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ບດົທີ 1 

ຄວາມໝາຍແລະຄວາມສາໍຄນັຂອງຜ ູ້ນາໍ  

       (Definition and Significance of Leader) 

ການບໍລິຫານ ອງົການຈດັຕ ັູ້ງໃດໜ ຶ່ ງບໍຶ່ ວ ຶ່າຈະເປັນພາກລດັ ຫ ຼື ພາກເອກະຊນົກຕໍາມ ໂດຍ

ສະເພາະເລຼືຶ່ ອງຂອງການບໍລິຫານບກຸຄະລາກອນ ຫ ຼື ຊບັພະຍາກອນມະນດຸຢ ຶ່ໃນອງົການ ນ ັູ້ນ 

ຜ ູ້ນາໍ ຫ ຼື ຜ ູ້ບໍລິຫານຂອງອງົການນ ັູ້ນ ຕູ້ອງມຄີວາມເປັນຜ ູ້ນາໍ ຫ ຼື ມພິາວະຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີ ຈ ຶ່ງຈະ

ສາມາດຊກັຊວນ ຫ ຼື ໂນ ູ້ມນ ູ້າວໃຫູ້ພະນກັງານປະຕິບດັງານເພຼືຶ່ ອນາໍໄປສ ຶ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງທີຶ່ ກາໍ

ນດົໄວູ້. ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ, ການສ ກສາຮຽນຮ ູ້ກ ຶ່ຽວກບັພາວະຜ ູ້ນາໍ (Leadership) ໃນຍກຸປະຈບຸນັຍິຶ່ ງມ ີ

ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນສາໍລບັຜ ູ້ນາໍ ຫ ຼື ຜ ູ້ບໍລິຫານຂອງທກຸສງັຄມົ ຫ ຼື ການຈດັຕ ັູ້ງ.  

ໃນຄວາມເປັນຈງິຢ ຶ່ໃນສງັຄມົມະນດຸເຮົາ ຖູ້າມຄີນົຢ ຶ່ຮ ຶ່ວມກນັແຕຶ່ສອງຄນົຂ ູ້ນໄປ ມກັຈະພບົ

ສະເໝີວຶ່າ ຄນົໜ ຶ່ ງໃນນ ັູ້ນມກັຈະເຮັດໜູ້າທີຶ່ ເປັນຜ ູ້ນາໍພາສະເໝີ. ຖູ້າຫາກມຫີ າຍຄນົຢ ຶ່ຮ ຶ່ວມກນັ

ແບບເປັນກຸຶ່ມ ຫ ຼື ກາຍເປັນອງົການຈດັຕ ັູ້ງໃດໜ ຶ່ ງ ມນັກມໍຄີວາມຈາໍເປັນ ທີຶ່ ຈະຕູ້ອງມບີກຸຄນົໃດ

ໜ ຶ່ ງຢ ຶ່ໃນນ ັູ້ນມບີດົບາດທີຶ່ ເດັຶ່ນກວຶ່າຄນົອຼືຶ່ ນ ເປັນທີຶ່ ຍອມຮບັຂອງຫ າຍຄນົ ກາຍເປັນບກຸຄນົທີຶ່ ມ ີ

ອິດທິພນົສ ງກວຶ່າໝ ຶ່ ຖຼືໄດູ້ວ ຶ່າບກຸຄນົກແໍມ ຶ່ນຜ ູ້ນາໍນ ັູ້ນເອງ. ແຕຶ່ການທີຶ່ ຈະເປັນຜ ູ້ນາໍນ ັູ້ນ ບໍຶ່ ໄດູ້ໝາຍ

ຄວາມວຶ່າ ຈະມມີາແຕຶ່ກາໍເນດີ ຫ ຼື ເປັນກາໍມະພນັ ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ ທກຸຄນົໃນສງັຄມົສາມາດທີຶ່ ຈະເຝິກຝນົ

ຮຽນຮ ູ້ເພຼືຶ່ ອກາຍເປັນຜ ູ້ນາໍໄດູ້ເຊັຶ່ ນກນັ. ດ ັຶ່ງທີຶ່ ຈະໄດູ້ໃນວຊິານີູ້ ນບັແຕຶ່ຄວາມຮ ູ້ເບຼືູ້ອງຕ ົູ້ນກ ຶ່ຽວກບັ

ພາວະຜ ູ້ນາໍ ຈນົໄປເຖງິ ວທີິການບໍລິຫານຈດັການທີຶ່ ດຂີອງອງົການ. 

1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຜ ູ້ນາໍ  

ມນີກັວຊິາການຫ າຍທຶ່ານໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງ "ຜ ູ້ນາໍ" (Leader) ໄວູ້ແບບຫ າກຫ າຍ

ແລະ ກວູ້າງຂວາງທີຶ່ ສດຸ, ຕວົຢຶ່າງ ມນີກັວຊິາການຄນົໜ ຶ່ ງຊຼືຶ່  V.J. Bentz ໄດູ້ຂຽນຄວາມໝ

າຍຂອງຄາໍວຶ່າ "ຜ ູ້ນາໍ" ໄວູ້ເຖງິ 130 ຄາໍນຍິາມທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງກນັ, ແຕຶ່ໃນປ ູ້ມເຫ ັ ູ້ມນີູ້ ຈະ

ເລຼືອກເອົາພຽງບາງຄາໍນຍິາມເທົຶ່ ານ ັູ້ນມານາໍສະເໜີ ດ ັຶ່ງຕໍຶ່ ໄປນີູ້: 

ເຣຂາ ຣດັຕະນະປະສາດ (2534: 95) ກ ຶ່າວວຶ່າຜ ູ້ນາໍຄຼື ຜ ູ້ທີຶ່ ໄດູ້ຮບັການແຕຶ່ງຕ ັູ້ງ ຫ ຼື 

ຍກົຍູ້ອງ ຫ ຼື ສູ້າງຂ ູ້ນໄປເປັນຫວົໜູ້າ, ເປັນຜ ູ້ມຄີວາມລິເລິຶ່ ມ, ມຄີວາມສາມາດໃນການຕດັສນິ

ໃຈ, ຈ ງໃຈ ໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນປະຕິບດັວຽກງານໃຫູ້ບນັລຕຸາມຈດຸປະສງົ ແລະໄດູ້ຮບັຜນົສາໍເລັດ ຕາມ

ເປົູ້າໝາຍທີຶ່ ຕ ັ ູ້ງ ເອົາໄວູ້ດ ູ້ວຍຄວາມເຫ ຼືູ້ອມໃສສດັທາ ທງັຍງັເປັນສ ນລວມນ ໍູ້າໃຈກໍຶ່ໃຫູ້ ເກດີ

ພະລງັແຫຶ່ງຄວາມ ສາມກັຄີໃນໝ ຶ່ຄະນະ. 
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ບນຸຊຶ່ວຍ ສີຣເິກດ (2540:186) ກ ຶ່າວວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍຄຼື ບກຸຄນົໃດກຕໍາມ ທີຶ່ ສາມາດໃຊູ້ອິດທິ

ພນົ ໂນ ູ້ມນ ູ້າວໃຫູ້ບກຸຄນົອຼືຶ່ ນຍອມເຮັດຕາມໄດູ້ໃນທກຸກລໍະນ ີ ບໍຶ່ ວ ຶ່າຈະເປັນທາງຄວາມຄິດ ຫ ຼື 

ການ ປະຕິບດັ, ຜ ູ້ນາໍອາດມຕີາໍແໜຶ່ງເປັນຜ ູ້ບໍລິຫານ ຫ ຼື ບໍຶ່ ເປັນກໄໍດູ້. 

ທິຣະ ຣນຸຈະເລີນ (2550:140) ກ ຶ່າວວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍຄຼື ບກຸຄນົທີຶ່ ຈະມາປະສານຊຶ່ວຍໃຫູ້ຄນົ

ທງັ ຫ າຍຮວມກນັ, ບໍຶ່ ວ ຶ່າຈະເປັນການຢ ຶ່ຮ ຶ່ວມກນັ ຫ ຼື ເຮັດວຽກຮຶ່ວມກນັກຕໍາມ ນາໍພາກນັໄປ

ດູ້ວຍດ,ີ ສ ຶ່ຈດຸໝາຍທີຶ່ ດງີາມ ພາວະຜ ູ້ນາໍຄຼື ຄນຸສມົບດັ ເຊັຶ່ ນ ສະຕິປນັຍາ, ຄວາມດງີາມ, 

ຄວາມຮ ູ້, ຄວາມສາມາດຂອງບກຸຄນົ ທີຶ່ ຊກັຊວນໃຫູ້ຄນົທງັຫ າຍມາປະສານສມົທບົກນັ ແລະ 

ພາກນັ ກ ູ້າວໄປສ ຶ່ຈດຸໝາຍ ທີຶ່ ດງີາມ. 

ວຊິຽນ ວທິະຍະອດຸມົ (2548:3) ກ ຶ່າວວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍເປັນພຽງບກຸຄນົທີຶ່ ຖຼືກຍອມຮບັ ຫ ຼື 

ຍກົຍູ້ອງ ໃຫູ້ເປັນຫວົໜູ້າຈາກສະມາຊກິໃນກຸຶ່ມ ເນຼືຶ່ ອງຈາກລກັສະນະໃດລກັສະນະໜ ຶ່ ງ, ອນັ

ເກດີຈາກ ບກຸຄະລິກຂອງຄນົຜ ູ້ນ ັ ູ້ນໃນສະຖານະການໜ ຶ່ ງໆ ຊ ຶ່ ງຍອມຮບັໃນຕວົຂອງເຂົາເຊັຶ່ ນ 

ເປັນຄນົ ກ ູ້າຫານ, ມຄີວາມຮ ູ້, ຄວາມສາມາດ, ມສີະຕິປນັຍາສະຫ າດຫ ກັແຫ ມກວຶ່າຄນົອຼືຶ່ ນ 

ແຕຶ່ກງົກນັ ຂູ້າມອາດຈະ ບໍຶ່ ມລີກັສະນະຂອງຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍ ຫ ຼື ມພີາວະຜ ູ້ນາໍກໄໍດູ້. 

ປຣະພນັ ສຣຸຫິານ, 2541 (ອູ້າງເຖງິໃນ ວຣິດຸຈດິ ໃບລີ, 2548:9) ກ ຶ່າວວຶ່າ ຜ ູ້ນ າຄຼື 

ຜ ູ້ຊກັຈ ງໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງຮຶ່ວມແຮງຮຶ່ວມໃຈເຮັດວຽກ, ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ບນັລວຸດັຖປຸະສງົທີຶ່ ຕ ັ ູ້ງໄວູ້ 

ດູ້ວຍຄວາມສະມກັໃຈ, ມຄີວາມກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນ ແລະ ແນໃສຶ່ໃຫູ້ໄດູ້ຜນົງານທີຶ່ ດຍີິຶ່ ງຂ ູ້ນ, ເປັນ ຜ ູ້

ທີຶ່ ເຂົູ້າໃຈ, ເຫັນໃຈ, ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມງານເກດີຄວາມອບົອຸຶ່ນໃຈ, ເຄົາລບົ ແລະ ນບັຖຼື, ມີ

ຄວາມໄວູ້ວາງໃຈຜ ູ້ນາໍ. 

Carter ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງ ຜ ູ້ນາໍ 5 ປະການ (ອູ້າງໃນ ອາໍພນັ ດູ້ວງແພງ 

1995: 3-5) ຄຼື: 

- ຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົທີຶ່ ເປັນສ ນກາງຫ ຼື ຈດຸລວມຂອງກດິຈະກາໍພາຍໃນກຸຶ່ມ. ຜ ູ້ນາໍ 

ຕາມຄວາມໝາຍນີູ້ ເປັນຄຼືແກນຂອງກຸຶ່ມ ເຊິຶ່ ງເປັນຜ ູ້ທີຶ່ ຕດິຕໍຶ່ ສຼືຶ່ ສານກບັຜ ູ້ອຼືຶ່ ນຫ າຍກວຶ່າທກຸຄນົ

ໃນກຸຶ່ມນ ັູ້ນ ແລະ ມອີິດທິພນົໃນການຕດັສນິໃຈຂອງກຸຶ່ມສ ງກວຶ່າຄນົອຼືຶ່ ນ.  

- ຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົທີຶ່ ນາໍພາກຸຶ່ມໄປສ ຶ່ຈດຸປະສງົ ແລະ ຈດຸໝາຍທີຶ່ ວາງໄວູ້. ສະນ ັູ້ນ 

ມແີຕຶ່ພຽງຊີູ້ນາໍໃຫູ້ກ ຸຶ່ມໄປສ ຶ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງ ກຖໍຼືວ ຶ່າເປັນຜ ູ້ນາໍແລູ້ວ. 

- ຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົທີຶ່ ສະມາຊກິສຶ່ວນໃຫຍຶ່ຄດັເລຼືອກ ຫ ຼື ຍກົໃຫູ້ເປັນຜ ູ້ນາໍຂອງກຸຶ່ມ. 

ຜ ູ້ນາໍໃນລກັສະນະດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ ເປັນໄປໂດຍອາໄສລກັສະນະທາງສງັຄມົມຕິິຂອງບກຸຄນົເປັນ

ພຼືູ້ນຖານ. 
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- ຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິບກຸຄນົທີຶ່ ມຄີນຸລກັສະນະສະເພາະບາງຢຶ່າງ ຄຼື: ສາມາດສະແດງອິດທິ

ພນົ ເປັນທີຶ່ ຍອມຮບັຂອງກຸຶ່ມຄນົ ແລະ ມລີກັສະນະສະເພາະໃນການປະຕິບດັງານໃນກຸຶ່ມ. 

- ຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິບກຸຄນົທີຶ່ ນາໍພາກຸຶ່ມໄປໃນທິດທາງທີຶ່ ຕູ້ອງການ. 

 

Halpin ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງຜ ູ້ນາໍ ໄວູ້ 5 ປະການເຊັຶ່ ນກນັ ແຕຶ່ກະທດັຮດັກວຶ່າ ດ ັຶ່ງນີູ້: 

- ຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນບກຸຄນົທີຶ່ ມບີດົບາດຫ າຍກວຶ່າຄນົອຶ່ຼືຶ່ ນ 

- ຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນບກຸຄນົທີຶ່ ມບີດົບາດ ຫ ຼື ອດິທິພນົໃນໜຶ່ວຍງານຫ າຍກວຶ່າບກຸຄນົອຼືຶ່ ນ. 

- ຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນບກຸຄນົທີຶ່ ມບີດົບາດສາໍຄນັທີຶ່ ສດຸໃນການເຮັດວຽກເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ໜຶ່ວຍງານດາໍ

ເນນີງານໄປສ ຶ່ຈດຸມຸ ຶ່ງໝາຍ ແລະ ບນັລຈຸດຸມຸ ຶ່ງໝາຍທີຶ່ ວາງໄວູ້. 

- ຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນຜ ູ້ທີຶ່ ໄດູ້ຮບັການຄດັເລຼືອກຈາກບກຸຄນົອຼືຶ່ ນເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເປັນຜ ູ້ນາໍ. 

- ຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນບກຸຄນົທີຶ່ ດາໍລງົຕາໍແໜຶ່ງຫວົໜູ້າງານ. 

 

James T. McCay ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍ ຜ ູ້ນາໍ ໄວູ້ດ ັຶ່ງນີູ້: ຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນບກຸຄນົທີຶ່ ມຜີ  ູ້ຕາມ ແລະ 

ຜ ູ້ ຕາມນ ັູ້ນຈະຕູ້ອງຕາມດູ້ວຍຄວາມເຫ ຼືູ້ອມໃສ, ດູ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ ແລະ ດູ້ວຍຄວາມຍນິດ,ີ 

ສຶ່ວນຜ ູ້ເປັນຜ ູ້ນາໍຈະຕູ້ອງສະແດງຄວາມສາມາດຂອງຕນົໃນການທີຶ່ ຈະໃຫູ້ໄດູ້ສິຶ່ ງທີຶ່ ຜ ູ້ຕາມທກຸຄນົ 

ຫ ຼື ຄນົສຶ່ວນໃຫຍຶ່ຕູ້ອງການ ດູ້ວຍວທີິທີຶ່ ດທີີຶ່ ສດຸ (ອູ້າງໃນ ອາໍພນັ ດູ້ວງແພງ 1995: 04). 

Fiedler, 1967 ກ ຶ່າວວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍແມ ຶ່ນບກຸຄນົໃນກຸຶ່ມເຊິຶ່ ງໄດູ້ຮບັມອບໝາຍໜູ້າທີຶ່ ໃຫູ້ ຄວບ

ຄມຸ ຫລຼື ປະສານງານກດິຈະກາໍຕຶ່າງໆທີຶ່ ກ ຶ່ຽວກບັພາລະກດິຂອງກຸຶ່ມ. 

ສທຸດັສະນາ ມກຸປະພາດ, 2002 ກ ຶ່າວວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນບກຸຄນົທີຶ່ ໄດູ້ຮບັການແຕຶ່ງຕ ັູ້ງ 

ຫລຼືໄດູ້ ຮບັການຍິນຍອມຈາກສະມາຊກິໃນກຸຶ່ມໃຫູ້ເປັນຫວົໜູ້າ ຫລຼື ມຕີາໍແໜຶ່ງ ແລະ ໜູ້າທີຶ່  

ເປັນຜ ຶ່ຕດັສິນໃຈໃນກຸຶ່ມ. 

Huse, 1978 ກຶ່າວວຶ່າຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນຜ ຶ່ທີຶ່ ສາມາດຊກັຊວນໃຫູ້ຄນົອຼືຶ່ ນເຮັດວຽກງານໃຫູ້ 

ສາໍເລັດຕາມຄວາມຕູ້ອງການ. 

Yulk, 1989 ກ ຶ່າວວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນບກຸຄນົທີຶ່ ມອີິດທິພນົສ ງສດຸໃນກຸຶ່ມ ແລະເປັນຜ ູ້ທີຶ່ 

ຕູ້ອງປະຕບິດັພາລະໜູ້າທີຶ່ ຂອງຕາໍແໜຶ່ງຜ ຶ່ນາໍທີຶ່ ໄດູ້ຮບັມອບໝາຍຈາກບກຸຄນົອຼືຶ່ ນໃນກຸຶ່ມ ກຄໍຼືຜ ູ້

ຕາມ.ນອກຈາກນ ັູ້ນທຶ່ານຍງັກ ຶ່າວຕຼືຶ່ ມວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍ ຄຼືບກຸຄນົທີຶ່ ມອີິດທິພນົຕໍຶ່ກ ຸຶ່ມ ແລະ ສາມາດນາໍ
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ພາກຸຶ່ມປະຕິບດັງານຕຶ່າງໆ ເພຼືຶ່ ອບນັລເຸປົູ້າໝາຍຂອງອງົການ, ແລະ ຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນບກຸຄນົທີຶ່ ມ ີ

ລກັສະນະຢຶ່າງໃດຢຶ່າງໜ ຶ່ ງໃນ 5 ຢຶ່າງ ຄຼື: 

1) ມອີິດທິພນົຕໍຶ່ ຄນົຫລາຍກວຶ່າຜ ຶ່ອຼືຶ່ ນໃນໜຶ່ວຍງານນ ັູ້ນໆ 

2) ມບີດົບາດເໜຼືອກວຶ່າບກຸຄນົອຼືຶ່ ນ 

3) ມບີດົບາດສາໍຄນັທີຶ່ ສດຸທີຶ່ ເຮັດໜຶ່ວຍງານບນັລເຸປົູ້າໝາຍ 

4) ໄດູ້ຮບັການເລຼືອກຈາກຜ ຶ່ອຼືຶ່ ນໃຫູ້ເປັນຜ ຶ່ນາໍ 

5) ເປັນຫວົໜູ້າຂອງກຸຶ່ມ 

 

ກະວ ີວງົພນຸ (2535: 14-15) ໄດູ້ສະຫ ຸບກ ຶ່ຽວກບັຜ ູ້ນາໍໄວູ້ 5 ປະການ ຄຼື: 

1) ຜ ູ້ນາໍໝາຍເຖງິ ຜ ູ້ທີຶ່ ເປັນສ ນກາງ ຫ ຼື ຈດຸລວມຂອງກດິຈະກາໍພາຍໃນກຸຶ່ມ ປຽບເໝຼືອນ

ແກນຂອງກຸຶ່ມ ເປັນຜ ູ້ມໂີອກາດຕິດຕໍຶ່ສຼືຶ່ ສານກບັຜ ູ້ອຼືຶ່ ນຫ າຍກວຶ່າທກຸຄນົໃນກຸຶ່ມ ມອີິດທິພນົ

ຕໍຶ່ ການຕດັສິນໃຈຂອງກຸຶ່ມສ ງ. 

