิสัยทัศน0 และคนงานจะสร'างสรรค0สิ่งที่น,าทึ่งได'หากมีแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศน0 3) เป8นที่รักใคร,
(passion) เป8นความรักใคร,ที่เกิดจากการเคารพในคนอื่น การรับฟ9งคนอื่น และความมั่นใจในตนเอง 4) การ
สื่ อสาร (communication) ถื อเป8 น ทั ก ษะที่ สํ า คั ญในลํ า ดั บ ต' น ๆ เพราะภาวะผู' นํ า ทุ กรู ป แบบเป8 น เรื่ อ ง
ความสัมพันธ0 และความสัมพันธ0ทุกประเภทต'องอาศัยการสื่อสาร 5) ทักษะการฝ†กสอน (coaching skills) ไม,
ถือว,าเป8นการจัดการแบบจุลภาค แต,เป8นการจัดการที่แท'จริง (this is not micromanagement, it's real
management) 6) ความสามารถในการสร'างคุณค,า (ability to create value) ไม,มุ,งแต,ผลลัพธ0ทางการเงิน
แต,ต'องสามารถสร'างความมีคุณค,าให'กับองค0กรด'วย 7) ความยืดหยุ,น (flexibility) ในความหมายที่มากกว,า
ความเต็ มใจที่ จะเปลี่ย นแปลง แต, เป8 นความยื ดหยุ,น ในความสั มพั นธ0 ระหว, างบุคคล และมีความฉลาดทาง
อารมณ0ที่เข'มแข็ง 8) บริหารความคลุมเครือ (comfort with ambiguity) เป8นทักษสําหรับผู'นําในยุคป9จจุบันที่
มีความหลากหลายและมีความเป8นโลกาภิวัตน0มากขึ้น ทําให'ยากต,อการทําความเข'าใจในจุดมุ,งหมายและ
เนื้อหาของงานที่ชัดเจน 9) ความร,วมมือ (collaboration) เป8นลักษณะสําคัญของทฤษฎีภาวะผู'นําในป9จจุบัน
ที่เน'นความมีส,วนร,วมมากกว,าการสั่งการหรือการควบคุม เป8นทักษะที่ต'องการความฉลาดทางอารมณ0และ
ความฉลาดทางวัฒนธรรม เพิ่มเติมจากความฉลาดในกระบวนการคิด 10) เป8นนักแสวงหาความรู'(knowledge
seekers) แม'ไม,สามารถจะพัฒนาเป8นผู'นําระดับโลกได' แต,ทุกคนต,างสามารถพัฒนาความสามารถเพื่อความ
เป8นผู'นําได' มุ,งการเสริมสร'างทักษะภาวะผู'นําและเพื่อเป8นผู'เรียนรู'ตลอดชีวิต (lifelong learners)
บทสรุป
การศึกษาพฤติกรรมผู'นําจากนักวิชาการหลายท,าน แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข'อง สรุปได'ดังนี้
พฤติกรรมผู'นํา หมายถึง การแสดงออกหรือการกระทําเฉพาะอย,างของผู'นําที่ปฏิบัติต,อผู'ร,วมงานใน
การบังคับบัญชา ประสานงาน การให'คําแนะนํา ช,วยเหลือ ดูแลสวัสดิภาพความเป8นอยู,และความรู'สึกของ
บุคคลในองค0 การในขณะที่ มีการปฏิ บัติ งานร, ว มกั น พฤติ กรรมผู' นํา มีความสํา คั ญในการปฏิบั ติงานร, วมกั บ
ผู'ร,วมงานเนื่องจากเป8นการแสดงศักยภาพในการเป8นผู'นําของผู'บริหารให'เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาแก,ผู'ร,วมงาน
ในการกําหนดทิศทางการดําเนินกิจกรรมทั้งหลายในองค0การ ตลอดจนวางแผนและกําหนดเป5าหมายของ
องค0การ ชี้แนะ สั่งการ ควบคุมการดําเนินงาน พฤติกรรมภาวะผู'นําของผู'บริหารจะก,อให'เกิดบรรยากาศในการ
ทํ า งานระหว, า งสมาชิ ก ในองค0 ก ารและในการศึ กษาครั้ ง นี้ ส ามารถสรุ ป พฤติ กรรมผู' นํ า ได' 3 ลั ก ษณะ คื อ
พฤติกรรมมุ,งงาน, พฤติกรรมมุ,งความสัมพันธ0 และ พฤติกรรมมุ,งการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิด ทฤษฎีของ
ภาวะผู'นําที อาร0 ซี ซึ่งสามารถแบ,งพฤติกรรมผู'นําไว'ได'อย,างชัดเจน
ดังนั้นการพัฒนาองค0กรในศตวรรษที่ 21 ที่มีการแข,งขันและการเปลี่ยนแปลงไปอย,างรวดเร็ว ผู'นําจึง
มีบทบาทสําคัญที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาองค0กรไปสู,ความสําเร็จ โดยผู'นําต'องเลือกแสดงออกหรือการกระทํา
เฉพาะอย,างของผู'นําที่ปฏิบัติต,อผู'ร,วมงานในการบังคับบัญชา การประสานงาน การให'คําแนะนํา ช,วยเหลือ
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ดู แ ลสวั ส ดิ ภ าพความเป8 น อยู, แ ละความรู' สึ ก ของบุ คคลในองค0 ก ารในขณะที่ มี การปฏิ บั ติ ง านร, ว มกั น อย, า ง
เหมาะสม เพื่อนําองค0กรไปสู,เป5าหมายแห,งความสําเร็จ
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