


การนํา
LEADING

นําเสนอโดย
นายเรืองยศ  แวดล้อม

นศ.ปริญญาเอก  มมร.อส.
รุ่นที� 1 ปีการศึกษา 2556



หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ้างองิ

- “๖๐ ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์”

สํานักงานคณะกรรมการพเิศษ เพื�อประสานงานโครงการอนัเนื�อง

มาจากพระราชดําริ,๒๕๔๙

- “ตามรอยเบื�องพระยุคลบาท” สํานักงาน กปร.มูลนิธิชัยพฒันา 
สํานักงานงบประมาณ และกรุงเทพมหานคร,๒๕๕๐
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หลกัการทรงงาน

• หลกัคิด :  จะทําอะไร? เพื�อประโยชน์อะไร เพื�อใคร

• หลกัวิชา :  จะทําอยา่งไรจึงจะถกูต้อง ประหยดั และได้ผล?

• หลกัปฏิบตัิ :  วิธีทํา ปรับปรุง

ผล ประเมิน
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การนํา (Leading)

• หมายถึง  ความพยายามของผู้นําที�จะให้มอีทิธิพลต่อผู้อื�น 
เพื�อให้การปฏิบัติงานบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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การนํา (Leading)

หลกั 4 
ประการ

1.การจูงใจ 

(motivatinon)

2.ภาวะผูน้าํ 

(leadershi

p)

3.การติดต่อสื�อสาร

(communicati
on)

4.การบริหารกลุ่ม 

(managing 

group)
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ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation theory)

1.1 ยุคการบรหิารเชงิวทิยาศาสตร์
-  คา่จ้าง (wage)

- มุง่งาน (job-centered)

1.2  ยุคการบรหิารเชงิพฤตกิรรม

- มนุษยสั์มพนัธ์
- ความพงึพอใจ

1.ทฤษฎกีารจูงใจเชงิเนื้อหา
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1.3  ลาํดบัขั�นความตอ้งการ Maslow

Self-
actualization

needs

Esteem needs

Love  needs

Safety  needs

Physiological needs

ทฤษฎคีวาม

Maslow

ทฤษฎคีวาม
ต้องการของ 

Maslow
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1.4 ทฤษฎสีองปัจจัย

1) ปัจจัยคํ�าจุน/ปัจจยัธํารงรักษา

 ไม่พอใจ

- เงินเดอืน (Salary)

- การนิเทศงาน (technical supervision)

- ความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล (interpersonal relations)

- สภาพการทํางาน (working condition)
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ทฤษฎสีองปัจจัย (ต่อ)

(2) ปัจจัยจูงใจ 

พอใจ

-  ความสําเร็จ

-  การได้รับการยอมรับ

-  ความก้าวหน้า

-  ลกัษณะของงาน

-  ความรับผิดชอบ
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         1.5 ทฤษฎ ี Existence Relatedness 
Growht:

ERG ของ Alderfer

  (1)  การอยูร่อด

(2)  ความสัมพนัธ์

(3)  ความก้าวหน้า
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2.1 ทฤษฎีความคาดหวงั โดย  Victor H. Vroom

2.2  ทฤษฎีความเป็นธรรม โดย J.Stacy Adams

2.3 ทฤษฎีกาํหนดจุดหมาย  โดย Adwin A. Locke and Gary P. Latham

S : Specific = เป้าหมายที�ชัดเจน
M : Measurable = สามารถวัดได้

A : Achievable  = สามารถทําได้
R : Realistic = เป็นจริงได้

T : Time-bound = กาํหนดเวลาที�แน่นอน
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ภาวะผู้นํา (leadership)

              ภาวะผู้นํา : เป็นกระบวนการที�ผู้บริหารจะให้มีอทิธิพลต่อพฤติกรรม

ของผู้อื�น เพื�อบรรลุจุดหมายขององค์กร

ผู้บริหาร  มีอาํนาจ (Power) มาจาก

1) อาํนาจตามกฎหมาย

2) อาํนาจการให้รางวัล

3) อาํนาจการลงโทษ

4) อาํนาจความเป็นผู้เชี�ยวชาญ

5) อาํนาจการมข้ีอมูลสารสนเทศ

6) อาํนาจเชิงอ้างอิง
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ตารางการบรหิาร : ภาวะผู้นํา