2) ຜ ູ້ນາໍໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົຊ ຶ່ ງນາໍພາກຸຶ່ມໄປສ ຶ່ຈດຸປະສງົ ຫ ຼື ຈດຸໝາຍທີຶ່ ວາງໄວູ້ ພຽງແຕຶ່ແນະ

ນາໍໃຫູ້ກ ຸຶ່ມໄປສ ຶ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງກຖໍຼືວ ຶ່າເປັນຜ ູ້ນາໍ ລວມທງັຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ນາໍພາກຸຶ່ມອອກນອກລ ຶ່

ນອກທາງດູ້ວຍ. 

3) ຜ ູ້ນາໍໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົທີຶ່ ສະມາຊກິສຶ່ວນໃຫຍຶ່ຄດັເລຼືອກ ຫ ຼື ຍກົໃຫູ້ເຂົາເປັນຜ ູ້ນາໍຂອງກຸຶ່ມ 

ຊ ຶ່ ງເປັນໄປໂດຍອາໄສລກັສະນະທາງສງັຄມົ ມຕິິຂອງບກຸຄນົເປັນຖານ ແລະ ສາມາດ

ສະແດງພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍໄດູ້ 

4) ຜ ູ້ນາໍໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົຊ ຶ່ ງມຄີນຸສມົບດັສະເພາະດູ້ນ ຄຼືສາມາດສອດແຊກອິດທິພນົບາງ

ຢຶ່າງ ອນັກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີການປຶ່ຽນແປງຂອງກຸຶ່ມໄດູ້ຫ າຍທີຶ່ ສດຸ. 

5) ຜ ູ້ນາໍໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົຊ ຶ່ ງສາມາດນາໍກຸຶ່ມໄປໃນທາງທີຶ່ ຕູ້ອງການ ເປັນບກຸຄນົທີຶ່ ມສີ ຶ່ວນ

ຮຶ່ວມ ແລະ ກຶ່ຽວຂູ້ອງໂດຍກງົຕໍຶ່ການສະແດງບດົບາດ ຫ ຼື ພ ດຕິກາໍການເປັນຜ ູ້ນາໍ. 
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ຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິບກຸຄນົສາໍຄນັທີຶ່ ເປັນຫ ກັໃຫູ້ກບັອງົການ ໃຫູ້ຄາໍແນະນາໍແກ ຶ່ເພຼືຶ່ ອນຮຶ່ວມງານ

ເມຼືຶ່ອມກີານປຶ່ຽນແປງ ແລະ ຮບັຜິດຊອບຕໍຶ່ ປະສິດທິຜນົຂອງອງົການ. ຜ ູ້ນາໍຈະໃຊູ້ອິດທິພນົຢຶ່າງ

ຈງິໃຈຕໍຶ່ ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນເພຼືຶ່ ອສູ້າງກດິຈະກາໍ ແລະ ສູ້າງຄວາມສາໍພນັໃນກຸຶ່ມຫ ຼືໃນອງົການ ໂດຍແນຶ່ໃສຶ່ໃຫູ້

ຄນົເຫັນດເີຫັນພູ້ອມວຶ່າມຫີຍງັແດຶ່ທີຶ່ ຈາໍເປັນຕູ້ອງເຮັດເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເກດີຜນົສາໍເລັດ (Hoy, K. Wayne, 

Miskel, G. Cecil, 2005). ຜ ູ້ນາໍສະແດງເຈດຕະນາທີຶ່ ຈະມອີິດທິພນົຕໍຶ່ ພ ດຕິກາໍຂອງຄນົອຼືຶ່ ນ ມີ

ຄວາມຜ ກພນັກບັຜ ູ້ຕາມ (Follower) ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເກດີຄວາມສາໍເລັດຕາມຈດຸປະສງົຂອງຜ ູ້ນາໍ ແລະ 

ຕາມຈດຸປະສງົຂອງຜ ູ້ຕາມດູ້ວຍ (Owen, 2004). ຜ ູ້ນາໍເປັນຜ ູ້ນາໍພາອງົການ ຫ ຼື ນຍິາມວຶ່າເປັນ

ກຸຶ່ມຄນົທີຶ່ ມາຢ ຶ່ຮ ຶ່ວມກນັໃຫູ້ໄດູ້ຮບັຜນົສາໍເລັດໃນການທາໍງານ. ຜ ູ້ນາໍເປັນຜ ູ້ຮບັໃຊູ້ອງົການ ເປັນຜ ູ້

ຮບັໃຊູ້ບກຸຄນົຕຶ່າງໆ ທີຶ່ ຮວມກນັເປັນອງົການ ແລະ ຍງັຮບັໃຊູ້ລ ກຄູ້າທີຶ່ ອງົການນ ັູ້ນໃຫູ້ບໍລິການຢ ຶ່

ອີກດູ້ວຍ. 

ສະຫ ຸບ 

ຈາກຄວາມໝາຍຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ກ ຶ່າວເຖງິທງັໝດົ ສະຫ ຸບໄດູ້ວ ຶ່າ ຜ ູ້ນາໍແມ ຶ່ນບກຸຄນົທີຶ່ ໄດູ້ຮບັມອບ

ໝາຍ ເຊິຶ່ ງອາດມາຈາກການເລຼືອກຕ ັູ້ງ ຫລຼືແຕຶ່ງຕ ັູ້ງ ຜ ູ້ນາໍຄຼື ຜ ູ້ໄດູ້ຮບັການຍອມ ຮບັຈາກທກຸຄນົ

ໃນກຸຶ່ມ ຫ ຼື ອງົກອນໃຫູ້ເປັນຫວົໜູ້າ, ເປັນຜ ູ້ທີຶ່ ມຄີວາມສາມາດໂນູ້ມນ ູ້າວບກຸຄນົ ອຼືຶ່ ນໃຫູ້ເຮັດຕາມ, 

ມຄີວາມກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນ, ເຕັມໃຈຮບັຟງັ ແລະ ປ ກສາຫາລຼືກບັສຽງຮຽກຮູ້ອງທີຶ່ ສູ້າງສນັ, ມແີຮງກະ

ຕຸູ້ນທີຶ່ ຈະເຮັດວຽກໃຫູ້ສາໍເລັດ, ມຄີວາມເຂັູ້ມແຂງພາກພຽນພະຍາຍາມ, ມຄີວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນໃນຕນົ

ເອງສ ງ, ມຈີດິໃຈເປີດກວູ້າງ ພູ້ອມທງັມວີໄິສທດັ ສະແຫວງຫາໂອກາດ ດູ້ານນະວດັຕະກາໍ, 

ດູ້ານຄວາມປຶ່ຽນແປງຢຶ່າງຕໍຶ່ ເນຼືຶ່ອງ, ມຄີວາມເຕັມໃຈທາໍງານໃນສະພາບແວດລູ້ອມແບບຢຼືດຍຸຶ່ນ 

ແລະ ທງັສາມາດຊີູ້ນາໍທາງໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກງານເຕັມໃຈໃນ ການເຮັດວຽກ ເພຼືຶ່ ອບນັລຈຸດຸໝາຍ

ປາຍທາງຂອງອງົການ. 

1.2 ຄວາມສາໍຄນັຂອງຜ ູ້ນາໍ  

ຜ ູ້ນາໍເປັນອງົປະກອບທີຶ່ ສາໍຄນັຂອງການບໍລິຫານວຽກງານໃນອງົການ, ອງົການຈະປະສບົ ຄວາມ

ສາໍເລັດ ຫ ຼື ລ ົູ້ມເຫ ວໃນການດາໍເນນີງານນ ັູ້ນ, ປດັໄຈສາໍຄນັທີຶ່ ສດຸກຄໍຼືຜ ູ້ນາໍ ຖູ້າອງົການໃດ ໄດູ້

ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິພາບກຈໍະສາມາດສ ັຶ່ງການ ແລະ ໃຊູ້ອິດທິພນົຕໍຶ່ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາໃຫູ້ປະຕິ ບດັ
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ວຽກງານ ຕະຫ ອດເຖງິການເຮັດກດິຈະກາໍຕຶ່າງໆ ໃນອງົການໃຫູ້ສາໍເລັດລລຸຶ່ວງໄປໄດູ້ດ ູ້ວຍດ,ີ 

ແຕຶ່ໃນ ທາງກງົກນັຂູ້າມ ຖູ້າອງົການໃດ ໄດູ້ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ບໍຶ່ ມປີະສິດທິພາບກຈໍະບໍຶ່ ສາມາດສ ັຶ່ງການ 

ແລະ ໃຊູ້ອິດທິພນົຕໍຶ່ ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາໃຫູ້ເຊຼືຶ່ ອຟງັ ແລະ ປະຕິບດັຕາມຄາໍສ ັຶ່ງໄດູ້, ຍິຶ່ ງໄປກວຶ່າ

ນ ັູ້ນຍງັເປັນ ການທາໍລາຍຂວນັແລະກາໍລງັໃຈຂອງຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາທີຶ່ ມຕໍີຶ່ ຜ ູ້ນາໍ ຊ ຶ່ ງຈະເປັນຜນົ

ເຮັດໃຫູ້ການ ປະຕິບດັວຽກງານດູ້ານຕຶ່າງໆ ໃນອງົການປະສບົຄວາມລ ົູ້ມເຫ ວ. ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ, ພາວະ

ຜ ູ້ນາໍຈ ຶ່ງເປັນສິຶ່ ງ ທີຶ່ ຈາໍເປັນ ແລະ ເປັນປດັໄຈທີຶ່ ສາໍຄນັຫ າຍສາໍລບັຜ ູ້ບໍລິຫານງານຂອງອງົການຈະ

ຕູ້ອງນາໍເອົາໄປ ໝ ນໃຊູ້ໃຫູ້ເໝາະສມົກບັສະຖານະການ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເກດີການປຶ່ຽນແປງຕໍຶ່

ພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານ ໃນລກັສະນະທີຶ່ ເອຼືູ້ອອາໍນວຍຕໍຶ່ການປະຕິບດັວຽກງານທີຶ່ ມປີະສິດທິພາບ 

ແລະ ມປີະສິດທິຜນົ ຕໍຶ່ອງົການໃຫູ້ຫ າຍທີຶ່ ສດຸ (ວຊິຽນ ວທິະຍະອດຸມົ, 2548:1).  

 

ເປັນທີຶ່ ຍອມຮບັກນັວຶ່າບກຸຄນົທີຶ່ ມຄີວາມສາໍຄນັຢຶ່າງຍິຶ່ ງໃນທກຸໆ ລະດບັຂອງສງັຄມົຄຼືຜ ູ້ນາໍ, ຜ ູ້ນາໍ

ເປັນຜ ູ້ທີຶ່ ມຄີວາມສາໍຄນັຕໍຶ່ ຄວາມຢ ຶ່ຶ່ລອດ, ສະຫວດັດພີາບ ແລະ ສນັຕິສກຸຂອງສງັຄມົ ແລະ 

ປະເທດຊາດທງັໝດົ. ນອກຈາກນີູ້, ຜ ູ້ນາໍມຄີວາມສາໍຄນັຫ າຍຕໍຶ່ ການພດັທະນາອງົການ ແລະ 

ການ ຈດັການໃນທກຸລະດບັ, ທງັໃນລະດບັໂລກ, ລະດບັປະເທດ ຫ ຼື ລະດບັທູ້ອງຖິຶ່ ນ, ໃນ

ລະດບັອງົການ ມກີານຍອມຮບັວຶ່າ ຄວາມສາໍເລັດຂອງອງົການບໍຶ່ ວ ຶ່າຈະເປັນການບໍລິຫານທີຶ່ ເນັູ້ນ

ຜນົສາໍເລັດ (Resultsbased Management) ປະສິດທິພາບ ຫ ຼື ປະສິດຕິຜນົລູ້ວນແຕຶ່ຂ ູ້ນກບັ

ພ ມປນັຍາ, ຄວາມຄິດ ຄວາມອຶ່ານ ແລະ ແນວທາງປະຕິບດັທີຶ່ ສູ້າງສນັຂອງຜ ູ້ນາໍຂອງອງົການ 

ຊ ຶ່ ງສອດຄຶ່ອງກບັ ຜນົການວໄິຈ ທີຶ່ ພບົວຶ່າພາວະຜ ູ້ນາໍສາໍພນັກບັປະສິດທິຜນົຂອງງານ ແລະ 

ພາວະຜ ູ້ນາໍມຄີວາມ ສາໍພນັກບັປະສິດທິຜນົຂອງອງົການ. 

 

ໃນຊຶ່ວງສດັຕະວດັທີຶ່ ຜຶ່ານມາ, ໄດູ້ມກີານສ ກສາພາວະຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມຄີວາມເໝາະສມົ ກບັຍກຸ ປະຈບຸນັ 

ຊ ຶ່ ງເປັນຍກຸຂອງການປຶ່ຽນແປງນີູ້, ແນວຄດິທິດສະດໃີໝຶ່ທີຶ່ ມຊີຼືຶ່ ສຽງ ແລະ ເປັນທີຶ່ ຍອມຮບັ ກນັ

ຫ າຍ ໃນປະຈບຸນັຄຼືແນວຄິດທິດສະດ ີ ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ (Transformational 

Leadership) ຊ ຶ່ ງເປັນທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍແບບໃໝຶ່ ຫ ຼື ເປັນຂະບວນທດັໃໝຶ່ (New 
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paradigm) ເນຼືຶ່ ອງຈາກ ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງນີູ້ ເປັນການປຶ່ຽນແປງຂະບວນທດັ 

(Paradigm shift) ໄປສ ຶ່ພາວະຜ ູ້ນາໍ ທີຶ່ ມວີໄິສທດັ (Vision) ມກີານກະຈາຍອາໍນາດ ຫ ຼື ການ

ເສີມສູ້າງແຮງຈ ງໃຈ (Empowering) ເປັນຜ ູ້ມຄີນຸນະທາໍ (Moral agents) ແລະ ມກີານກະ

ຕຸູ້ນຜ ູ້ຕາມໃຫູ້ມຄີວາມເປັນຜ ູ້ນາໍດູ້ວຍ, ພາວະຜ ູ້ນາໍ ການປຶ່ຽນແປງນີູ້ ຈະພິຈາລະນາທີຶ່ ລກັສະນະ

ຂອງຜ ູ້ນາໍ, ພ ດຕິກາໍ, ອາໍນາດ ຮວມທງັຕວົປຶ່ຽນທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງ, ຊ ຶ່ ງເປັນແນວທາງທີຶ່ ກວູ້າງກວຶ່າ

ແນວຄດິທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍອຼືຶ່ ນໆ ແລະ ຜນົຈາກການວໄິຈ ທາງຄວາມເປັນຈງິ ແລະ ການຝ ກ

ອບົຮມົພດັທະນາພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງທກຸລະດບັໃນອງົການ ຂອງປະເທດຕຶ່າງໆ ຈາໍນວນ

ຫ າຍພບົວຶ່າ ຜ ູ້ບໍລິຫານ ຫ ຼື ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມພີາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງສາມາດ ເຮັດໃຫູ້ປະສິດທິຜນົຂອງ

ວຽກງານ ແລະ ອງົການສ ງຂ ູ້ນ ເຖງິແມ ຶ່ນວຶ່າ ສະພາບການຂອງອງົການຈະ ມຂີໍູ້ຈາໍກດັຕຶ່າງໆ

ພຽງໃດ, ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງນີູ້ ຈ ຶ່ງເປັນທີຶ່ ສນົໃຈຂອງນກັວຊິາການທາງການ ບໍລິຫານທງັ

ໃນວງົການທລຸະກດິ, ອດຸສາຫະກາໍ, ການສ ກສາ, ລດັຖະບານ, ໂຮງໝໍ, ໜຶ່ວຍງານທີຶ່ ບໍຶ່  ຫວງັ

ຜນົກາໍໄລ ແລະ ໜຶ່ວຍງານອຼືຶ່ ນໆ, ນອກຈາກນີູ້ໄດູ້ມກີານ ສະເໜີວຶ່າ ຄວນມກີານພດັທະນາ 

ຜ ູ້ນາໍໃຫູ້ມພີາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງຢຶ່າງແທູ້ຈງິ. (ລດັຕກິອນ ຈງົວສິານ, 2543:15) ຊ ຶ່ ງ

ສອດຄຶ່ອງກບັ ພາວະຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ຈາໍເປັນສາໍລບັສະຖາບນັການສ ກສາໃນຍກຸປດັຈບຸນັ ທີຶ່ ຈະຕູ້ອງໃຊູ້

ສກັກະຍາພາບສຶ່ວນຕວົ ທີຶ່ ກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີການປຶ່ຽນແປງ ແລະ ຊຶ່ວຍພດັທະນາຄນຸນະພາບການ

ຈດັການສ ກສາຂອງສະຖານສ ກສາ ໃຫູ້ເປັນໄປຕາມແນວທາງການປະຕິຮ ບການສ ກສາ ແລະ ມີ

ຄວາມເປັນສາກນົ ເໝາະສມົກບັຍກຸໂລກາພິວດັ. 

 

 

 

ຜ ູ້ນາໍ  

 

 

 

 

 

 ຮ ບທີ 1: ຄວາມສາໍຄນັຂອງຜ ູ້ນາໍ 
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1.3  ບດົບາດຂອງຜ ູ້ນາໍ 

 

1.) ບດົບາດການພວົພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົ (Interpersonal Roles) 

• ຕໍຶ່ ພາຍນອກ: ຜ ູ້ບໍລິຫານເປັນຕວົແທນ ທີຶ່ ເປັນທາງການຂອງອງົການ ເພຼືຶ່ ອອອກໜູ້າ ອອກຕາ

ເປັນຕວົແທນແກຶ່ພະນກັງານ, ເປັນຜ ູ້ສ ົຶ່ງເສີມຜນົປະໂຫຍດຂອງພະນກັງານໃນ ອງົການ ແລະ 

ປກົປູ້ອງ ເມຼືຶ່ອມກີານກຶ່າວຫາໃນແງ ຶ່ຮ ູ້າຍ. 

 ຕໍຶ່ ພາຍໃນ: ຜ ູ້ບໍລິຫານສະແດງບດົບາດເປັນສຼືຶ່ ກາງໃນການຕິດຕໍຶ່ , ຮບັສ ົຶ່ງຂໍູ້ມ  ນ ຂຶ່າວສານ 

ລະຫວຶ່າງໜຶ່ວຍງານ, ການກາໍນດົເປົູ້າໝາຍໃນການດາໍເນນີງານຕຶ່າງໆ, ຄວາມຕູ້ອງການ ຂອງ

ສະມາຊກິ ທີຶ່ ບກຸຄນົອຼືຶ່ ນໆ, ສູ້າງຄວາມສາມກັຄີພາຍໃນອງົການໃຫູ້ມຄີວາມແໜູ້ນແຟູ້ນ, ບງັຄບັ

ບນັຊາ, ຄດັເລຼືອກພະນກັງານໃໝຶ່, ປະເມນີຜນົພະນກັງານ, ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ ຕະຫ ອດ

ເຖງິການຊຶ່ວຍ ເຫ ຼືອພະນກັງານ ທາງດູ້ານວດັຖ ຸກໍຶ່ຄຼືຈດິໃຈ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າມ ີຄວາມກູ້າວໜູ້າ 

ແລະ ມກີາໍລງັໃຈໃນການ ເຮັດວຽກງານ. 

2.) ບດົບາດດູ້ານຂຶ່າວສານ (Information Roles) 

ຜ ູ້ບໍລິຫານເປັນສ ນຮຶ່ວມຂໍູ້ມ  ນຂຶ່າວສານຕຶ່າງໆໃນອງົການ, ຜ ູ້ບໍລິຫານທີຶ່ ສະຫ າດ ຕູ້ອງມຂີໍ ູ້ມ  ນ ໃຫູ້

ຫ າຍທີຶ່ ສດຸຈາກການລາຍງານ ຊອກຫາຂໍູ້ມ  ນຈາກພາກສຶ່ວນຕຶ່າງໆ ທງັພາຍໃນ ແລະ ນອກອງົ 

ການ ຫ ຼື ພບົປະກບັພະນກັງານຄນົອຼືຶ່ ນໆພາຍໃນອງົການ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ຂໍູ້ມ  ນພຽງພໍ ໃນການ

ພິຈາລະນາ ແລະ ແກູ້ໄຂ ບນັຫາຕຶ່າງໆຢຶ່າງມປີະສິດທິພາບສ ງ. 

3.) ບດົບາດດູ້ານການຕດັສິນໃຈ (Decision Making Roles) 

ຜ ູ້ນາໍຕູ້ອງມຄີວາມຄິດລິເລີຶ່ ມສູ້າງສນັນາໍສິຶ່ ງໃໝຶໆ່  ແລະປຶ່ຽນແປງໃຫູ້ທນັສະໃໝຢ ຶ່ສະເໝີໂດຍ 

ການວເິຄາະທຶ່າອຶ່ຽງຂອງສງັຄມົທີຶ່ ມຕໍີຶ່ ວຽກງານທີຶ່ ຕນົຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຫາທາງປບັປງຸຂ ູ້ນຢຶ່າງບໍຶ່  

ຢດຸຢ ັູ້ງ. ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນຈ ຶ່ງຕູ້ອງເຮັດໜູ້າທີຶ່ ເປັນຜ ູ້ນາໍພາການປຶ່ຽນແປງ, ເປັນຜ ູ້ປບັປງຸນະໂຍບາຍ, ແກູ້ໄຂ 

ບນັຫາຕຶ່າງໆ ທີຶ່ ເກດີຂຼືູ້ນ ເຊັຶ່ ນ: ຄວາມບໍຶ່ ມປີະສິດທິພາບ ໃນການປະຕິບດັງານ, ການມບີກຸ 

ຄະລາກອນບໍຶ່ ເໝາະສມົ ກບັວຽກຕະຫ ອດເຖງິຄວາມຂດັແຍູ້ງລະຫວຶ່າງບກຸຄນົລະຫວຶ່າງຝຶ່າຍ 

ຕຶ່າງໆ. 

 ການຈດັສນັ ຊບັພະຍາກອນ ໃຫູ້ແຕຶ່ລະຄນົ ແຕຶ່ລະໜຶ່ວຍງານໃຫູ້ມຄີວາມສອດ ຄຶ່ອງ ຍູ້ອນ

ຊບັພະຍາກອນທີຶ່ ມຄີວາມຈາໍກດັ ແຕຶ່ຄວາມຕູ້ອງການຊ ໍູ້າພດັສ ງ. 

 ໄກ ຶ່ເກ ຶ່ຍ ແລະ ປະນປິະນອມແກູ້ໄຂຄວາມຂດັແຍູ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ອງົການ 

ໃຫູ້ຫ ຸດໜູ້ອຍຖອຍລງົ.  

 

1.4 ການຈດັແບຶ່ງປະເພດຜ ູ້ນາໍ  

ນກັວຊິາການຫ າຍທຶ່ານໄດູ້ແບຶ່ງປະເພດຂອງຜ ູ້ນາໍແຕກຕຶ່າງກນັອອກໄປ ດ ັຶ່ງຈະຍກົໃຫູ້

ເຫັນບາງຕວົຢຶ່າງດ ັຶ່ງຕໍຶ່ ໄປນີູ້: 

   

ສະເຫ ີມສກັ ວສິາລາພອນ (2525: 60) ໄດູ້ແບຶ່ງຜ ູ້ນາໍອກກເປັນ 3 ປະເພດຄຼື: 
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1) ຜ ູ້ນາໍແບບອດັຕາທິປະໄຕ (Autocratic Leader) ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ໃຊູ້ອາໍນາດໜູ້າທີຶ່

ຂອງຕນົເອງໃນການຕດັສນິໃຈເພຼືຶ່ ອແກ ູ້ບນັຫາຕຶ່າງໆ ຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບົບນັຊາມສີຶ່ວນຮຶ່ວມໜູ້ອຍ. 

ການປະຕິບດັງານມຄີາໍສ ັຶ່ງມາໂດຍເດັດຂາດ. 

2) ຜ ູ້ນາໍແບບປະຊາທິປະໄຕ (Democratic Leader) ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ໃຫູ້ຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້

ບງັຄບັບນັຊາມສີຶ່ວນຮຶ່ວມຢຶ່າງເຕັມທີຶ່ ໃນການຕດັສິນໃຈ, ການແກູ້ບນັຫາຕຶ່າງໆ ຈະປ ກສາຫາລຼື

ຮ ຶ່ວມກນັ ເປີດໂອກາດໃຫູ້ຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາໄດູ້ສະແດງຄວາມຄດິຄວາມເຫັນຮຶ່ວມກນັ ຈະມສີາໍ

ພນັທະພາບທີຶ່ ດຕໍີຶ່ ກນັ. 

3) ຜ ູ້ນາໍແບບຕາມສະບາຍ (Lessez-Faire Leader) ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມອບອາໍນາດ

ໜູ້າທີຶ່ ໃຫູ້ຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາຢຶ່າງເຕັມທີຶ່  ຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາຈະເຮັດຫຍງັກໄໍດູ້ຕາມສະບາຍ 

ໂດຍຈະແຍກຕວົອອກໄປຢ ຶ່ຫຶ່າງໆ. 

 

ທຶ່ານ Likert, 1961 ອູ້າງໃນ ສມົຍດົ ນາວກີານ, 2540: 175-176) ແບຶ່ງຜ ູ້ນາໍອອກ

ເປັນ 4 ປະເພດ ຄຼື: 

1) ຜ ູ້ນາໍແບບຜະເດັດການເຕັມທີຶ່  (Exploitative Autocratic Leader) ຜ ູ້ນາໍຕດັສິນໃຈຄນົ

ດຽວ ມາດຕະຖານແລະວທີິປະຕິບດັ ມກີານກາໍນດົໄວູ້ຢຶ່າງຕາຍຕວົໂດຍຜ ູ້ນາໍ. 

2) ຜ ູ້ນາໍແບບຜະເດັດການຢຶ່າງເມດຕາ (Benevolent Autocratic Leader) = ຜ ູ້ນາໍຍງັສ ັຶ່ງ

ການແຕຶ່ຜ ູ້ດຽວ ແຕຶ່ສະມາຊກິກມໍຄີວາມເປັນອດິສະລະຢ ຶ່ຈາໍນວນໜ ຶ່ ງ. 

3) ຜ ູ້ນາໍແບບປ ກສາຫາລຼື (Consultative Leader) ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ໃຫູ້ມກີານປ ກສາຫາລຼືຮ ຶ່ວມກນັກບັ

ສະມາຊກິ ແລູ້ວຈ ຶ່ງກາໍໜດົເປົູ້າໝາຍ ແລະ ຕດັສິນໃຈສ ັຶ່ງການໃນການປະຕິບດັງານໂດຍຜ ູ້ນາໍ. 

4) ຜ ູ້ນາໍແບບໃຫູ້ມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ (Participative Leader) ໃນການຕດັສິນໃຈສ ັຶ່ງການ ແລະການ

ແກູ້ບນັຫາຕຶ່າງໆ ຜ ູ້ນາໍຈະໃຫູ້ສະມາຊກິກຸຶ່ມມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ. 

 

ທຶ່ານ Lewin ແລະ ຄະນະ ໄດູ້ແບຶ່ງຜ ູ້ນາໍອອກເປັນ 3 ປະເພດດ ັຶ່ງນີູ້: 

1) ຜ ູ້ນາໍແບບຜະເດັດການ (Autocratic Leader) ໝາຍເຖງິຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ສ ັຶ່ງການເດັດຂາດ ຕດັສິນ

ໃຈພຽງຜ ູ້ດຽວ ຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາບໍຶ່ ມໂີອກາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຜ ູ້ນາໍຈະຄວບຄມຸ

ສະມາຊກິຢຶ່າງໃກ ູ້ຊດິ ເໜັູ້ນໜກັໃສຶ່ປະສິດທິພາບຂອງວຽກງານເປັນຫລກັ ຜ ູ້ນາໍແບບນີູ້ຈະໃຫູ້

ຄວາມສາໍຄນັແກ ຶ່ການອອກຄາໍສ ັຶ່ງ. 



10 

 

2) ຜ ູ້ນາໍແບບປະຊາທິປະໄຕ (Democratic Leader) ໝາຍເຖງິຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ເປີດໂອກາດໃຫູ້

ສະມາຊກິມສີຶ່ວນຮຶ່ວມໃນການສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ໃຫູ້ກ ຸຶ່ມມສີຶ່ວນຮຶ່ວມໃນການ

ຕດັສິນໃຈໃນວຽກງານ. 

3) ຜ ູ້ນາໍແບບເສລີ (Laissez-Faire Leader) ໝາຍເຖງິຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ປຶ່ອຍໃຫູ້ສະມາຊກິຕດັສນິໃຈ

ໃນວຽກງານຕາມສະບາຍ ບໍຶ່ ມກີານຄວບຄມຸໃດໆ. 

ສຶ່ວນ White & Lipitt ໄດູ້ແບຶ່ງຜ ູ້ນາໍອອກເປັນ 4 ແບບດ ັຶ່ງນີີ໊:  

(1) ຜ ູ້ນາໍແບບອດັຕະນຍິມົ (Autocratic style) 

ຜ ູ້ນາໍປະເພດນີູ້ເປັນບກຸຄນົທີຶ່ ຖຼືຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຄວາມຕູ້ອງການຂອງຕນົເອງເປັນ 

ສາໍຄນັ ລວມອາໍນາດໃນການຕດັສນິໃຈ ກາໍນດົເປົູ້າໝາຍ ແລະວທີິການເຮັດວຽກດູ້ວຍຕວົ ເອງ 

ສ ັຶ່ງການໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນປະຕບິດັຕາມ ຄວບຄມຸລ ກນ ູ້ອງຢຶ່າງໃກ ູ້ຊດິ, ການມອບອາໍນາດມໜີູ້ອຍ ແລະບໍຶ່

ເປີດໂອກາດໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນມສີຶ່ວນຮຶ່ວມໃນການຕດັສນິໃຈ. 

(2) ຜ ູ້ນາໍແບບປະຊາທິປະໄຕ (Democratic style) 

ຜ ູ້ນາໍປະເພດນີູ້ເປີດໂອກາດໃຫູ້ລ ກນ ູ້ອງມສີຶ່ວນຮຶ່ວມໃນການຄິດແລະຕດັສິນໃຈດູ້ວຍການ 

ຮຶ່ວມໃນການກາໍນດົວດັຖປຸະສງົ ແລະວທີິປະຕິບດັພະຍາຍາມປະຕິບດັຕນົຄຼືເປັນສຶ່ວນໜ ຶ່ ງ      

ຂອງກຸຶ່ມ. 

(3) ຜ ູ້ນາໍແບບເສລີນຍິມົ (Laissezfaire style) 

ຜ ູ້ນາໍແບບນີູ້ໃຫູ້ເສລີພາບແກຶ່ລ ກນ ູ້ອງຢຶ່າງກ ູ້ວາງຂວາງ ເຮັດໜູ້າທີຶ່ ພຽງເປັນຜ ູ້ແນະນາໍ 

ບອກວດັຖປຸະສງົ ແລະປຶ່ອຍໃຫູ້ລ ກນ ູ້ອງກາໍນດົແນວທາງໃນການປະຕິບດັງານກນັເອງ. 

(4) ແບບຂອງຜ ູ້ນາໍ 2 ມຕິິ (Dimension Leadership)  

• ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັແກ ຶ່ວຽກ (Job centered) ໝາຍເຖງິລະດບັການກາໍນດົ 

ຮ ບແບບການປະຕິບດັງານໃຫູ້ແກ ຶ່ພະນກັງານ. ຜ ູ້ນາໍແບບນີູ້ຈະມອບໝາຍວຽກ, ກາໍນດົວທີິເຮັດ

ວຽກ, ຕາຕະລາງເຮັດວຽກໃຫູ້ແກ ຶ່ພະນກັງານ. 
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• ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັດູ້ານການພວົພນັ (Consideration) ໝາຍເຖງິຜ ູ້ນາໍ ທີຶ່

ພະຍາຍາມສູ້າງບນັຍາກາດທີຶ່ ດໃີນການເຮັດວຽກ. ຜ ູ້ນາໍແບບນີູ້ມຄີວາມເປັນກນັ ເອງກບັ

ພະນກັງານ, ສາມາດເຂົູ້າຕິດຕໍຶ່ ພວົພນັໄດູ້ງ ຶ່າຍ. 

ທອນ ສນຸທະຣາຍດຸ (ບ.ປ.ປ:107108) ໄດູ້ຈາໍແນກປະເພດຜ ູ້ນາໍ ໂດຍເບິຶ່ ງສະ ພາບ

ທ ົຶ່ວໄປແລູ້ວ ອາດຈາໍແນກ ຜ ູ້ນາໍອອກເປັນ 8  ປະເພດໄດູ້ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1.) ຜ ູ້ນາໍແບບນກັບໍລິຫານ (Administrator) ເຮັດໜູ້າທີຶ່ ນາໍພາອງົກອນ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ບນັລຸ

ເປົູ້າໝາຍ ຫ ຼື ນະໂຍບາຍຂອງອງົການນ ັູ້ນ. 

2.) ຜ ູ້ນາໍແບບຂູ້າລາດຊະການ (Bureaucrat) ເປັນຜ ູ້ນາໍ ໃນລະບບົລາດຊະການຕາມ

ລາໍດບັ ຫ ຸດຂ ັູ້ນກນັລງົໄປ. 

3.) ຜ ູ້ນາໍແບບຜ ູ້ຊາໍນານງານ (Expertise) ເປັນຜ ູ້ຊ ຶ່ຽວຊານສະເພາະສາຂາ. 

4.) ຜ ູ້ນາໍແບບຜ ູ້ວາງນະໂຍບາຍ (Policy maker) ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມກັຈະຢ ຶ່ເບຼືູ້ອງຫ ງັມກັ 

ຈະບໍຶ່ ມອີາໍນາດ. 

5.) ຜ ູ້ນາໍແບບນກັບນຸ (Charismatic) ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ສາມາດໂນູ້ມນ ູ້າວໃຫູ້ຄູ້ອຍຕາມ. 

6.) ຜ ູ້ນາໍແບບນກັອດຸມົຄະຕິ (Ideologist) ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ຄິດກ ຶ່ຽວກບັທິດສະດ ີ ໂດຍ 

ພະຍາຍາມ ທີຶ່ ຈະອະທິບາຍແນວຄິດຄວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນວຶ່າ ຈະນາໍໄປສ ຶ່ຈດຸມຸ ຶ່ງໝາຍ. 

7.) ຜ ູ້ນາໍແບບນກັການເມຼືອງ (Political) ເປັນຜ ູ້ນາໍທາງການເມຼືອງ. 

8.) ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ເປັນສນັຍາລກັ (Symbolic) ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ເປັນສນັຍາລກັຂອງກຸຶ່ມ ຫ ຼື ຕວົ

ແທນຂອງກຸຶ່ມ. 

ສຣຸະສກັ ປາເຮ (2543:7074) ກຶ່າວວຶ່າ ຜ ູ້ບໍລິຫານໃນຍກຸແຫຶ່ງການປຶ່ຽນແປງ, ຍກຸ

ການ ແຂຶ່ງຂນັ ແລະ ຍກຸແຫຶ່ງການປະຕິຮ ບການສ ກສາຕູ້ອງເປັນ "ຜ ູ້ບໍລິຫານມຼືອາຊບີ" ຈ ຶ່ງຈະເ

ໝາະ ສມົກບັສະຖານະການ, ຄວນມລີກັສະນະພຼືູ້ນຖານຄຼື ເບິຶ່ ງກວູ້າງໄກຢຶ່າງຕໍຶ່ ເນຼືຶ່ ອງ ພູ້ອມທີຶ່

ຈະປຶ່ຽນແປງ, ຕູ້ອງເປັນຜ ູ້ມວີໄິສທດັ, ສາມາດທີຶ່ ຈະວເິຄາະສະຖານະການເພຼືຶ່ ອກາໍນດົກນົລະຍດຸ 

ແລະ ການວາງແຜນ, ໄວຕໍຶ່ ການຮບັຮ ູ້ຂໍ ູ້ມ  ນຂຶ່າວສານຕຶ່າງໆ ແລະ ຜ ູ້ບໍລິຫານມຼືອາຊບີຕູ້ອງມີ
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ຄວາມຮ ູ້, ຄວາມເຂົູ້າໃຈ ກ ຶ່ຽວກບັເທັກໂນໂລຢີຂໍູ້ມ  ນຂຶ່າວສານ (IT) ເປັນຢຶ່າງດ ີ ຄວນເປັນຜ ູ້ມ ີ

ລກັສະນະ 10 ປະການ ຄຼື: 

1) ມຂີໍູ້ມ  ນທາງດູ້ານຂໍູ້ມ  ນຂຶ່າວສານ 

2) ມຄີວາມຮ ູ້ທາງວຊິາຊບີ 

3) ມຄີວາມຮ ູ້ເທົຶ່ າທນັໃນສະຖານະການ 

4) ມທີກັສະໃນການເຂົູ້າສງັຄມົ 

5) ມທີກັສະໃນການວເິຄາະບນັຫາ 

6) ມກີານຄວບຄມຸອາລມົ 

7) ມພີ ດຕິກາໍກ ູ້າສຶ່ຽງ 

8) ມຄີວາມຄິດລິເລິຶ່ ມສູ້າງສນັ 

9) ມຄີວາມຮ ູ້ສ ກໄວຕໍຶ່ ບກຸຄນົອຼືຶ່ ນ ແລະ  

10) ມຄີວາມໄຝຶ່ສ ງ 

ນອກຈາກນ ັູ້ນການຈດັແບຶ່ງປະເພດຂອງຜ ູ້ນາໍຍງັອີງໃສຶ່ ເກນໃນການແບຶ່ງປະເພດແບບ

ຕຶ່າງໆ ເຊັຶ່ ນຕາຕະລາງລຸຶ່ມນີູ້: 

ຕາຕະລາງທີ 1 : ການແບຶ່ງແບບຂອງຜ ູ້ນາໍ ໂດຍອງີໃສຶ່ເກນປະເພດຕຶ່າງໆ 

ເກນໃນການແບຶ່ງປະເພດ ແບບຂອງຜ ູ້ນາໍ 

ຕາມລກັສະນະການໃຊູ້

ອາໍນາດ 

1) ຜ ູ້ນາໍແບບອດັຕາທິປະໄຕ (Autocratic Leader) 

2) ຜ ູ້ນາໍແບບປະຊາທິປະໄຕ (Democratic Leader) 

3) ຜ ູ້ນາໍແບບເສລີ (Laissez-Faire Leader) 

ຕາມການໄດູ້ມາເຊິຶ່ ງ

ອາໍນາດ 

1) ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມພີອນສະຫວນັພິເສດ (Charismatic Leader) 

2) ຜ ູ້ນາໍຕາມກດົໝາຍ (Legal Leader) 

3) ຜ ູ້ນາໍແບບສຼືບເຊຼືູ້ອຫລຼືແບບສນັຍະລກັ (Symbolic 

Leader) 

ຕາມລກັສະນະຫ ຼືວທີິການ

ເຮັດວຽກ 

1) ຜ ູ້ນາໍແບບເຈົູ້າລະບຽບ (Regulative Leader) 

2) ຜ ູ້ນາໍແບບບງົການ (Directive Leader) 

3) ຜ ູ້ນາໍແບບຈ ງໃຈ (Persuasive Leader) 



13 

 

4) ຜ ູ້ນາໍແບບຮຶ່ວມໃຈ (Participative Leader) 

ຕາມຈດຸມຸ ຶ່ງໝາຍຂອງຜ ູ້ນາໍ 1) ຜ ູ້ນາໍແບບເອົາວຽກ (Task oriented Leader) 

2) ຜ ູ້ນາໍແບບສາຍພວົພນັ (Relationship Leader) 

 

 

1.5 ພ ດຕກິາໍຂອງຜ ູ້ນາໍ 

ການຈດັແບຶ່ງພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍຕາມລກັສະນະຂອງການໃຊູ້ອາໍນາດ 3 ຮ ບແບບ ເຊັຶ່ ນ: 

ຕາຕະລາງທີ 2 : ການແບຶ່ງພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍອີງຕາລກັສະນະຂອງການໃຊູ້ອາໍນາດ 

ແບບອດັຕາທິປະໄຕ 

(Autocratic Leader) 

ແບບປະຊາທິປະໄຕ 

(Democratic Leader) 

ແບບເສລີ 

(Laissez-Faire) 

ການຕດັສນິໃຈທກຸຢຶ່າງຂ ູ້ນ 

ກບັຜ ູ້ນາໍພຽງຜ ູ້ດຽວ 

ມກີານອະພິປາຍແລູ້ວລງົມະຕິ

ຂອງກຸຶ່ມ 

ກຸຶ່ມຫລຼືບກຸຄນົຕດັສິນໃຈຢຶ່າງ ເສລີ 

ຜ ູ້ນາໍມສີຶ່ວນຮຶ່ວມໜູ້ອຍ 

ຜ ູ້ນາໍອອກຄາໍສ ັຶ່ງໃຫູ້ເຮັດແຕຶ່

ລະວຽກໆໄປ 

ແຜນການມາຈາກຂ ັູ້ນລຸຶ່ມ 

ຜ ູ້ນາໍເປັນຜ ູ້ຊຸກຍ ູ້ແນະນາໍ 

ຜ ູ້ນາໍມແີຕຶ່ອາໍນວຍຄວາມ ສະດວກ

ຕາມກຸຶ່ມຮຽກຮູ້ອງ 

ຜ ູ້ນາໍເປັນຜ ູ້ສ ັຶ່ງໃຫູ້ແຕຶ່ລະຄນົ 

ເຮັດວຽກແນວໃດ 

ການແບຶ່ງງານຂ ູ້ນກບັກຸຶ່ມທີຶ່  

ຈະພິຈາລະນາຮຶ່ວມກນັ 

ບກຸຄນົຈະເຮັດວຽກນາໍໃຜ ຜ ູ້ນາໍບໍຶ່

ຫຍຸູ້ງກ ຶ່ຽວ  

ຄວາມດຄີວາມຊອບຂ ູ້ນກບັ 

ຈດິໃຈຜ ູ້ນາໍແຕຶ່ຜ ູ້ດຽວ 

ຜ ູ້ນາໍເປັນສະມາຊກິຜ ູ້ໜ ຶ່ ງ 

ຂອງກຸຶ່ມ ຍອມຮບັການຕາໍນ ິ

ວຈິານຢຶ່າງສູ້າງສນັ 

ການປະກອບຄວາມເຫັນມໜີູ້ອຍ 

ບໍຶ່ ສາມາດປະເມນີຜນົ ງານໄດູ້ 

 

 

 

 

 



14 

 

1.6 ຄນຸລກັສະນະຂອງການເປັນຜ ູ້ນາໍ 

ມນີກັວຊິາການຫ າຍທຶ່ານທີຶ່ ໄດູ້ກ ຶ່າວເຖງິຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍໄວູ້ແບບຫ າກຫ າຍຕຶ່າງ

ກນັ ຄຼືດ ັຶ່ງລຸຶ່ມນີູ້: 

ຣງັສນັ ປຣະເສຣດິສຣ ີ (2544:16) ກຶ່າວວຶ່າ ຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍຄວນມລີກັສະນະ 

ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1.) ເປັນຕວົແທນໃນທກຸສະຖານະການ (Figurehead) ເຮັດກດິຈະກາໍຕຶ່າງໆ ເຊັຶ່ ນ ເປັນ

ຕວົແທນ ທີຶ່ ດຂີອງອງົການ, ເປັນຕວົແທທີຶ່ ຈະຮວບຮວມຂໍູ້ມ  ນທີຶ່ ຢ ຶ່ຶ່ພາຍນອກອງົກອນໃຫູ້ ການ

ຕູ້ອນຮບັ ແຂກຜ ູ້ມາຢູ້ຽມຢາມ. 