            การ
บรหิารจดัการ

• ปฏบิตัติามวสัิยทศัน/์การเปลีย่น
แปล/การธาํรงรกัษา/ปัจจยัพืน้ฐาน
ขององคก์ร

• มุง่เน้นงาน

• จดัโครงสร้างตามใจผู้บรหิาร

• ควบคุม บงัคบั

• คงเส้นคงวา

• ทาํตามอยา่งถูกต้อง

• เน้นความเสถยีรภาพ

• เลยีนแบบ

              ภาวะ
ผู้นํา

• เสนอวสัิยทศัน/์ชอบเผชญิกบั
ประเด็นทีท้่าทายขององคก์ร

• เน้นความสัมพนัธ์
• จดัองคก์ร/บุคลากรตาม

วสัิยทศันท์ีก่าํหนดไว้
• จูงใจ ใช้แรงบนัดาลใจ

• มุง่ให้เกดิความเปลีย่นแปลง

• ทาํส่ิงทีถ่กูต้อง

• เน้นกระจายอาํนาจความรว่มมอื

• ต้นแบบ
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จําแนกเป็น 4 หลกั

1. ทฤษฎภีาวะผู้นําเชิงคุณลกัษณะ

(trait leadership theory paradigm)

-  ผู้นําที�เกดิขึ�นโดยกาํเนิด

-  ไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้

-  สามารถพฒันาได้
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2. ทฤษฎภีาวะผู้นําเชิงพฤติกรรม
(behavioral leadership theory paradigm)

2.1) แบบของมหาวทิยาไอโอวา (Kurt Lewin)
-  ผู้นําแบบอาํนาจนิยม
-  ผู้นําแบบประชาธิปไตย
-  ผู้นําแบบอสิรเสรีนิยม
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ตัวแบบภาวะผู้นําบนเส้นทางต่อเนื�อง
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(1) แบบใช้อาํนาจ
 (2) แบบใช้อาํนาจเชิงเมตตา
 (3) แบบปรึกษาหารือ
 (4) แบบมีส่วนร่วม
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           สูง
    

       มุ่งคน

          
           ตํ�า

มุ่งงานตํ�าแต่มุ่ง
คนสูง 

3

มุ่งงานสูงและ
มุ่งคนสูง

2

มุ่งงานตํ�าและ
มุ่งคนตํ�า

4

มุ่งงานสูงแต่มุ่ง
คนตํ�า

1

ตํ�า                    มุ่งงาน                       สูง
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2.4 ตาข่ายภาวะผู้นํา (leadership grid) 
โดย Robert R.Blake and Jane S.Mouton

- แบบมุ่งงาน (task-oriented/authority compliance)

- แบบมุ่งคน (country club management)

- แบบมุ่งงานตํ�ามุ่งคนตํ�า (impoverished)

- แบบทางสายกลาง (middle of the road management)

- แบบทํางานเป็นทีม (team management)
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ตาข่ายภาวะผู้นํา จากผลการศึกษาของ Blake and Mouton
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3. กระบวนทศัน์ทฤษฎีภาวะผูน้าํตามสถานการณ์
(contingency leadership theory paradigm)

3.1 ) ตัวแบบภาวะผู้นําตามสถานการณ์ (contingency 
leadership model)  

เป็นตัวแบบที�ได้รับการพัฒนาขึ �นโดย  Fred  E.Fiedler
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3.2 ตัวแบบภาวะผู้นําเส้นทางและจุดหมาย 
(path – goal leadership model) โดย Robert 

J.House

• พฤติกรรมเชิงชี�นํา (directive)

• พฤติกรรมเชิงสนับสนุน (supportive)

• พฤติกรรมแบบมีส่วนร่วม (participative)

• พฤติกรรมแบบมุ่งความสําเร็จ (achievement oriented)
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3.3) ตัวแบบภาวะผู้นําเชิงปทัสถาน 
(normative leadership model)

โดย Victor H.Vroom และ Phillip Yetton

3.4 ) ตัวแบบภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ 

(situational leadership model)

โดย Paul Hersey และ Kenneth Blanchard
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4. กระบวนทศัน์ทฤษฎภีาวะผู้นําเชิงบูรณาการ 
(integrative leadership theory paradigm)

4.1) ภาวะผู้นําเชิงศรัทธาบารมี (charismatic leadership)

4.2) ภาวะผู้นําแห่งการเปลี�ยนแปลง (transformational 
leadership)

4.3) ภาวะผู้นําเชิงยุทธศาสตร์ (strategic leadership)
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สวสัดคีรับ