2.) ເປັນນກັເວົູ້າທີຶ່ ດ ີ (Spokes person) ຜ ູ້ນາໍຈະຕູ້ອງມຄີວາມສາມາດໃນການເວົູ້າ ແລະ 

ນາໍສະເໜີກດິຈະກາໍຕະຫ ອດເຖງິການວາງແຜນ, ມຄີວາມສາມາດໃນດູ້ານຕຶ່າງໆ ແລະ ມວີໄິສ

ທດັທີຶ່  ດກີບັບກຸຄນົ ຫ ຼື ຝຶ່າຍຕຶ່າງໆ. 

3.) ເປັນນກັເຈລະຈາຕໍຶ່ ລອງ (Negotiator) ຜ ູ້ນາໍຈະຕູ້ອງສາມາດເຈລະຈາຕໍຶ່ ລອງ ກບັຜ ູ້

ບໍລິຫານ, ຜ ູ້ບງັຄບັບນັຊາທີຶ່ ເໜຼືອກວຶ່າ ໃນການເຈລະຈາດູ້ານຂໍເງນິທ ນ, ສິຶ່ ງອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກ, ອປຸະ ກອນ, ສາມາດຕໍຶ່ ລອງກບັໜຶ່ວຍງານຕຶ່າງໆ ໃນອງົກອນ, ສາມາດຕໍຶ່ ລອງກບັຜ ູ້

ໃຊູ້ ບໍລິການ. 

4.) ເປັນຜ ູ້ສອນວຽກ (Coach) ຜ ູ້ນາໍຈະຕູ້ອງມເີວລາ ແລະ ຄວາມສາມາດທີຶ່ ຈະສອນທີມ

ງານ ໃຫູ້ປະສບົຄວາມສາໍເລັດ, ຊຶ່ວຍໃຫູ້ສະມາຊກິທິມງານມກີານຕອບກບັ ກ ຶ່ຽວກບັຜນົການ

ປະຕິບດັ ວຽກງານ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເກດີຄວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນວຶ່າ ສະມາຊກິທິມງານມຂີ ັູ້ນຕອນການເຮັດວຽກ 

ແລະ ມກີານ ປະຕິບດັວຽກງານທີຶ່ ດຂີ ູ້ນ. 

5.) ເປັນຜ ູ້ສາມາດສູ້າງທີມງານໄດູ້ (Team builder) ຜ ູ້ນາໍຈະຕູ້ອງສູ້າງທິມງານ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້

ເກດີ ຄວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນວຶ່າ ສະມາຊກິທິມງານມຸ ຶ່ງໝ ັູ້ນທີຶ່ ຈະປະສບົຄວາມສາໍເລັດ, ລິເລິຶ່ ມກດິຈະກາໍ

ທີຶ່ ສູ້າງ ຂວນັກາໍລງັໃຈແກຶ່ກ ຸຶ່ມ, ຈດັປະຊຸມພບົປະສງັສນັເປັນແຕຶ່ລະໄລຍະ ເພຼືຶ່ ອກະຕຸູ້ນໃຫູ້ສະ 

ມາຊກິໃນທິມ ງານ ມກີານອະທິບາຍກຶ່ຽວກບັເລຼືຶ່ ອງຄວາມສາໍເລັດ, ບນັຫາ ແລະ ສິຶ່ ງທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງ 

ອຼືຶ່ ນໆ. 

6.) ສະແດງບດົບາດການເຮັດວຽກເປັນທິມ (Team player) ຜ ູ້ນາໍ ຈະຕູ້ອງວາງຕວົ ເປັນ

ສະມາຊກິ ແລະ ຜ ູ້ນາໍທີມທີຶ່ ເໝາະສມົ, ມຄີວາມຮຶ່ວມມຼືກບັໜຶ່ວຍງານອຼືຶ່ ນໆ ສະແດງຄວາມ ຈງິ

ໃຈຕໍຶ່ ຜ ູ້ບງັຄບັ ບນັຊາ ແລະ ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ ໂດຍໃຫູ້ການສະໜບັສະໜ ນແຜນການເຮັດ 

ວຽກເປັນທິມ ແລະ ກະຕຸູ້ນໃຫູ້ມສີຶ່ວນຮຶ່ວມໃນການຕດັສນິໃຈຢຶ່າງເຕັມທີຶ່ . 
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7.) ສາມາດແກູ້ບນັຫາໂດຍການໃຊູ້ເທັກນກິ (Technical problem solver) ຜ ູ້ນາໍ ຄວນ

ໃຫູ້ການ ບໍລິຫານ ໃນຖານະເປັນຜ ູ້ຊ ຶ່ຽວຊານ ຫ ຼື ຜ ູ້ແນະນາໍດູ້ານເທັກນກິເປັນຜ ູ້ສູ້າງຜນົປະໂຫຍດ

ກຶ່ຽວກບັ ການເຮັດວຽກປະຈາໍ. 

8.) ການປະກອບການ (Entrepreneur) ເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ຄາໍແນະນາໍຄວາມຄິດລິເລິຶ່ ມທາງ 

ວເິຄາະ (Critical thinking) ແລະ ມຄີວາມຮ ູ້, ຄວາມສາມາດໃນການເປັນຜ ູ້ປະກອບການ ໃນ 

ການພດັທະ ນາການປຶ່ຽນແປງ. 

 

ອໄຸທ ບນຸປຣະເສຣດິ (2542, ອູ້າງເຖງິໃນ ທະວດັໄຊ ຫອມຍາມເຢັນ, 2548:26) ໄດູ້

ກ ຶ່າວ ເຖງິນກັວຊິາຊບີຊ ັູ້ນສ ງ (Professional) ມຼືອາຊບີ ຄວນມລີກັສະນະດ ັຶ່ງນີູ້ : 

1.) ມອີງົຄວາມຮ ູ້, ຫ ກັທິດສະດ,ີ ແບບແຜນການປະຕິບດັ ແລະ ການຄ ົູ້ນຄວູ້າວໄິຈ ໃນ

ສາດແຫຶ່ງ ວຊິາຊບີໃຫູ້ກ ູ້າວໜູ້າຢ ຶ່ຶ່ສະເໝີ (Systematic body of Knowledge). 

2.) ມຈີະລິຍະທາໍໃນຕນົເອງ ແລະ ຈນັຍາບນັແຫຶ່ງວຊິາຊບີ (Code of Conduct, 

Professional Ethics). 

3.) ເປັນມາດຕະຖານການປະຕິບດັການ ໃນດູ້ານຕຶ່າງໆ ແຫຶ່ງວຊິາຊບີຊ ັູ້ນສ ງ (Operation 

Standard; Standard of Practices). 

4.) ມສີະມາຄມົວຊິາຊບີຊ ັູ້ນສ ງຂອງຕນົເອງ, ເຮັດໜູ້າທີຶ່ ສ ົຶ່ງເສີມ, ພດັທະນາ, ຮບັຮອງ, 

ອອກໃບ ອະນຍຸາດຕິດຕາມກວດສອບການປະຕິບດັວຽກງານໃນວຊິາຊບີຊ ັູ້ນສ ງ, ໃຫູ້ກຽດ, 

ໃຫູ້ການຍກົ ຍູ້ອງ, ໃຫູ້ລາງວນັ ແລະ ດາໍເນນີການລງົໂທດຜ ູ້ປະຕິບດັວຽກງານວຊິາຊບີທີຶ່ ປະພ ດ

ຕນົໂດຍບໍຶ່  ຊອບທາໍ ຫ ຼື ຂດັຫ ກັຈນັຍາບນັໃນວຊິາຊບີ (Professional). 

ທຶ່ານ Keith Davis, 1972 ໄດູ້ກາໍນດົຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍໄວູ້ ເຊັຶ່ ນ: 

1) ມຄີວາມສະຫລຽວສະຫລາດ (Intelligence) 

2) ພາວະຄວາມເປັນຜ ູ້ໃຫຍຶ່ (Social Maturity) = ຮ ູ້ຄວບຄມຸ ຕນົເອງ, ມຄີວາມໝັູ້ນຄງົ

ທາງຈດິໃຈ, ຮບັຟງັຄວາມຄິດເຫັນຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ, ມເີຫດມຜີນົ, ມຄີວາມອດົກ ັູ້ນສ ງ… 

3) ມເີຈດຕະນາລມົພາຍໃນ (Inner Motivation) ມຄີວາມມຸ ຶ່ງໝ ັູ້ນ ຕໍຶ່ ຄວາມສາໍເລັດ, ມີ

ຄວາມພາກພຽນພະຍາຍາມບກຸບຼືນ… 

4) ມມີະນດຸສາໍພນັ (Human Relation) 
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ນອກຈາກນ ັູ້ນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດຈີະຕູ້ອງມ ີ17 ມ ີດ ັຶ່ງລຸຶ່ມນີູ້: 

1) ມຄີວາມຮ ູ້ (Knowledge) 

2) ມຫີວົຄິດລິເລີຶ່ ມ (Initiative) 

3) ມຄີວາມກູ້າຫານ (Courage) 

4) ມຄີວາມເດັດຂາດ (Decisiveness) 

5) ມຄີວາມແນບນຽນ (Tact) 

6) ມຄີວາມຍຕຸິທາໍ (Justice) 

7) ມທີຶ່າທາງສະຫງ ຶ່າຜຶ່າເຜີຍ (Bearing) 

8) ມຄີວາມມານະອດົທນົ (Endurance) 

9) ມຄີວາມກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນ (Enthusiasm) 

10)  ມຄີວາມບໍຶ່ ເຫັນແກຶ່ຕວົ (Unselfishness) 

11)  ມຄີວາມຕຼືຶ່ ນຕວົ ຫລຼືບໍຶ່ປະໝາດ (Alertness) 

12)  ມຄີວາມສາມາດພິຈາລະນະຢຶ່າງຖຼືກຕູ້ອງ (Judgment) 

13)  ມຄີວາມສະຫງບົສະຫງຽມຄຶ່ຽມຄມົ (Humility) 

14)  ມມີະນດຸສະທາໍ (Humanity) 

15)  ມຄີວາມຈງົຮກັພກັດ ີ(Loyalty) 

16)  ມກີານສງັຄມົດ ີ(Sociability) 

17)  ມກີານຄຸູ້ມຄອງຕນົເອງ (Self Control) 

 

1.7 ລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີ

  ຖູ້າຈະເວົູ້າວຶ່າການເຮັດວຽກຈະຕູ້ອງປະກອບດູ້ວຍບກຸຄະລາກອນ 2 ລະດບັ ຄຼື: ຜ ູ້ນາໍຫ ຼື

ຫວົໜູ້າງານ ຫ ຼື ຜ ູ້ບງັຄບັບນັຊາ ເຊິຶ່ ງເປັນຜ ູ້ຮບັຜິດຊອບວຽກນ ັູ້ນ ແລະອີກລະດບັໜ ຶ່ ງກຄໍຼື ຜ ູ້ຕາມ 
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ຫ ຼື ລ ກນ ູ້ອງ ຫ ຼືຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ, ທງັ 2 ລະດບັນີູ້ຈະປະຕິບດັງານຮຶ່ວມກນັໃຫູ້ບນັລເຸປົູ້າໝາຍ

ທີຶ່ ກາໍນດົເອົາໄວູ້. 

 ຜ ູ້ນາໍຈະຮຶ່ວມກນັກບັຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາໃນການວາງແຜນຫາຄນົມາປະຕິບດັງານ ແບຶ່ງ

ວຽກ, ມອບໝາຍວຽກ, ຕດັສິນໃຈສ ັຶ່ງການ, ຄວມຄມຸດ ແລ, ກາໍກບັງານ, ກວດກາ ແກູ້ໄຂບນັຫາ

, ຕະຫ ອດຮອດການອບົຮມົສ ັຶ່ງສອນ, ຍູ້ອງຍໍຊມົເຊຍີ, ໃຫູ້ລາງວນັ, ລງົໂທດ. ຜ ູ້ນາໍຈະຮບັແຕຶ່

ຄວາມຂອບຢຶ່າງດຽວບໍຶ່ ໄດູ້ ຈະຕູ້ອງຮບັຜິດເຊັຶ່ ນກນັ (ຖູ້າມ)ີ. ຈະມແີຕຶ່ສ ັຶ່ງການຢຶ່າງດຽວບໍຶ່ ໄດູ້ 

ບາງຄ ັູ້ງຈະຕູ້ອງລງົມ ຼືປະຕິບດັດູ້ວຍຕນົເອງເຊັຶ່ ນກນັ ຈ ຶ່ງຈະເອີູ້ນໄດູ້ວ ຶ່າມ ຼືເຖງິ, ຜ ູ້ຕາມ ຫ ຼື ຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້

ບງັຄບັບນັຊາຈ ຶ່ງຈະເຊຼືຶ່ ອຖຼື. 

 ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີຄວນມລີກັສະນະດ ັຶ່ງຕໍຶ່ ໄປນີູ້:  

1. ເປັນກນັເອງ, ເປັນຄນົໃຈກວູ້າງ, ບໍຶ່ ຖຼືຕວົ, ກູ້າໄດູ້ກ ູ້າເສຍ 

2. ມຄີວາມຍຕຸິທາໍ, ກງົໄປກງົມາ, ສະເໝີຕ ົູ້ນສະເໝີປາຍ, ມຄີວາມເປັນຢ ຶ່ແບບລຽບງ ຶ່າຍແຕຶ່

ມລີະບຽບ 

3. ຊີູ້ນາໍ ສິດສອນວຽກງານໃຫູ້ສະມາຊກິດູ້ວຍຄວາມຈງິໃຈ, ຕິດຕາມວຽກ ແຕຶ່ບໍຶ່ ຈກຸຈກິ, 

ຕາໍນເິພຼືຶ່ ອກໍຶ່ສູ້າງ, ສະຫ ຸບແລູ້ວກຄໍຼືເປັນຜ ູ້ສອນເກັຶ່ ງ ແລະ ຖຶ່າຍທອດວທີິເຮັດວຽກເກັຶ່ ງນ ັູ້ໜ

ເອງ. 

4. ບໍຶ່ ເຫັນແກຶ່ຕວົ, ເຫັນອກົເຫັນໃຈຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ, ເບິຶ່ ງແຍງຄວາມສກຸທກຸຂອງ

ສະມາຊກິ. 

5. ເຫັນຄຶ່າຂອງຄນົ, ເປັນຄນົເບິຶ່ ງໂລກໃນແງ ຶ່ດ ີແລະ ໃນແງ ຶ່ສວຍສດົງດົງາມ, ຄວບຄມຸ

ອາລມົຂອງຕນົເອງໄດູ້ດ.ີ 

6. ມເີຫດຜນົຈ ງໃຈ, ມວີາທະສິນດ ີແຕຶ່ບໍຶ່ ເອົາແຕຶ່ແນວຄດິໂຕເອງ, ບໍຶ່ ສ ັຶ່ງການໃດໆ ໂດຍ

ພາລະການ, ມກັປະຊຸມຮຶ່ວມເພຼືຶ່ ອປ ກສາຫາລຼືນາໍຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ. 

7. ບໍຶ່ ອິດສາພະຍາບາດສະມາຊກິ ແລະ ບໍຶ່ ເປັນຄນັຄຽດງ ຶ່າຍ, ຮ ູ້ຈກັເອົາໃຈເຂົາມາໃສຶ່ໃຈເຮົາ

, ເຂົູ້າໃຈຄນົອຼືຶ່ ນ ແລະ ຍິູ້ມແຍູ້ມແຈ ຶ່ມໃສຢ ຶ່ສະເໝີ. 
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8. ບໍຶ່ ຖີູ້ມໂທດໃຫູ້ຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ, ເປັນຄນົມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສ ງ, ບໍຶ່ ເປັນຄນົສູ້າງ

ບນັຫາ ບໍຶ່ ເອົາຕວົລອດເປັນຍອດດ ີປກົປູ້ອງ ລ ກນ ູ້ອງທີຶ່ ກະທາໍດ ີ

9. ມຄີວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມສ ງ, ມສີິລະປະໃນການຈ ງໃຈໃຫູ້ຄນົເຮັດວຽກ

ສ ງ, ມລີະບຽບວໄິນທີຶ່ ກ ຶ່າວມາທງັ 9 ປະການ. ຜ ູ້ທີຶ່ ຕູ້ອງການເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີຫ ຼື ຫວົໜູ້າທີຶ່

ດ ີຫ ຼື ຜ ູ້ບງັຄບັບນັຊາທີຶ່ ດ ີຈນັເຖງິຜ ູ້ບໍລິຫານທີຶ່ ດນີ ັ ູ້ນ ຈະຕູ້ອງເປັນຄນົປະພ ດປະຕິບດັ

ເທົຶ່ ານ ັູ້ນ. 

 

ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ບໍຶ່ ດ ີ

ຜ ູ້ນາໍ ຫ ຼື ຜ ູ້ບງັຄບັບນັຊາ ຫ ຼື ຫວົໜູ້າ ທີຶ່ ບໍຶ່ ດ ີນ ັູ້ນ ແມ ຶ່ນ ຜ ູ້ບງັຄບັບນັຊາ ທີຶ່ ມກັບໍຶ່ກ ູ້າເວົູ້າ

ຄວາມຈງິເຊິຶ່ ງໜູ້າ ແຕຶ່ຈະຈ ົຶ່ມຂວນັນນິທາລບັຫ ງັ  ເຊິຶ່ ງພາໃຫູ້ຜ ູ້ນາໍຫ ຼືຜ ູ້ບງັຄບັບນັຊາຫ າຍຄນົເສຍ

ຜ ູ້ເສຍຄນົໄປ ເພາະເວລາຢ ຶ່ຕໍຶ່ໜູ້າຈະຍູ້ອງຍໍຊມົເຊຍີ ປະຈບົປະແຈງ ຖູ້າຜ ູ້ນາໍຄນົໃດຫ ງົຄາລມົ 

ແລະ ຈະພາໃຫູ້ເສຍຄນົແບບງ ຶ່າຍ. 

ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ບໍຶ່ ດຈີະມລີກັສະນະດ ັຶ່ງນີູ້ ູ້: 

1) ເປັນຄນົສກັດນີາ ໝາຍເຖງິ ເປັນຄນົເຈົູ້າລະບຽບ, ມວີທີິພິຖພິີຖນັເກນີໄປຈນົໜູ້າເບຼືຶ່ ອ, 

ໜູ້າລາໍຄານ, ໄປມາທາງໃດມລີ ກນ ູ້ອງແຫຶ່ແຫນ ອູ້ອມໜູ້າອູ້ອມຫ ງັ ເປັນການເສີມສູ້າງ

ປາລະມຂີອງຕນົເອງ. 

2) ເປັນໄດໂນເສົາເຕົຶ່ າລູ້ານປີ ໝາຍເຖງິ ເປັນຜ ູ້ມຄີວາມຄິດຫ ູ້າຫ ງັ ເບິຶ່ ງໜູ້າອີດ ຕນົ ເປັນຕາ

ໜູ້າສງົສານ ຫ າຍກວຶ່າ ໜູ້າໜກັໃຈ. 

3) ເປັນຄນົບໍຶ່ ມເີຫດຜນົ ຄຼືຖຼືຄວາມຄດິຂອງຕນົເອງເປັນໃຫຍຶ່  ວຶ່າຖຼືກຕູ້ອງເໝາະສມົ ບໍຶ່ ຟງັ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄນົອຼືຶ່ ນ ເປັນແບບວຶ່າ ນະໂຍບາຍແມ ຶ່ນຢ ຶ່ເໜຼືອເຫດຜນົ. 

4) ເປັນຄນົຈ ູ້ຈ ີູ້ຈກຸຈກິ ຄຼື ເປັນຄນົມກັຈ ົຶ່ມ ມກັດຶ່າ ທງັຢ ຶ່ຕໍຶ່ໜູ້າ ແລະ ລບັຫ ງັແບບບໍຶ່ ມ ີ

ເຫດຜນົ ວຶ່າອນັໃດຜິດອນັໃດຖຼືກ ຂໍພຽງແຕຶ່ໄດູ້ຈ ົຶ່ມໄວູ້ກ ຶ່ອນເປັນພໍ. 

5) ເປັນຄນົທີຶ່ ບໍຶ່ ແນ ຶ່ນອນ ໂລເລ ປຶ່ຽນໃຈງ ຶ່າຍ ມຼືູ້ນີູ້ເປັນແບບໜ ຶ່ ງມ ຼືູ້ອຼືຶ່ ນເປັນອກີແບບໜ ຶ່ ງ. 
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6) ເປັນຄນົເບິຶ່ ງໂລກໃນແງ ຶ່ຮ ູ້າຍ ຄຼື ບໍຶ່ ໄວູ້ວາງໃຈໃຜເລີຍ ບໍຶ່ ເຊຼືຶ່ ອສີມ ຼືໃຜເລີຍ ຫວງງານ 

ຫວງອາໍນາດ ເຮັດວຽກຄນົດຽວ ເປັນຄນົແບບວຶ່າຂູ້າພະເຈົູ້າເກັຶ່ ງຄນົດຽວ. 

7) ເປັນຄນົເກບັຄວາມຄຽດໄວູ້ດນົ ຄຼື ບໍຶ່ຍອມແພູ້ໃຜ ເມຼືຶ່ອມຜີ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາໂຕູ້ຕອບ ຫ ຼື 

ເຮັດໃຫູ້ບໍຶ່ ພໍໃຈ ຈະຫາທາງກ ັຶ່ນແກ ູ້ງ ບໍຶ່ ວ ຶ່າທາງກງົ ຫ ຼື ທາງອູ້ອມ. 

8) ເປັນຄນົເອົາແຕຶ່ສິຶ່ ງຂອງດີໆ  ຄຼືມກັຂອງຂວນັ ສິນບນົ ຜ ູ້ໃດໃຫູ້ວດັຖສຸິຶ່ ງຂອງຈະບໍລິການ 

ແລະ ເອົາໃຈສຶ່ດ ແລເປັນພິເສດ. 

9) ບໍຶ່ ມໃີຜເກັຶ່ ງກວຶ່າ ຄຼື ເປັນຜ ູ້ນາໍ ຫ ຼື ຜ ູ້ບງັຄບັບນັຊາທີຶ່ ຫ ງົຕນົເອງ ຄິດວຶ່າຕນົເອງເກັຶ່ ງກວຶ່າ

ຄນົອຼືຶ່ ນ ພິເສດກວຶ່າຄນົອຼືຶ່ ນ.  

ຖູ້າຜ ູ້ນາໍຄນົໃດຄນັໜ ຶ່ ງມທີງັ 9 ລກັສະນະທີຶ່ ກ ຶ່າວມາຂູ້າງເທິງນີູ້ ອານາຄດົຂອງທຶ່ານຈະບໍຶ່ ສດົໄສ 

ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາຂອງທຶ່ານທີຶ່ ອູ້ອມໜູ້າອູ້ອມຫ ງັທີຶ່ ຜຶ່ານມາ ບດັນີູ້ເຊຼືຶ່ ອຖຼືບໍຶ່ ໄດູ້ພຽງແຕຶ່ຄນົດຽວ. 

1.8 ຄນຸສມົບດັຂອງການເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີ

 ມນີກັຂຽນບາງທຶ່ານໄດູ້ແບຶ່ງຄນຸສມົບດັຂອງຜ ູ້ນາໍອອກເປັນ 3 ດູ້ານ ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1) ຄອງຕນົ 

- ມຄີວາມພ ດຕນົທີຶ່ ດ ີ

- ມຄີວາມຮ ູ້ຄວາມສາມາດເຂົູ້າໃຈເຫດການ 

- ມຄີວາມຊຼືຶ່ ສດັສດຸຈະລິດ 

- ມຄີວາມອດົທນົພາກພຽນ 

- ມເີຫດມຜີນົ 

- ມກີານຄວບຄມຸອາລມົທີຶ່ ດ ີ(EQ = Emotional Quotient) 

2) ຄອງຄນົ 

- ມມີະນດຸສາໍພນັດ ີ

- ມຄີວາມເສຍສະຫ ະ 

- ມຄີວາມຈງິໃຈ 
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- ມຄີວາມສາມາດໃນການຈ ງໃຈ 

- ມຄີວາມປາຖະໜາສ ົຶ່ງເສີມໃຫູ້ສະມາຊກິກ ູ້າວໜູ້າ 

3) ຄອງວຽກ 

- ມແີນວຄິດລິເລີຶ່ ມສູ້າງສນັ 

- ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ 

- ກງົຕໍຶ່ ເວລາ 

- ມຄີວາມມຸ ູ້ງໝ ັູ້ນໃນການສູ້າງຜນົງານ 

- ມຜີນົງານທີຶ່ ຊດັເຈນ 

- ມຄີວາມກູ້າຫານ 

 

ປຣະຄນັ ປນັເທບພະລງັກ ນ, 2010 ກ ຶ່າວວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດນີ ັ ູ້ນຄວນປະກອບມ ີ5 ຄນຸສມົບດັທີຶ່

ສາໍຄນັດ ັຶ່ງລຸຶ່ມນີູ້: 

1) ຕູ້ອງມວີໄິສທດັ ເປັນຄນົທີຶ່ ສາມາດເບິຶ່ ງກວູ້າງເຫັນໄກເຖງິອານາຄດົທີຶ່ ຄນົອຼືຶ່ ນບໍຶ່ ສາມາດ

ເບິຶ່ ງເຫັນ ເບິຶ່ ງເຫັນໂອກາດໃນອານາຄດົໄດູ້ ແລະ ແມຼືຶ່ອເບິຶ່ ງເຫັນໃນອານາຄດົແລູ້ວ ກໍ

ຕູ້ອງສາມາດກາໍນດົເປົູ້າໝາຍ ແລະ ແຜນງານໃນການກູ້າວໄປສ ຶ່ເປົູ້າໝາຍນ ັູ້ນໄດູ້ຢຶ່າງ

ຊດັເຈນ ບໍຶ່ ແມ ຶ່ນພຽງແຕຶ່ຈະຝນັພຽງຢຶ່າງດຽວ. 

2) ຕູ້ອງແບຶ່ງວຽກງານໃຫູ້ທີມງານຢຶ່າງເໝາະສມົ ເປັນການນາໍແຜນງານທີຶ່ ກາໍນດົໄວູ້ນ ັູ້ນມາ

ແບຶ່ງໃຫູ້ພະນກັງານ ແລະ ທີມງານ ໂດຍພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສມົຂອງພະນກັງານ

ແຕຶ່ລະຄນົໃຫູ້ເໝາະກບັວຽກງານແຕຶ່ລະຢຶ່າງ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້ຕາມ

ຄວາມຖະໜດັ ລວມທງັໃຫູ້ໂອກາດຄນົອຼືຶ່ ນໆ ໄດູ້ເຮັດວຽກ. ຜ ູ້ນາໍອາດຈະຕູ້ອງຍອມຮບັ

ຄວາມສຶ່ຽງໃນເລຼືຶ່ ອງນີູ້  ເຊັຶ່ ນວຶ່າ ການຍອມໄວູ້ວາງໃຈພະນກັງານ ແລະ ເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນວຶ່າ

ພະນກັງານຈະສາມາດເຮັດງານນ ັູ້ນໄດູ້. ມຜີ ູ້ນາໍຫ າຍຄນົທີຶ່ ນາໍໃຊູ້ວທີິດ ັຶ່ງກ ຶ່າວກບັ

ພະນກັງານຕນົ ບາງທີກອໍາດມພີະນກັງານບາງຄນົທີຶ່ ບໍຶ່ ສາມາດເຮັດນ ັູ້ນໄດູ້ ແຕຶ່ສຶ່ວນໃຫຍຶ່
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ແລູ້ວສະມາຊກິຈະເຮັດວຽກງານຢຶ່າງເຕັມທີຶ່  ເພາະຫວົໜູ້າໄວູ້ວາງໃຈຕນົເອງ ກບໍໍຶ່ຢາກ

ເຮັດໃຫູ້ຫວົໜູ້າຜິດຫວງັ. 

3) ຕູ້ອງສູ້າງທີມງານໄດູ້ ຈະຕູ້ອງເປັນຄນົທີຶ່ ເຮັດວຽກງານໃຫູ້ສາໍເລັດ ໂດຍເນັູ້ນທງັງານ 

ແລະ ທງັຄນົ,  ໃນການສູ້າງທີມງານທີຶ່ ດນີ ັ ູ້ນ ຜ ູ້ນາໍຕູ້ອງມທີກັສະໃນການສຼືຶ່ ສານທີຶ່ ດ ີມ ີ

ຄວາມເປັນທາໍກບັພະນກັງານໃນທີມ ບໍຶ່ ເລຼືອກປະຕິບດັ ເວລາເຮັດວຽກຈະເນັູ້ນໃຫູ້ທກຸຄນົ

ພູ້ອມກບັປະຕິບດັ ບໍຶ່ ມກີານຍກົຍູ້ອງຕນົເດັຶ່ ນພຽງຄນົດຽວ ຫ ຼື ມກັແຕຶ່ຍູ້ອງ ບໍຶ່ຍອມຮບັ

ຄວາມຜິດ.  

4) ຕູ້ອງສູ້າງແຮງບນັດານໃຈໃຫູ້ພະນກັງານໄດູ້ ມພີະລງັໃນການສູ້າງກາໍລງັໃຈໃຫູ້ກບັທີມ

ງານ ແລະກະຕຸູ້ນໃຫູ້ພະນກັງານມຄີວາມຕູ້ອງການທີຶ່ ຢາກປະສບົຜນົສາໍເລັດ, ຄຼືການ

ເຮັດໃຫູ້ຄນົອຼືຶ່ ນມກີາໍລງັໃຈໃນການເຮັດວຽກຢ ຶ່ສະເໝີ. 

5) ຕູ້ອງເປັນຜ ູ້ພດັທະນາຄນົອຼືຶ່ ນຢ ຶ່ສະເໝີ ມຄີວາມເຂົູ້າໃຈພະນກັງານທີຶ່ ມຜີນົງານບໍຶ່ດ ີແລະ 

ພະຍາຍາມທີຶ່ ຈະພດັທະນາພະນກັງານໃຫູ້ມຄີວາມຮ ູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທກັສະໃນການ

ເຮັດວຽກດຫີ າຍຂ ູ້ນ. ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດຈີະບໍຶ່ ຮ ູ້າຍດຶ່າພະນກັງານ “ເປັນຫຍງັຄຼືໂງ ຶ່ແທູ້ ຊ ໍຶ່ານີູ້ຍງັເຮັດ

ບໍຶ່ ໄດູ້” (ຖູ້າເຂົາເຮັດໄດູ້ຄງົຈະມາເປັນຫວົໜູ້າຂອງຜ ູ້ນາໍຄນົນີູ້ໄປແລູ້ວ) ແຕຶ່ຈະພະຍາຍາມ

ພດັທະນາໃຫູ້ພະນກັງານເຮັດວຽກໃຫູ້ໄດູ້ ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດຈີ  ຶ່ງປຽບເໝຼືອນຄ ທີຶ່ ສອນພະນກັງານທງັ

ດູ້ານຄວາມຮ ູ້ໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເປັນຕວົຢຶ່າງສາໍລບັພ ດຕິກາໍທີຶ່ ເໝາະສມົດູ້ວຍ.  

ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ ໃນການພດັທະນາຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີກຄໍວນພະຍາຍາມພດັທະນາໃນ 5 ດູ້ານທີຶ່

ໄດູ້ກ ຶ່າວມາຂູ້າງເທິງ ກຈໍະສາມາດເຮັດໃຫູ້ອງົກອນຂອງເຮົາມຜີ ູ້ນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິພາບຫ າຍ

ຂ ູ້ນ. 

1.9 ພາລະໜູ້າທີຶ່ ຂອງຜ ູ້ນາໍ 

Wall ແລະ Hawkins, 1964 ໄດູ້ກາໍນດົໜູ້າທີຶ່ ຂອງຜ ູ້ນາໍໄວູ້ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1) ວາງນະໂຍບາຍ 

2) ວາງແຜນການ 

3) ໃຫູ້ຄາໍປ ກສາແບບຜ ູ້ຊ ຶ່ຽວຊານ 
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4) ເປັນແບບຢຶ່າງທີຶ່ ດ ີ

5) ຕິດແທດສະມາຊກິ 

6) ໃຫູ້ການຍູ້ອງຍໍແລະລງົວໄິນ 

7) ເປັນຜ ູ້ຍອມຮບັຜິດຮບັຊອບ 

8) ເປັນຜ ູ້ຕດັສິນບນັຫາດູ້ວຍຄວາມຍຕຸິທາໍ 

9) ເປັນສນັຍາລກັຂອງອງົການ 

10)  ຕິດຕໍຶ່ ພວົພນັພາຍນອກ 

 

ທຶ່ານ ສີຣພິອນ ພງົສີໂຣດ, 1997 ໄດູ້ກາໍນດົໜູ້າທີຶ່ ຂອງຜ ູ້ນາໍໄວູ້ດ ັຶ່ງລຸຶ່ມນີູ້: 

1) ໜູ້າທີຶ່ ຮບັຜິດຊອບຕໍຶ່ ອງົການ ( ກາໍນດົນະໂຍບາຍ, ວາງແຜນການ, ຕິດຕາມການ

ປະຕິບດັງານ, ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບຂອງວຽກງານ, ໃຫູ້ຄວາມສະເໝີພາບຕໍຶ່ ຜ ູ້ມາ

ພວົພນັວຽກ) 

2) ໜູ້າທີຶ່ ຕໍຶ່ ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ (ວຽກບໍລິຫານ, ວຽກປກົຄອງ, ວຽກເຝິກອບົຮມົ ແລະວຽກ

ສະຫວດັດກີານຕຶ່າງໆ) 

3) ໜູ້າທີຶ່ ຕໍຶ່ໜຶ່ວຍງານອຼືຶ່ ນ (ມກີານພວົພນັທີຶ່ ດ ີແລະ ຕຶ່າງຝຶ່າຍມຜີນົປະໂຫຍດ) 

4) ໜູ້າທີຶ່ ຕໍຶ່ ຕນົເອງ (ສອນຕນົເອງໃຫູ້ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ,ີ ຮບັຜິດຊອບໃນ ໜູ້າທີຶ່ ໃຫູ້ດທີີຶ່ ສດຸ, ເຂົູ້າ

ກບັສງັຄມົໃຫູ້ດ,ີ ພດັທະນາຕນົເອງ, ອທິຸດ ເວລາໃຫູ້ວຽກງານ, ກູ້າຮບັຜິດ, ຊຼືຶ່ ກງົຕໍຶ່

ເວລາ) 

 

ແນວໃດກຕໍາມ ດ ັຶ່ງທີຶ່ ໄດູູ້້ກ ຶ່າວເຖງິຄນຸສມົບດັ, ພ ດຕິກາໍ, ພາລະໜູ້າທີຶ່  ຂອງຜ ູ້ນາໍມາແລູ້ວ

ຢ ຶ່ຂ ູ້າງເທິງ ແຕຶ່ຄວາມສາໍເລັດຂອງແຕຶ່ລະອງົການ ແມ ຶ່ນຂ ູ້ນກບັຫ າຍປດັໄຈເຊັຶ່ ນ: 

ພະນກັງານ, ຜ ູ້ບໍລິຫານ. ເງນິທ ນ, ເຕັກໂນໂລຊ ີແລະ ອຼືຶ່ ນໆ. ໃນນີູ້ ຜ ູ້ບໍລິຫານ ຫ ຼື ຜ ູ້ນາໍ 

ກໍຶ່ແມ ຶ່ນປດັໄຈໜ ຶ່ ງທີຶ່ ສາໍຄນັ ແລະ ຂາດບໍຶ່ ໄດູ້ ຍູ້ອນຜ ູ້ນາໍ ມອີິດທິພນົຕໍຶ່ຄວາມເປັນຢ ຶ່ ຄວາມ

ກູ້າວໜູ້າ ຫ ຼືຫ ູ້າຫ ງັຂອງພະນກັງານເປັນຜ ູ້ສູ້າງບນັຍາກາດ ສະພາບແວດລູ້ອມໃນສະຖານທີຶ່

ເຮັດວຽກ ແລະ ຈ ງໃຈໃຫູ້ພະນກັງານອທິຸດຕນົ ໃຫູ້ກບັອງົການຢຶ່າງສດຸຄວາມສາມາດ 

ສະນ ັູ້ນຜ ູ້ນາໍຈ ຶ່ງມບີດົບາດສາໍຄນັຕໍຶ່ອງົການ ແລະ ສງັຄມົ. 
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ບດົທີ 2 

ພາວະຜ ູ້ນາໍ 

(Leadership) 

2.1 ຄວາມໝາຍຂອງ “ພາວະຜ ູ້ນາໍ”  

ພາວະຂອງການເປັນຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນເປັນປາກດົການທາງສງັຄມົອນັໜ ຶ່ ງ ເຊິຶ່ ງສາມາດເກດີ

ຂ ູ້ນໄດູ້ທກຸເວລາ ບໍຶ່ ວ ຶ່າໃນສະຖານະການປກົກະຕິ ຫ ຼື ສະຖານະການສກຸເສີນ, ເກດີຂ ູ້ນຕາມທາໍ

ມະຊາດ ຫ ຼືເກດີຈາກການແຕຶ່ງຕ ັູ້ງ. ພາວະຜ ູ້ນາໍ (leadership) ເປັນຫວົຂໍູ້ທີຶ່ ຍອມຮບັກນັທ ົຶ່ວໄປ

ວຶ່າມຄີວາມໜູ້າສນົໃຈແລະມຄີວາມທູ້າທາຍຫ າຍຫວົຂໍູ້ໜ ຶ່ ງຂອງການສ ກສາດູ້ານພ ດຕກິາໍອງົການ 

ແຕຶ່ຂະນະດຽວກນັ ຄາໍວຶ່າ “Leadership” (ພາວະຜ ູ້ນາໍ ຫ ຼື ການເປັນຜ ູ້ນາໍ) ຖຼືໄດູ້ວ ຶ່າເປັນຄາໍທີຶ່ ມ ີ

ຜ ູ້ໃຫູ້ນຍິາມຄວາມໝາຍທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງກນັອອກໄປຫ າຍໆຄາໍນຍິາມ ທ ັູ້ງນີູ້ຈາກຜນົການສາໍຫ ວດ ນິ

ຍາມຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍເທົຶ່ າທີຶ່ ເຫັນໃນເອກະສານຕຶ່າງໆ ເບນນດິສແລະນານດັສ (Bennis & 

Nanus, 1985) ພບົວຶ່າມບີກຸຄນົຕຶ່າງໆໃຫູ້ໄວູ້ກວຶ່າ 350 ນຍິາມ ເຊິຶ່ ງສອດຄຶ່ອງກບັ 

ສະຕອ໋ກດວິ (Stogdill, 1974) ເຄີຍກ ຶ່າວວຶ່າຈາໍນວນນຍິາມຂອງຄາໍ ພາວະຜ ູ້ນາໍ ມຫີ າຍເທົຶ່ າ

ກບັຈາໍນວນບກຸຄນົທີຶ່ ໃຫູ້ນຍິາມນ ັູ້ນ. ແຕຶ່ມບີາງນກັວຊິາການຍງັໄດູ້ສະເໜີວຶ່າ ປະເດັນ ພາວະ

ຜ ູ້ນາໍ “ເປັນປາກດົການໃນສງັຄມົມະນດຸທີຶ່ ມຜີ ູ້ໃຫູ້ຄວາມສນົໃຈ ແລະ ໃຫູ້ຂໍູ້ສງັເກດຫ າຍທີຶ່ ສດຸ 

ແຕຶ່ກຍໍງັມຜີ ູ້ເຂົູ້າໃຈເລຼືຶ່ ອງນີູ້ໜູ້ອຍທີຶ່ ສດຸ”. ນກັວຊິາການດູ້ານການບໍລິຫານ ໄດູ້ພະຍາຍາມ

ສງັລວມເປັນຄາໍນຍິາມທີຶ່ ສາໍຄນັຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ ໄວູ້ດ ັຶ່ງນີູ້: 

 ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ຜ ູ້ອຶ່ານມຄີວາມເຂົູ້າໃຈພຼືູ້ນຖານກຶ່ຽວກບັຜ ູ້ນາໍແລະພາວະຜ ູ້ນາໍ ຈະຂໍສະເໜີຄາໍ

ນຍິາມທີຶ່ ຄວນຮ ູ້ ໂດຍເສີມສກັ ວສິາລາກອນ ໄດູ້ສ ກສາລວບລວມຜນົງານຂອງບກຸຄນົຕຶ່າງໆໄວູ້

ດ ັຶ່ງນີູ້ (ສະເຣມີສກັ ວສິາລະກອນ, 2540) 

 ຜ ູ້ນາໍ (leader) ກບັພາວະຜ ູ້ນາໍ (leadership) ມຄີວາມໝາຍແຕກຕຶ່າງກນັ ໄດູ້ມຜີ ູ້ຄນົ

ໃຫູ້ນຍິາມ “ຜ ູ້ນາໍ” ໄວູ້ດ ັຶ່ງນີູ້ 

 ຜ ູ້ນາໍຄຼືບກຸຄນົທີຶ່ ມລີກັສະນະແບບໃດແບບໜ ຶ່ ງໃນ 5 ຢຶ່າງຕໍຶ່ ໄປນີູ້ 

1 ມບີດົບາດຫ ຼືມອີິດທິຜນົຕໍຶ່ ຄນົໃດຄນົໃນໜຶ່ວຍງານຫ າຍກວຶ່າຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ 

2 ມບີດົບາດເໜຼືອກວຶ່າບກຸຄນົອຼືຶ່ ນໆ 
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3 ມບີດົບາດສາໍຄນັທີຶ່ ສດຸທີຶ່ ເຮັດໃຫູ້ໜຶ່ວຍງານບນັລເຸປົູ້າໝາຍ 

4 ໄດູ້ຖຼືກເລຼືອກຈາກຜ ູ້ອຼືຶ່ ນໃຫູ້ເປັນຜ ູ້ນາໍ 

5 ເປັນຫວົໜູ້າຂອງກຸຶ່ມ 

  

ພາວະຜ ູ້ນາໍແມ ຶ່ນຫຍງັ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮ ບທີ 2: ການພວົພນັດູ້ານຕຶ່າງໆຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ 

 

ພາວະຜ ູ້ນາໍແມ ຶ່ນສິລະປະໃນການເຮັດໃຫູ້ເກດີອິດທິພນົຕໍຶ່ ການຈ ງໃຈຄນົອຼືຶ່ ນໃຫູ້ຮ ຶ່ວມ

ປະຕິບດັງານ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ບນັລຜຸນົສາໍເລັດຕາມຄວາມມຸ ຶ່ງໝາຍ (Tead, 1935) 

ພາວະຜ ູ້ນາໍ ຄຼືການປະຕິບດັງານຂອງຜ ູ້ນາໍເພຼືຶ່ ອເຮັດໃຫູ້ກ ຸຶ່ມປະສບົຄວາມສາໍເລັດ ໃນການ

ບນັລເຸປົູ້າໝາຍ ເຊິຶ່ ງຄວາມສາໍເລັດຂອງກຸຶ່ມເປັນໄມ ູ້ຫ າວດັແທກຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍ (Fiedler, 

1971). 

ອດິທິພນົ 

ຜ ູ້ນາໍ 

ຜ ູ້ຕາມ 

ຈດຸປະສງົຂອງ

ອງົການ 

ຄນົ 

ພາວະຜ ູ້ນາໍ 

ການປຶ່ຽນແປງ 
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ພາວະຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິຂະບວນການຂອງການມອີິດທິພນົລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້ຖຼືກນາໍ

ໄປສ ຶ່ເປົູ້າໝາຍ (Hollander, 1978). 

ພາວະຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນຂະບວນການທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍໃຊູ້ອດິທິພນົຂອງຕນົໃນການຊຸກຍ ູ້ຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັ

ບນັຊາພາຍໃນອງົການ ຫ ຼື ກຸຶ່ມຄນົໃນສະຖານທີຶ່ ຕຶ່າງໆ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ສະມາຊກິຂອງກຸຶ່ມປະຕບິດັໜູ້າທີຶ່

ຂອງຕນົຢຶ່າງມປີະສດິທິພາບທີຶ່ ສດຸ ຈນົບນັລເຸປົູ້າໝາຍຂອງກຸຶ່ມ (ປະສານ ແລະ ທິບພະວນັ 

ຫອມພ ນ, 1997). 

ພາວະຜ ູ້ນາໍ ຄຼືພ ດຕິກາໍຂອງບກຸຄນົໃນການກາໍກບັກດິຈະກາໍຂອງກຸຶ່ມໄປສ ຶ່ເປົູ້າໝາຍຮຶ່ວມ

ກນັ (Hemphill & Coons, 1957, ອູ້າງໃນ ສະເຣມີສກັ ວສິາລາກອນ, 2540). 

ພາວະຜ ູ້ນາໍ ຄຼື ການໃຊູ້ອິດທິພນົເພີຶ່ ມທີຶ່ ສ ງກວຶ່າ ແລະ ຫ າຍກວຶ່າກນົໄກການທາໍງານ

ປກົກະຕິທີຶ່ ໃຊູ້ກບັງານປະຈາໍຂອງອງົກອນ (Katz & Kahn, 1978). 

ພາວະຜ ູ້ນາໍ ເປັນຂະບວນການຂອງການໃຊູ້ອິດທິພນົຕໍຶ່ ກດິຈະກາໍຕຶ່າງໆ ຂອງກຸຶ່ມເພຼືຶ່ ອ

ການຕ ັູ້ງເປົູ້າໝາຍ ແລະ ບນັລເຸປົູ້າໝາຍ (Stogdill, 1974:4). 

ອີງຕາມຄາໍນຍິາມຂອງ Stogdill ປະກອບດູ້ວຍປະເດັນສາໍຄນັທີຶ່ ກ ຶ່ຽວກບັ ອິດທິພນົ 

(Influence) ກຸຶ່ມ (Group) ແລະ ເປົູ້!ໝາຍ (Goal) ເຊັຶ່ ນວຶ່າ: 

1) ເປັນການເບິຶ່ ງພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະຂະບວນການອິດທິພນົ (Process of 

influence) 

2) ຂະບວນການອດິທິພນົດ ັຶ່ງກ ຶ່າວເປັນແນວຄິດຫ ກັທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນໃນບໍລິບດົຂອງກຸຶ່ມ 

(Group context) 

3) ຜ ູ້ນາໍໃຊູ້ອິດທິພນົຕໍຶ່ ພ ດຕິກາໍຂອງກຸຶ່ມສະມາຊກິກຸຶ່ມໄປໃນທິດທາງຂອງເປົູ້າໝາຍທີຶ່

ຕູ້ອງການໃຫູ້ກ ຸຶ່ມບນັລຜຸນົ. 

ສຶ່ວນຄາໍນຍິາມຂອງ ໄບຣແມນ ສຶ່ວນໃຫຍຶ່ແມ ຶ່ນມາຈາກແນວຄິດເລຼືຶ່ ອງ ເຊັຶ່ ນ: 

1) ຄນຸລກັສະນະ (Traits) 

2) ພ ດຕິກາໍ (Behavior) 

3) ການໃຊູ້ອິດທິພນົ (Influence) 

4) ຮ ບແບບຂອງການມປີະຕິກລິິຍາຕໍຶ່ ກນັ (Interaction pattern) 

 

ບນຸຊຶ່ວຍ ສຣີເິກດ (2540:8) ກຶ່າວວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນມະໂນພາບ 2 ປະການ ຄຼື 

ປະການທາໍອິດ ພາວະຜ ູ້ນາໍເປັນຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົ 2 ຄນົ ຫ ຼື ຫ າຍກວຶ່າ ໃນ
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ລກັສະນະ ການໃຊູ້ອາໍນາດ ແລະ ອດິທິພນົບໍຶ່ ເທົຶ່ າທຽມກນັ ຊ ຶ່ ງອາໍນາດຈາໍແນກໄດູ້ເປັນຜ ູ້ນາໍ 

ເປັນທາງການ (Formal leader) ແລະ ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ບໍຶ່ ເປັນທາງການ (Informal leader). 

ປະການ ທີສອງ ເປັນການ ເບິຶ່ ງຜ ູ້ນາໍໃນຖານະທີຶ່ ແຍກອອກຈາກກຸຶ່ມ ຄຼືບກຸຄນົທີຶ່ ສາມາດໃຊູ້ອິດທິ

ພນົໃຫູ້ບກຸຄນົອຼືຶ່ ນຍອມຕາມ ໄດູ້. 

ວໂິຣດ ສານຣດັຕະນະ (2546:175) ໄດູ້ກ ຶ່າວເຖງິ ພາວະຜ ູ້ນາໍ ຫ ຼື ພາວະຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍ 

(Leadership) ເປັນຂະບວນການທີຶ່ ຜ ູ້ບໍລິຫານຈະໃຊູ້ອິດທິພນົຕໍຶ່ ພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ຢຶ່າງມຈີດຸ

ມຸ ຶ່ງ ໝາຍ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ການປະຕິບດັວຽກງານບນັລຈຸດຸໝາຍຂອງອງົການ. 

 

ນບົພງົ ບນຸຈດິຕຣາດນຸ (2534:95) ໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍໄວູ້ ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1. ພາວະຜ ູ້ນາໍ ຄຼື ຜ ູ້ນາໍ, ຜ ູ້ທີຶ່ ມອີິດທິພນົໃນທາງຖຼືກຕູ້ອງຕໍຶ່ການກະທາໍຂອງຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ. 

2. ພາວະຜ ູ້ນາໍຄຼື ຜ ູ້ນາໍ, ຜ ູ້ທີຶ່ ມອີິດທິພນົໃນທາງທີຶ່ ຖຼືກຕູ້ອງຕໍຶ່ການກະທາໍຂອງຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ຫ າຍກວຶ່າ

ຄນົອຼືຶ່ ນໆ ໃນກຸຶ່ມ ຫ ຼື ໃນອງົການທີຶ່ ເຂົາປະຕິບດັວຽກງານຢ ຶ່. 

3. ພາວະຜ ູ້ນາໍ ຄຼື ຜ ູ້ນາໍ ຜ ູ້ທີຶ່ ໄດູ້ຮບັການເລຼືອກຕ ັູ້ງຈາກກຸຶ່ມໃຫູ້ເປັນຫວົໜູ້າ. 

4. ພາວະຜ ູ້ນາໍຄຼື ຜ ູ້ນາໍ, ຜ ູ້ທີຶ່ ອິດທິພນົຫ າຍໃນການກາໍນດົເປົູ້າໝາຍ ຫ ຼື ການປະຕິ ບດັວຽກ

ງານ ໃຫູ້ບນັລເຸປົູ້າໝາຍຂອງກຸຶ່ມ ຫ ຼື ອງົກອນ. 

5. ພາວະຜ ູ້ນາໍຄຼື ຜ ູ້ນາໍຜ ູ້ທີຶ່ ໄດູ້ຮບັຕາໍແໜຶ່ງໃນສາໍນກັງານ ແລະ ມອີິດທິພນົໃນຕວົສ ງ. 

 

ດວງພອນ ສຣຈີນັທະວງົ (2540:12) ກຶ່າວວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິ ຂະບວນການທີຶ່  

ຜ ູ້ນາໍໃຊູ້ອິດທິພນົຢຶ່າງມສີິລະປະ ແລະ ອາໍນາດໜູ້າທີຶ່ ກບັຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ຫ ຼື ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ ໂດຍໃຊູ້

ສາໍພນັ ທະພາບ, ຄວາມສາມາດໃນການຊກັຈ ງ ແລະ ຂະບວນການຕິດຕໍຶ່ ຊ ຶ່ ງກນັ ແລະກນັ, 

ເພຼືຶ່ ອປະຕິບດັການ  ແລະ ອາໍນວຍການໃຫູ້ບນັລເຸຖງິຈດຸໝາຍທີຶ່ ໄດູ້ຕ ັູ້ງໄວູ້. 

 

ສລິຸຍະພອນ ທນັສະນຍີາກອນ (2541:3) ກຶ່າວວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິ ພ ດຕິກາໍທີຶ່  

ຜ ູ້ນາໍສະແດງອອກໃນການໃຊູ້ອາໍນາດໜູ້າທີຶ່  ຫ ຼື ອິດທິພນົທມຢີ ຶ່ຕໍຶ່ ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມງານໃນສະຖານະການ

ຕຶ່າງໆ ໂດຍການຈ ງໃຈຜ ູ້ຮ ຶ່ວມງານໃຫູ້ເກດີແຮງຈ ງໃຈພາຍໃນ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມງານເພິຶ່ ງພໍໃຈ ໃຫູ້

ຄວາມ ຮຶ່ວມມຼືຊ ຶ່ ງກນັແລະກນັດູ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ແລະ ໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕນົໃນການ 

ປະຕິບດັວຽກງານໂດຍທຸຶ່ມເທກາໍລງັຄວາມຄດິ, ກາໍລງັກາຍ, ຄວາມຮ ູ້, ຄວາມສາມາດ ໃນການ 

ຊຶ່ວຍກນັແກູ້ບນັຫາ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ການປະຕບິດັວຽກງານບນັລວຸດັຖປຸະສງົທີຶ່ ກາໍນດົໄວູ້ຢຶ່າງມປີະສິດທິ 

ພາບ. 

 

ເສົາວະນດິ ເສົາໜານນົ (2542:4) ກຶ່າວວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິ ຂະບວນການທີຶ່ ບກຸ 

ຄນົໃດບກຸຄນົໜ ຶ່ ງ ຫ ຼື ຫ າຍກວຶ່າ ພະຍາຍາມໃຊູ້ອິດທິພນົຂອງຕນົຫ ຼືກ ຸຶ່ມກະຕຸູ້ນ, ຊີູ້ນາໍ, ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ 

ບກຸຄນົອຼືຶ່ ນ ຫ ຼື ກຸຶ່ມບກຸຄນົອຼືຶ່ ນມຄີວາມເຕັມໃຈ ແລະ ກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນໃນການເຮັດສິຶ່ ງຕຶ່າງໆ ຕາມ

ຕູ້ອງການ ໂດຍມຄີວາມສາໍເລັດຂອງກຸຶ່ມ ຫ ຼື ອງົກອນເປັນເປົູ້າໝາຍ. 
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ຊານໄຊ ອາຈນິສະມາຈານ (2543:9) ກຶ່າວວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິ ການສູ້າງໂອກາດ 

ໃຫູ້ພະນກັງານ ແລະ ບກຸຄນົອຼືຶ່ ນໆ ໄດູ້ສູ້າງປະໂຫຍດຢຶ່າງສາໍຄນັເປັນລາຍບກຸຄນົ ຫ ຼື ເປັນທີມຕໍຶ່  

ພາລະກດິຂອງອງົການ. 

ພາວະຜ ູ້ນາໍເປັນຂະບວນການໃນການໃຊູ້ອດິທິພນົຂອງກຸຶ່ມໃນການປະຕບິດັງານ ເພຼືຶ່ ອບນັລຸ

ເປົູ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍເລັດ (Bernard M. Bass and Bruce J. Avolio, 1993: 49). 

ພາວະຜ ູ້ນາໍເປັນການຊກັຊວນຜ ຶ່ອຼືຶ່ ນໃຫູ້ປຶ່ຽນແປງແນວຄິດໃນດູ້ານການເຫັນຜນົປະໂຫຍດສຶ່ວນ

ຕວົ ແລະ ຍອມຮບັເປົູ້າ ໝາຍຂອງກຸຶ່ມໃຫູ້ເປັນເປົູ້າໝາຍຂອງແຕຶ່ລະຄນົ (Peter Block, 1993: 

98). 

ພາວະຜ ູ້ນາໍ ຄຼືສະພາວະທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນໃນກຸຶ່ມຄນົ ສະພາວະນີູ້ເກດີຂ ູ້ນສະເພາະເມຼືຶ່ອຄນົສອງຄນົ 

ຫ ຼື ຫ າຍກວຶ່າສອງຄນົມປີະຕິສາໍພນັຕໍຶ່ ກນັ. ພາວະຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມອີິດທິພນົຕໍຶ່ ມະນດຸເກດີຂ ູ້ນເມ ຼືຶ່ອຄນົທີຶ່ ມ ີ

ຈດຸປະສງົຊດັເຈນທາໍການເຄຼືຶ່ ອນໄຫວເພຼືຶ່ ອແຂຶ່ງຂນັກບັຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ຫ ຼື ເກດີຈາກຄວາມຂດັແຍຶ່ງກບັຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ 

ເປັນການເຄຼືຶ່ ອນໄຫວກຶ່ຽວກບັສະຖາບນັ ກ ຶ່ຽວກບັການເມຼືອງ ເຄຼືຶ່ ອນໄຫວໂດຍມຈີດຸປະສງົທາງ

ຈດິຕະວທິະຍາ ແລະ ອາດເປັນດູ້ວຍເຫດການອຼືຶ່ ນໆ ທ ັູ້ງນີູ້ແມ ຶ່ນເພຼືຶ່ ອປກຸລະດມົ ແລະ ສູ້າງ

ຄວາມເພິງພໍໃຈຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງຜ ູ້ຕາມ (Owen, 2004). 

ທອງອິນ ວງົໂສທອນ (1980:8-10) ໄດູ້ສະຫ ຸບ ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍ ໄວູ້

ດ ັຶ່ງນີູ້: 

- ແມ ຶ່ນຄວາມສາມາດໃນການຊກັຊວນ ຫ ຼື ຊີູ້ນາໍຄນົອຼືຶ່ ນໃຫູ້ເກດີສດັທາໂດຍປາສະຈາກ

ການໃຊູ້ຕາໍແໜຶ່ງ ຫ ຼື ເຫດການພາຍນອກ. 

- ແມ ຶ່ນຂະບວນການໃຊູ້ອິດທິພນົ (Influence) ຕໍຶ່ ກດິຈະກາໍຂອງກຸຶ່ມເພຼືຶ່ ອກາໍນດົເປົູ້າໝ

າຍຂອງກຸຶ່ມ ເຮັດໃຫູ້ກ ຸຶ່ມບນັລຈຸດຸປະສງົຂອງກຸຶ່ມ. 

- ເປັນປາກດົການທາງສງັຄມົທີຶ່ ສະລບັຊບັຊູ້ອນ ແລະ ພວົພນັຢຶ່າງໃກ ູ້ຊດິກບັສະຖານະ

ການທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງ 

- ແມ ຶ່ນຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົ ເຊິຶ່ ງຜນົແຫຶ່ງຄວາມສາໍພນັຈະອອກມາວຶ່າ 

ບກຸຄນົໃດໜ ຶ່ ງໃນໄລຍະເວລາໃດໜ ຶ່ ງຕູ້ອງຮບັຜິດຊອບຕໍຶ່ ກດິຈະກາໍຂອງກຸຶ່ມ. 

- ແມ ຶ່ນການກະທາໍຕຶ່າງໆ ທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງກບັການໃຊູ້ອິດທິພນົຕໍຶ່ ກດິຈະການຂອງອງົການ. 

- ແມ ຶ່ການໃຊູ້ອິດທິພນົລະຫວຶ່າງບກຸຄນົໃນສະຖານະການໃດໜ ຶ່ ງໂດຍຜຶ່ານຂະບວນ

ການຕິດຕໍຶ່ສຼືຶ່ ສານ. 

 

ຈາກຄວາມໝາຍຂອງຄາໍວຶ່າ "ພາວະຜ ູ້ນາໍ" ທີຶ່ ໄດູ້ນາໍສະເໜີໄປແລູ້ວນ ັູ້ນ ພໍສະຫ ຸບໄດູ້ວ ຶ່າ 

ພາວະຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິ ການໃຊູ້ວທິະຍາສາດ ແລະ ສິລະປະ ຫ ຼື ຄວາມສາມາດຂອງຜ ູ້ນາໍ
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ໃນການໃຊູ້ ອິດທິພນົ ແລະ ກະຕຸູ້ນຈ ງໃຈໃຫູ້ເພຼືຶ່ ອນຮຶ່ວມງານ ຫ ຼື ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບງັຊາ ຫ ຼື ກຸຶ່ມ

ບກຸຄນົອຼືຶ່ ນໃຫູ້ ຄວາມຮຶ່ວມມຼື, ຮຶ່ວມໃຈດູ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ, ດູ້ວຍຄວາມກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນເຮັດວຽກ

ບນັລຜຸນົສາໍເລັດ ຕາມວດັຖປຸະສງົ ແລະ ເປົູ້າໝາຍທີຶ່ ຕ ັ ູ້ງໄວູ້. 

ນອກຈາກນ ັູ້ນ ພາວະຜ ູ້ນາໍ ຍງັແມ ຶ່ນພະລງັຊະນດິໜ ຶ່ ງທີຶ່ ສາມາດສ ົຶ່ງແຮງກະຕກຸຊຸກຍ ູ້ 

ເຮັດໃຫູ້ເກດີພະລງັຂບັເຄຼືຶ່ ອນຂອງກຸຶ່ມຄນົ ແລະ ລະບບົອງົການໄປສ ຶ່ການບນັລເຸປົູ້າໝາຍ

ຂອງອງົການ. 

ແບສ (Bass, 1990) ໄດູ້ສະຫ ຸບຄວາມໝາຍຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍຕາມທີຶ່ ມຜີ ູ້ຂຽນໄວູ້ ແລະ

ໄດູ້ຈາໍແນກຄວາມໝາຍຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍອອກເປັນ 12 ກຸຶ່ມ ດ ັຶ່ງນີູ້ ູ້: 

1) ພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະທີຶ່ ເນັູ້ນຂະບວນການຂອງກຸຶ່ມ (Leadership as a focus of 

group process) 

2) ພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະທີຶ່ ເປັນບກຸຄະລິກຍະພາ ແລະ ຜນົຂອງບກຸຄະລິກຍະພາບ 

(Leadership as apersonallity and its effects) 

3) ພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະທີຶ່ ເປັນການກະທາໍ ຫ ຼື ພ ດຕິກາໍ (Leadership as an act 

or behavior) 

4) ພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະທີຶ່ ເປັນເຄຼືຶ່ ອງມຼືໃນການບນັລເຸປົູ້າໝາຍ (Leadership as an 

instrument of goal achievement) 

5) ພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະທີຶ່ ເປັນຜນົທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນຈາກການມປີະຕິກລິິຍາຕໍຶ່ກນັ 

(Leadership as an emerging effect of interaction) 

6)  ພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະທີຶ່ ເປັນຄວາມແຕກຕຶ່າງຂອງບດົບາດ (Leadership as a 

differentiated role) 

7) ພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະທີຶ່ ເນັູ້ນດູ້ານໂຄງສູ້າງ (Leadership as the initiation 

structure) 

8) ພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະທີຶ່ ເປັນສະລະປະທີຶ່ ກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີການຍນິຍອມຕາມ (Leadership 

as the act of inducing compliance) 

9) ພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະທີຶ່ ເປັນການໃຊູ້ອິດທິພນົ (Leadershp as the exercise 

influence)  

10)  ພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະທີຶ່ ເປັນຮ ບແບບການຈ ງໃຈ (Leadership as a form 

persuasion) 

11)  ພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະຄວາມສາໍພນັຂອງອາໍນາດ (Leadership as a power 

relationship) 
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12)  ພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຖານະທີຶ່ ເປັນການປະສມົປະສານຂອງອງົປະກອບຕຶ່າງໆ 

(leadership as a combination of elements) 

 

ນອກຈາກທີຶ່ ທຶ່ານ ແບສ ໄດູ້ສະຫ ຸບມາຂູ້າງເທິງ ຍງັມແີນວຄວາມຄ ດອຼືຶ່ ນກ ຶ່ຽວກບັພາວະ

ຜ ູ້ນາໍ ດ ັຶ່ງຕວົຢຶ່າງລຸຶ່ມນີູ້: 

1) ພາວະຜ ູ້ນາໍຕນົເອງ (Self-Leadership) 

2) ພາວະຜ ູ້ນາໍແບບທີມງານ (Team-Leadership) 

3) ພາວະຜ ູ້ນາໍແບບກນົລະຍດຸ (Stratagic Leadership) 

4) ພາວະຜ ູ້ນາໍແບບສນັຍາລກັ (Symbolic Leadership) 

 

2.2 ຄວາມສາໍຄນັຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ 

ໃນການຈດັຕ ັູ້ງທກຸໆຂ ັູ້ນ ນບັແຕຶ່ນ ູ້ອຍຫາໃຫຍຶ່ ແມ ຶ່ນປະກອບດູ້ວຍຜ ູ້ນາໍ ແລະ ສະມາຊກິ

, ໃນນ ັູ້ນຜ ູ້ນາໍ ຖຼືໄດູ້ວ ຶ່າເປັນຜ ູ້ມຄີວາມສາໍຄນັຢຶ່າງຍິຶ່ ງຕໍຶ່ອງົການຈດັຕ ັູ້ງນ ັູ້ນ. ຄຼືດ ັຶ່ງທີຶ່ ເຮົາເຄີຍໄດູ້ຍິນ 

ຄາໍວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍປຽບເໝຼືອນນາຍທູ້າຍເຮຼືອ ຄຼືຜ ູ້ບນັຊາໃຫູ້ເຮຼືອໄປຕາມທິດທາງທີຶ່ ຕູ້ອງການ ໂດຍ

ສະເພາະເວລາຂ ູ້ນລງົແກ ູ້ງນາຍທູ້າຍຍິຶ່ ງສາໍຄນັ ເພາະຖູ້ານາຍທູ້າຍບງັຄບັເຮຼືອບໍຶ່ດຈີະເຮັດໃຫູ້ເຮຼືອ

ຫ ົູ້ມຈມົໄດູ້. ຢ ຶ່ໃນການຈດັຕ ັູ້ງໜ ຶ່ ງຜ ູ້ນາໍມບີດົບາດເປັນທງັຫວົໜູ້າ, ເປັນຕວົແທນ, ເປັນສນັຍາລກັ, 

ເປັນຄນັທງຸເຕົູ້າໂຮມຄວາມສາມກັຄີ ຄວາມເປັນນ ໍູ້າໜ ຶ່ ງໃຈດຽວກນັຂອງສະມາຊກິທກຸຄນົ ເພຼືຶ່ ອ

ພູ້ອມກນັເຮັດສາໍເລັດໜູ້າທີຶ່ ວຽກງານຂອງການຈດັຕ ັູ້ງນ ັູ້ນ. ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມພີາວະການເປັນຜ ູ້ນາໍ

ທີຶ່ ດມີກັຈະມບີດົບາດທີຶ່ ສາໍຄນັ ເພຼືຶ່ ອນາໍພາການຈດັຕ ັູ້ງຂອງຕນົໃຫູ້ປະສບົຜນົສາໍເລັດຕາມເປົູ້າໝ

າຍທີຶ່ ວາງໄວູ້. 

ນກັວຊິາການດູ້ານການບໍລິຫານກຶ່າວວຶ່າ ຕວົຢຶ່າງ ໂຮງຮຽນແຫຶ່ງໜ ຶ່ ງ ໃນໂຮງຮຽນແຫຶ່ງ

ນ ັູ້ນຫາກມຄີ ອາຈານບໍຶ່ພຽງພໍທາງດູ້ານປະລິມານ ແລະ ທາງດູ້ານຄນຸນະພາບ, ພູ້ອມທງັພຼືູ້ນຖານ

ໂຄງລຶ່າງ ແລະ ວດັຖອຸປຸະກອນຮບັໃຊູ້ກຍໍງັຂາດເຂນີ ແຕຶ່ຖ ູ້າຜ ູ້ອາໍນວຍການມພີາວະຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີ

ໝາຍຄວາມວຶ່າຮ ູ້ນາໍພາ ໂຮງຮຽນດ ັຶ່ງກ ຶ່າວກຈໍະສາມາດດາໍເນນີການບໍລິຫານ ແລະ ສິດສອນ 

ຈນົສາໍເລັດໜູ້າທີຶ່ ໄດູ້ເປັນຢຶ່າງດ.ີ ກງົກນັຂູ້າມ ໂຮງຮຽນອີກຫ ງັໜ ຶ່ ງທີຶ່ ມຄີວາມພູ້ອມໄປດູ້ວຍ ຄ 

ອາຈານມຈີາໍນວນພຽງພໍ ມພີຼືູ້ນຖານໂຄງລຶ່າງທີຶ່ ດ ີ ພູ້ອມມອີປຸະກອບຮບັໃຊູ້ພຽງພໍ ແຕຶ່ຖ ູ້າມຜີ ູ້ອາໍ

ນວຍການທີຶ່ ຂາດພາວະຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີ ຄຼືບໍຶ່ ຮ ູ້ນາໍພາ ເຮັດໃຫູ້ຄ ອາຈານບໍຶ່ ມກີາໍລງັໃຈໃນການເຮັດວຽກ 

ໂຮງຮຽນດ ັຶ່ງກ ຶ່າວແມ ຶ່ນຈະບໍຶ່ ສາມາດສິດສອນໃຫູ້ມຜີນົສາໍເລັດທີຶ່ ດໄີດູ້. ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ, ສາມາດສະຫ ຸບໄດູ້
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ວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍ ຂອງຜ ູ້ນາໍຫ ຼືຜ ູ້ບໍລິຫານ ຈ ຶ່ງມບີດົບາດສາໍຄນັ ໃນການຕດັສນິຜນົສາໍເລັດ ຫ ຼື 

ຄວາມຫ ົູ້ມເຫ ວຂອງທກຸໜຶ່ວຍງານ ຫ ຼື ການຈດັຕ ັູ້ງໄດູ້. 

ຈາກຕວົຢຶ່າງທີຶ່ ກ ຶ່າວມານ ັູ້ນ ຢ ັູ້ງຢຼືນໃຫູ້ຮ ູ້ວ ຶ່າ ພາວະຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍແມ ຶ່ນມຄີວາມສາໍຄນັທີຶ່

ສດຸຕໍຶ່ ທກຸໆການຈດັຕ ັູ້ງ, ຖູ້າຜ ູ້ນາໍ ຫາກມ ີ ພາວະຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີ ກຈໍະສາມາດ ເຮັດໃຫູ້ອງົການນ ັູ້ນໆ

ຈະເລີນກ ູ້າວໜູ້າຂ ູ້ນໄປເລຼືູ້ອຍໆ ບນັລໄຸດູ້ຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ເປົູ້າໝາຍທີຶ່ ວາງໄວູ້ຢຶ່າງ

ແນຶ່ນອນ. ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ ຜ ູ້ນາໍທກຸຄນົ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕູ້ອງໄດູ້ເຝິກຝນົ ແລະ ຮຽນຮ ູ້ພາວະຄວາມເປັນ

ຜ ູ້ນາໍຂອງຕນົຕະຫ ອດໄປເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄຶ່ອງຕາມຍກຸສະໄໝຂ ູ້ນໄປເລຼືູ້ອຍໆ 

ເພຼືຶ່ ອຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົເອງ, ອງົການ, ສງົຄມົ ກໍຶ່ຄຼືເພຼືຶ່ ອປະເທດຊາດນ ັູ້ນເອງ. 

2.3 ການພດັທະນາພາວະຜ ູ້ນາໍ  

ການເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດນີ ັ ູ້ນຈະຕູ້ອງພດັທະນາຕນົເອງຢ ຶ່ສະເໝີໃຫູ້ນາໍໜູ້າບກຸຄນົອຼືຶ່ ນ, ໂດຍ

ສະເພາະຢຶ່າງຍິຶ່ ງຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາຂອງຕນົເອງ. ພດັທະນາຕນົເອງໃຫູ້ທນັສະໄໝ ທນັເຫດການ

ຢ ຶ່ສະເໝີ. ການພດັທະນາພາວະຜ ູ້ນາໍອາດເຮັດໄດູ້ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1) ຮຽນນາໍວຽກງານຕວົຈງິ (Learn on the job) ຄຼືຮຽນຮ ູ້ຈາກວຽກງານທີຶ່ ຕນົ

ເອງເຮັດ ສາວນຫ າຍເວລາເຮົາໄປທດັສະນະສ ກສາຢ ຶ່ສະຖາບນັການສ ກສາຕຶ່າງໆ ມກັເບິຶ່ ງ

ຜນົງານ (Product) ຫ າຍກວຶ່າທີຶ່ ເຮົາໄປເບິຶ່ ງໂຮງຮຽນທີຶ່ ດເີດັຶ່ນ ວຶ່າຜ ູ້ບໍລິຫານຂອງໂຮງຮຽນທີຶ່

ດເີດັຶ່ ນນ ັູ້ນ ມກັຈະບໍຶ່ ໄດູ້ເບິຶ່ ງວຶ່າເຂົາເຈົູ້າເຮັດວຽກແບບໃດຈ ຶ່ງໄດູ້ຮບັຄວາມສາໍເລັດ ຈນົກາຍເປັນ

ໂຮງຮຽນທີຶ່ ດເີດັຶ່ ນ ຄຼືເຮົາບໍຶ່ ໄດູ້ເບິຶ່ ງຂະບວນການ (Process) ຫ ຼືວທີິການ ວຽກງານຍິຶ່ ງມຄີວາມທູ້າ

ທາຍຫ າຍເທົຶ່ າໃດຄນົກຍໍິຶ່ ງໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍຂ ູ້ນເທົຶ່ ານ ັູ້ນ, ຖູ້າຄນົກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນຍິຶ່ ງຂ ູ້ນ ຈະ

ເປັນການທູ້າທາຍກະຕຸູ້ນຄວາມສາມາດຍິຶ່ ງຂ ູ້ນເທົຶ່ ານ ັູ້ນ. 

 ແຕຶ່ກງົກນັຂູ້າມ ວຽກງານຍິຶ່ ງໜູ້າເບຼືຶ່ ອເປັນວຽກປະຈາໍ (Routine) ຫ າຍຂ ູ້ນເທົຶ່ າໃດ ຄນົກໍ

ຍິຶ່ ງມຄີວາມເມຼືຶ່ອຍລຶ່ອຍບໍຶ່ ຢາກເຮັດວຽກນ ັູ້ນ. 

2) ຮຽນນາໍຄນົອຼືຶ່ ນ (Learn from people) ເປັນຜ ູ້ນາໍຄວນພູ້ອມທີຶ່ ຈະຊອກຮ ູ້ຮ ໍຶ່າ

ຮຽນ ແລະ ພູ້ອມທີຶ່ ຈະເປັນຜ ູ້ເຝິກສອນທີຶ່ ດ ີ ເພາະຖູ້າຜ ູ້ໃດຕິດຄນົກຸຶ່ມທີຶ່ ຮຽນເກັຶ່ ງກຈໍະເກັຶ່ ງໄປນາໍ

ກນັ, ແຕຶ່ກງົກນັຂູ້າມຖູ້າຜ ູ້ໃດຢ ຶ່ໃນກຸຶ່ມຄນົຮຽນອຶ່ອນກຈໍະອຶ່ອນໄປດູ້ວຍກນັ ດ ັຶ່ງຄາໍສພຸາສດິລາວ

ກຶ່າວໄວູ້ວຶ່າ “ຕກົໝ ຶ່ແຮ ູ້ງເປັນແຮູ້ງ ຕກົໝ ຶ່ກາເປັນກາ”. 

3) ຮຽນຈາກຫວົໜູ້າ (Learn from bosses) ຖູ້າພວກເຮົາໄດູ້ຫວົໜູ້າທີຶ່ ດ ີເຮົາຈະ

ມໂີອກາດໄດູ້ຮຽນຮ ູ້ຫ າຍສິຶ່ ງຫ າຍຢຶ່າງຈາກຫວົໜູ້າ, ແຕຶ່ກງົກນັຂູ້າມ ຖູ້າພວກເຮົາຫາກໄດູ້ຫວົໜູ້າ

ບໍຶ່ ດ ີ ພວກເຮົາກຈໍະຕກົອບັໄປພູ້ອມກນັ. ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດຈີະຕູ້ອງເປັນຫວົໜູ້າທີຶ່ ດຂີອງຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັ

ບນັຊາດູ້ວຍ. 
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ການຮຽນຈາກບດົບາດໜູ້າທີຶ່  (Roles) ຈະເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ນາໍພດັທະນາພາວະຜ ູ້ນາໍຫ າຍຂ ູ້ນ

ຕຼືຶ່ ມ, ເພາະຜ ູ້ນາໍຫ າຍຄນົຮຽນຮ ູ້ຈາກບດົຮຽນທີຶ່ ຜິດພາດຂອງຕວົເອງ ເພາະຄວາມຜິດພາດນ ັູ້ນ 

ມນັຈະກາຍເປັນບດົຮຽນທີຶ່ ດໃີຫູ້ແກ ຶ່ຕນົເອງ. 

4)  ຮຽນຈາກການເຝິກອບົຮມົ (Training and workshop) ຜຶ່ານການ

ເຝິກອບົຮມົ ເປັນສິຶ່ ງທີຶ່ ຊ ຶ່ວຍໃຫູ້ຜ ູ້ນາໍພດັທະນາພາວະຜ ູ້ນາໍຂອງຕນົເອງໄດູ້ ການເຝິກອບົຮມົ 

(Training) ປະກອບມ ີ4 ຮ ບແບບຄຼື:  

1. ຜ ູ້ນາໍຄນົໃໝຶ່ (New leader) ທກຸຄ ັູ້ງທີຶ່ ມກີານປຶ່ຽນຕາໍແໜຶ່ງໃໝຶ່, ເລຼືຶ່ ອນຕາໍແ

ໜຶ່ງໃຫູ້ສ ງຂ ູ້ນ, ຈະຕູ້ອງມກີານເຝິກອບົຮມົ ຕວົຢຶ່າງ ຢ ຶ່ ສປປ ລາວ ເຮົາກ ຶ່ອນຈະໄດູ້ເລຼືຶ່ ອນຕາໍແ

ໜຶ່ງຈະຕູ້ອງຜຶ່ານການຮຽນ ຫ ຼື ເຝິກອບົຮມົ ທິດສະດ ີການເມຼືອງ ການປກົຄອງ ກ ຶ່ອນຈ ຶ່ງຈະໄດູ້

ຮບັການເລຼືຶ່ ອນຕາໍແໜຶ່ງ. 

2. ການພດັທະນາວທີິການບໍລິຫານຄຸູ້ມຄອງ (Management Development) ຄຼື 

ການເຝິກອບົຮມົທີຶ່ ເນັູ້ນໃສຶ່ທກັສະຂອງການເຮັດວຽກງານ ຄຼືຈະຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ດກີວຶ່າເກົຶ່ າ (Do the 

best job) ເນັູ້ນຄວາມຊຶ່ຽວຊານສະເພາະດູ້ານ ຕວົຢຶ່າງ ເມຼືຶ່ອມ ີລະບຽບ ກດົໝາຍອອກມາໃໝຶ່ 

ຈະຕູ້ອງໄດູ້ເຂົູ້າຮ ຶ່ວມການເຝິກອບົຮມົເສຍກຶ່ອນ ຄຼືຕູ້ອງເຝິກໃຫູ້ຕນັເອງເປັນຜ ູ້ຊ ຶ່ຽວຊານ. ຜ ູ້ນາໍກໍ

ເຊັຶ່ ນດຽວກນັ ຖູ້າຮ ູ້ ລະບຽບ, ກດົໝາຍ, ແບບແຜນ ຫ ຼື ກດົເກນ ແລະ ຂໍູ້ມ  ນໃໝຶໆ່  ທຶ່ານ

ສາມາດໃຫູ້ຄາໍແນະນາໍປ ກສາໃຫູ້ແກ ຶ່ຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາໄດູ້ ຈາກນ ັູ້ນພວກເຂົາຈະເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນທຶ່ານ 

ແລູ້ວພາວະຜ ູ້ນາໍກຈໍະເກດີຂ ູ້ນ. 

3. ເສີມຂະຫຍາຍພາວະຜ ູ້ນາໍ ຫ ຼື ຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍ (Leadership 

Enhancement) ໝາຍເຖງິການເຝິກຄວາມສາມາດ (Ability) ຂອງຕນົເພຼືຶ່ ອຈະໄດູ້ປະຕິບດັໃນ

ສິຶ່ ງນ ັູ້ນໆໄດູ້. 

4. ເຝິກສິຶ່ ງທີຶ່ ສາໍຄນັຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ ຫ ຼື ຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍ (Leadership Validity) 

ໝາຍເຖງິຄນົເຮົາທກຸຄນົມກັຄວາມກູ້າວໜູ້າ ຈະເຝິກແນວໃດໃຫູ້ຕນົມຄີວາມກູ້າວໜູ້າ ເພາະທກຸ

ຄນົຕູ້ອງການ. 

 

2.4 ວວິດັທະນາການຂອງທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍ 

ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍ (Leadership Theory) ຄຼື ການອະທິບາຍເຖງິລກັສະນະ ຂອງ

ຄວາມ ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ຈະທາໍນາຍ ແລະ ຄວບຄມຸຄວາມມປີະສິດທິພາບຂອງຜ ູ້ນາໍ ໃນການສ ກສາ

ພາວະຜ ູ້ນາໍ ທີຶ່ ວວິດັທະນາການມາເປັນລາໍດບັ ໃນໄລຍະທາໍອິດໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັກບັການ ສ ກສາ

ຄນຸລກັສະນະ ຜ ູ້ນາໍ, ໄລຍະຕໍຶ່ ມາສນົໃຈພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້ນາໍຕາມສະຖານະການ 

ປດັຈບຸນັ ໃນການສ ກ ສາພາວະຜ ູ້ນາໍໄດູ້ປຶ່ຽນແປງໄປ, ໂດຍມກີານປະສມົປະສານແນວຄດິເດມີ, 

ເປັນຂະບວນການໃໝຶ່ ຫ ຼື ຂະບວນການທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍແບບບ ລະນາການ ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ, ອາດຈາໍ 

ແນກທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍ ອອກເປັນ 4 ຍກຸ ດ ັຶ່ງນີູ້: 
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1.) ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທາງຄນຸລກັສະນະ (The trait theory) 

2.) ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທາງພ ດຕິກາໍ (The behavioral leadership) 

3.) ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍຕາມສະຖານະການ (The Situational leadership Theory) 

4.) ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທາງບ ລະນາການ (The integrative leadership theory) 

 

1.) ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທາງຄນຸລກັສະນະ (The trait theory) 

ການສ ກສາຄນຸລກັສະນະຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍໄລຍະເລິຶ່ ມຕ ົູ້ນ ມກີານເຊຼືຶ່ ອພຼືູ້ນຖານວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍເປັນ 

ລກັສະນະ ທີຶ່ ຕິດຕວົມາຕ ັູ້ງແຕຶ່ເກດີບໍຶ່ ໄດູ້ເກດີຈາກການຝ ກຫດັພາຍຫ ງັ (Leaders and born, 

not made) ນກັວໄິຈຕູ້ອງການຈາໍແນກລກັສະນະຫ ຼືອປຸະນໄິສທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງກນັຂອງຜ ູ້ນາໍ, ຈາກຜ ູ້ 

ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ ຫ ຼືຈາກຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ປະສບົຜນົສາໍເລັດ ແລະ ບໍຶ່ປະສບົຜນົສາໍເລັດ ເພຼືຶ່ ອພະຍາຍາມ 

ອະທິບາຍຂໍູ້ແຕກຕຶ່າງ ຂອງບກຸຄະລິກລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິພາບ, ລາຍລະອຽດ ກຶ່ຽວ

ກບັຄນຸລກັສະນະ ຈ ຶ່ງເປັນເງ ຼືຶ່ອນ ໄຂທີຶ່ ຈາໍເປັນອນັດບັທາໍອດິສາໍຫ ບັການເປັນຜ ູ້ນາໍ (Lussier 

and Achua, 2001:16). 

ຂະບວນການທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍດູ້ານຄນຸລກັສະນະ ເປັນທິດສະດທີີຶ່ ໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັກບັລກັ ສະ

ນະຜ ູ້ນາໍທາງດູ້ານກາຍະພາບ ແລະ ຈດິໃຈຂອງຜ ູ້ນາໍ ໂດຍຜ ູ້ທີຶ່ ສນົໃຈໃນແນວທາງນີູ້ ຕ ັູ້ງຂໍູ້ 

ສງັເກດວຶ່າ ຄນົທີຶ່ ເປັນຜ ູ້ນາໍນ ັູ້ນຈະຕູ້ອງມລີກັສະນະພິເສດສະເພາະຫຍງັແດຶ່ ເຊັຶ່ ນ ມລີກັສະນະ 

ທາງກາຍຄຼື ຮ ບຮຶ່າງໜູ້າຕາເປັນຢຶ່າງໃດ ຫ ຼື ບກຸຄະລິກກະພາບການສະແດງຕວົ, ທຶ່າທາງການ 

ເວົູ້າຈາເປັນຢຶ່າງໃດເປັນຕ ົູ້ນໃນການສ ກສາວໄິຈຄ ົູ້ນຄວູ້າຫາລກັສະນະຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍ, ນກັວໄິຈ 

ໃຊູ້ວ ິທີການວໄິຈ 2 ແບບຄຼື ແບບທີ 1 ປຽບທຽບຄນຸລກັສະນະຄວາມເປັນຜ ູ້ນ າຂອງບກຸຄນົທີຶ່

ເປັນ ຜ ູ້ນາໍ ກບັທີຶ່ ບໍຶ່ ໄດູ້ເປັນຜ ູ້ນາໍ, ແບບທີ 2 ປຽບທຽບຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນ າທີຶ່ ປະສບົຄວາມ

ສາໍເລັດກບັ ບກຸຄນົທີຶ່ ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ບໍຶ່ ປະສບົຜນົສາໍເລັດ, ການສ ກສາສຶ່ວນໃຫຍຶ່ຈະໃຊູ້ວທີິທາໍອິດ 

ເພຼືຶ່ ອທີຶ່ ຈະຫາ ລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ເປັນສາກນົສາມາດນາໍໄປໃຊູ້ບ ົຶ່ງຊີູ້ຜ ູ້ນາໍ ໂດຍທ ົຶ່ວໄປໄດູ້ຈາກ

ການສ ກສາສຶ່ວນ ໜ ຶ່ ງພບົວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍຈະຕູ້ອງສະຫ າດ, ມຄີວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນໃນຕນົເອງຫ າຍກວຶ່າ

ບກຸຄນົທີຶ່ ບໍຶ່ ໄດູ້ເປັນຜ ູ້ນາໍ, ແຕຶ່ຢຶ່າງໃດກໍຶ່ຕາມເປັນທີຍອມຮບັການໂດຍທົຶ່ວໄປວຶ່າ ມຄີນົຈາໍນວນ

ຫ າຍທີຶ່ ມລີກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍ ໃນຂະນະທີຶ່ ບໍຶ່ ໄດູ້ເປັນຜ ູ້ນາໍ, ນອກຈາກນີູ້ ຍງັມຜີ ູ້ນາໍຈາໍນວນຫ າຍທີຶ່

ບໍຶ່ ໄດູ້ມ ີລກັສະນະດ ັຶ່ງກ ຶ່າວດູ້ວຍ (ເສຣມີສກັ ວສິາລາພອນ, 2544:4445). 
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ວຣ ມ (Vroom, 1976:152155) ໄດູ້ສະຫ ຸບວຶ່າ ການສ ກສາເພຼືຶ່ ອຄ ົູ້ນຫາຄນຸລກັສະນະ ຄວາມ

ເປັນຜ ູ້ນາໍບໍຶ່ປະສບົຄວາມເລັດ ເພາະບໍຶ່ ອາດຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນຄນຸລກັສະນະໃດໆ ທີຶ່ ເຮັດໃຫູ້ເກດີ ຄວາມ

ແຕກຕຶ່າງລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາຢຶ່າງແນຶ່ນອນ. 

ເຣດດນິ (Reddin, 1970:204) ໄດູ້ສະໜບັສະໜ ນແນວຄດິດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ ໂດຍສະຫ ຸບວຶ່າ 

ການສ ກສາພາວະຜ ູ້ນາໍແນວນີູ້ ມຈີດຸອຶ່ອນຢ ຶ່ບຶ່ອນວຶ່າ ມນັບໍຶ່ ສາມາດຫາຄນຸລກັສະນະທີຶ່ ດທີີຶ່ ສດຸທີຶ່

ຈະນາໍໄປໃຊູ້ໃຫູ້ເໝາະສມົກບັທກຸສະຖານະການໄດູ້.  

ໃນລະຫວຶ່າງເວລາທີຶ່ ມຄີວາມສນົໃຈສ ງສດຸໃນການສ ກສາຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍໃນປີ 

ຄສ 1985 ສະຕອກດນິ (Stogdill, 1974:1723) ໄດູ້ວເິຄາະງານວໄິຈກ ຶ່ຽວກບັຄນຸລກັສະນະ

ຂອງຜ ູ້ນາໍໄດູ້ຢຶ່າງພຽງພໍ ແລະ ບໍຶ່ ສາມາດພະຍາກອນ ຫ ຼື ວເິຄາະພາວະຜ ູ້ນາໍໄດູ້ຢຶ່າງສມົບ ນ 

ນອກຈາກນ ັູ້ນ ສະຕອກດນິ ຍງັສະຫ ຸບວຶ່າ ຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍແຕກຕຶ່າງກນັໄປຕາມ

ສະຖານະການ, ທາໍມະຊາດຂອງກຸຶ່ມ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການຂອງກຸຶ່ມເປັນອງົປະກອບທີຶ່ ສາໍຄນັທີຶ່

ສ ົຶ່ງຜນົຕໍຶ່ ພາວະຜ ູ້ນາໍ.   

ແນວຄດິຄນຸລກັສະນະ ຈ ຶ່ງເປັນການສ ກສາພຽງລກັສະນະທີຶ່ ຕິດກາຍມາເທົຶ່ ານ ັູ້ນ, ຊ ຶ່ ງໃນ

ຄວາມເປັນຈງິເປັນຜ ູ້ນາໍນ ັູ້ນບໍຶ່ ໄດູ້ມພີຽງເທົຶ່ ານີູ້, ແຕຶ່ຍງັຕູ້ອງສ ກສາເຖງິພາວະຜ ູ້ນາໍອຼືຶ່ ນໆອກີດູ້ວຍ 

ແລະ ນກັວຊິາການພາວະຜ ູ້ນາໍຈ ຶ່ງໄດູ້ມຄີວາມສນົໃຈໄປສ ກສາກ ຶ່ຽວກບັພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍແທນດ ັຶ່ງ

ຈະໄດູ້ເວົູ້າເຖງິໃນຂ ັູ້ນຕໍຶ່ ໄປ.   

 

2.5 ຄນຸລກັສະນະຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ  

ຄນຸລກັສະນະ (Traits) ເປັນສິຶ່ ງທີຶ່ ສາມາດຮຽນຮ ູ້ໄດູ້ ແລະເປັນຄວາມສາມາດທີຶ່ ຖ ຶ່າຍ

ທອດໄດູ້ທາງພນັທກຸາໍເພຼືຶ່ ອໃຊູ້ຕອບສະໜອງຕໍຶ່ສິຶ່ ງຈ ງໃຈຫ ຼືປະສບົການສະເພາະນ ັູ້ນ (Bouchard 

et al., 1990, ອູ້າງໃນ ດຣ. ສເຸທບ ພງົສຣວີນັ), ຄນຸລກັສະນະບາງຢຶ່າງເຊັຶ່ ນຄຶ່ານຍິມົ ແລະ

ຄວາມຕູ້ອງການຕຶ່າງໆ ທາງສງົຄມົເປັນສິຶ່ ງທີຶ່ ໄດູ້ມາຈາກການຮຽນຮ ູ້ ຫ າຍກວຶ່າຄນຸລກັສະນະ

ອຼືຶ່ ນໆ ເຊັຶ່ ນ ພາວະທາງອາລມົ ແລະຈດິໃຈ ແລະຄວາມຕູ້ອງການທາງກາຍ. 

 ຜ ູ້ນາໍໃນຍກຸໃໝຶ່ ຕູ້ອງມຄີນຸລກັສະນະ ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1.) ຄວາມສາມາດປບັຕວົເຂົູ້າກບັສະຖານະການ (adaptable to situation) 

2.) ຮບັຮ ູ້ໄວຕໍຶ່ສະພາບແວດລູ້ອມທາງສງັຄມົ (alert to social environment) 

3.) ມິຄີວາມທະເຍີທະຍານແນຶ່ໃສຶ່ຄວາມສາໍເລັດ (ambitious, achievement 

orientation) 

4.) ມຄີວາມເປີດເຜີຍກງົໄປກງົມາ (assertive) 
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5.) ໃຫູ້ຄວາມຮຶ່ວມມຼື (cooperative) 

6.) ຕດັສິນໃຈດ ີ(decisive) 

7.) ສາມາດເພິຶ່ ງພາອາໄສໄດູ້ (dependable) 

8.) ຕູ້ອງມອີາໍນາດເໜຼືອແລະມແີຮງຈ ງໃຈດູ້ານອາໍນາດ (dominant, power 

motivation) 

9.) ຄວາມມພີະລງັຫ ຼືມລີະດບັຄວາມກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນສ ງ (energetic, high activity level) 

10.) ມຄີວາມມານະ ພະຍາຍາມຢຶ່າງຕໍຶ່ ເນຼືຶ່ ອງ (persistent) 

11.) ມຄີວາມໝັູ້ນໃຈໃນຕນົເອງ (self-confidence) 

12.) ສາມາດທນົຕໍຶ່ພາວະຄວາມກງັວນົ (tolerant of stress) 

13.) ເຕັມໃຈສະແຫວງຫາຄວາມຮບັຜິດຊອບ (willing to assume 

responsibility) 

 

ເຊັຶ່ ນດຽວກນັ ທຶ່ານ ຍ ນລ (Yukl, 1998) ໄດູ້ສະຫ ຸບ ຄນຸລກັສະນະທີຶ່ ຄາດວຶ່າທາໍໃຫູ້

ຜ ູ້ນາໍມະປະສິດທິຜນົ (Traits predicting leadership effectiveness) ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1. ດູ້ານບກຸຄະລິກກະພາບ (Personality) 

- ຄວາມມພີະລງັສ ງ (high energy level) 

- ຄວາມທນົທານຕໍຶ່ ຄວາມກງັວນົສ ງ (high stress tolerance) 

- ມຄີວາມໝັູ້ນໃຈຕນົເອງ (self-confidence) 

- ເຊຼືຶ່ ອອາໍນາດພາຍໃນຕນົເອງ (internal locus of control orientation) 

- ມວີດຸທິພາວະດູ້ານອາລມົ (emotional maturity) 

- ມຄີວາມສດັຊຼືຶ່ ຖຼືຄນຸນະທາໍ ຍ ດໝ ັູ້ນຫ ກັການ (personal integrity) 

2. ດູ້ານແຮງຈ ງໃຈ (Motivation) 

- ມແີຮງຈ ງໃຈດູ້ານອາໍນາດທາງສງັຄມົ (socialized power motivation 

orientation) 

- ມຄີວາມຕູ້ອງການມຸ ູ້ງຄວາມສາໍເລັດຢ ຶ່ໃນລະດບັສ ງປານກາງ (moderately high 

need for achievement) 

- ມຄີວາມຕູ້ອງການດູ້ານຄວາມຮກັໄຄຶ່ຜ ກພນັໃນລະດບັຕ ໍຶ່າ (low need for 

affiliation) 

3. ດູ້ານຄວາມສາມາດ (Ability) 

- ມທີກັສະດູ້ານຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົ (interpersonal skills) 

- ມທີກັສະດູ້ານມະໂນທດັ (conceptual skills) 

- ມທີກັສະດູ້ານເທັກນກິ (technical skills) 

- ມທີກັສະໃນການເກ ຶ່ຍກ ຶ່ອມຊກັຊວນ (persuasive skills) 
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2.6 ຄວາມແຕກຕຶ່າງລະຫວຶ່າງ ຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້ບໍລິຫານ 

 

1. ລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍ  

 ຄວາມເປັນຜ ູ້ເປັນຜ ູ້ນາໍ ໝາຍເຖງິຂະບວນການ, ຄນຸສມົບດັ ແລະວທີິການທີຶ່

ພວົພນັກບັ ການໃຊູ້ອິດທິພນົຢຶ່າງມສີີລະປະ ມເີຫດມຜີນົຂອງບກຸຄນົໃດໜ ຶ່ ງ ເພຼືຶ່ ອເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ

ປະຕິບດັໜູ້າທີຶ່  ວຽກງານຕາມທຶ່ີຕນົຕູ້ອງການ ດູ້ວຍຄວາມສະໝກັໃຈ. 

 ການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍມສີຶ່ວນປະກອບທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງກນັ, ການ

ບໍລິຫານມ ີ ຄວາມ ພວົພນັກບັອາໍນາດທີຶ່ ເປັນທາງການ ແລະ ຄວາມສາມາດສະເພາະຕວົຂອງ

ບກຸຄນົ. ແຕຶ່ຄວາມເປັນຜ ູ້ ນາໍ ມຄີວາມພວົພນັກບັຂະບວນການ ແລະ ອິດທິພນົທາງສງັຄມົ. 

 

2. ລກັສະນະຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານ  

1.) ຕດັສິນໃຈໄດູ້ຢຶ່າງມປີະສິດທິພາບ. 

2.) ການສະເໜີ ແລະ ການສ ັຶ່ງການໄດູ້ຮບັການຍອມຮບັ ແລະ ຮຶ່ວມມຼືຢຶ່າງເຕັມໃຈ. 

3.) ເປັນຜ ູ້ລິເລີຶ່ ມການປຶ່ຽນແປງ. 

4.) ເປັນຕວົແທນທີຶ່ໜູ້າພ ມໃຈແກຶ່ອງົການ. 

5.) ເປັນຜ ູ້ກະຕຸູ້ນ, ຈ ງໃຈໃຫູ້ພະນກັງານເກດິສດັທາຕໍຶ່ ຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຄວາມສາໍເລັດ. 

6.) ເປັນສຼືຶ່ ສາໍພນັທີຶ່ ດໃີນອງົການ, ເຮັດໃຫູ້ພະນກັງານມຄີວາມສາມກັຄີພາຍໃນ ແໜູ້ນ

ແຟູ້ນ ແລະ ມຄີວາມເຂົູ້າໃຈກນັດ.ີ 

 ການນາໍພາ ແລະ ການບໍລິຫານ ເບິຶ່ ງຄູ້າຍກບັວຶ່າມນັແມ ຶ່ນວຽກດຽວກນັ ແຕຶ່ໃນ

ຄວາມເປັນຈງິແລູ້ວ ສອງວຽກງານດ ັຶ່ງກ ຶ່າວແມ ຶ່ນມຂີໍ ູ້ແຕກຕຶ່າງກນັຢຶ່າງເຫັນໄດູ້ຊດັ ພູ້ອມກນັນ ັູ້ນກໍ

ມສີິຶ່ ງທີຶ່ ທນັຊູ້ອນກນັ ຫ ຼື ຄູ້າຍຄຼືກນັ ພໍສະຫ ຸບໄດູ້ດ ັຶ່ງຕໍຶ່ ໄປນີູ້: 

 

ຕາຕະລາງທີ 3: ຄວາມແຕກຕຶ່າງລະຫວຶ່າງການນາໍພາ ແລະ ການບໍລິຫານ 

ການນາໍພາ 

(Leading) 

ການບໍລິຫານ 

(Managing) 

ຊີູ້ນາໍ ສູ້າງແຜນປະຕິບດັງານ 

ສູ້າງແຜນຍດຸທະສາດ ຈດັຕ ັູ້ງປະຕິບດັແຜນຍດຸທະສາດ 

ສູ້າງວໄິສທດັ ກາໍນດົເປົູ້າໝາຍ ພາລະກດິ ແລະ ຕິດຕາມ

ການດາໍເນນີງານ 

ຕດັສິນໃຈ ຕດັສິນໃຈ 

ມອບໝາຍໜູ້າທີຶ່ ວຽກງານຮບັຜິດຊອບ ມອບໝາຍໜູ້າທີຶ່ ວຽກງານຮບັຜິດຊອບ 

ສູ້າງນະໂຍບາຍ ຈດັຕ ັູ້ງປະຕິບດັນະໂຍບາຍ 
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ຕາຕະລາງທີ 4: ຄວາມແຕກຕຶ່າງລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້ບໍລິຫານ 

 

ຜ ູ້ນາໍ 

(Leader) 

ຜ ູ້ບໍລິຫານ 

(Manager) 

• ກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີການປຶ່ຽນແປງ 

• ເປັນຜ ູ້ລິເລີຶ່ ມ 

• ນກັພດັທະນາ 

• ເນັູ້ນໃສຶ່ຄນົ 

• ສູ້າງແຮງບນັດານໃຈດູ້ານຄວາມໄວູ້

ວາງໃຈ 

• ມມີ ມມອງໄລຍະຍາວ 

• ຕູ້ອງຖາມວຶ່າ ແມ ຶ່ນຫຍງັ ແລະ ເປັນ

ຫຍງັ 

• ມສີາຍຕາກວູ້າງໄກ 

• ເຮັດນາໍຄນົ (His on person) 

 ຜ ູ້ນາໍເຮັດໃນສິຶ່ ງທີຶ່ ຖຼືກຕູ້ອງ 

 

• ນກັບໍລິຫານ 

• ລອກຮຽນແບບ 

• ຖະນບຸາໍລງຸ 

• ເນັູ້ນໃສຶ່ດ ູ້ານລະບບົ ແລະ ດູ້ານໂຄງ

ສູ້າງ 

• ອີງໃສຶ່ການຄວບຄມຸ 

• ມ ມມອງໄລຍະສ ັູ້ນ 

• ຕູ້ອງຖາມວຶ່າ ເປັນແນວໃດ ແລະ 

ເປັນຫຍງັ 

• ມສີາຍຕາເບິຶ່ ງດູ້ານຜນົໄດູ້ຮບັ 

• ຍອມຮບັສະພາບການປະຈບຸນັ 

 ຜ ູ້ບໍລິຫານເຮັດທກຸສິຶ່ ງໃຫູ້ຖຼືກຕູ້ອງ  

 

ຈາກການສມົທຽບຂູ້າງເທິງນ ັູ້ນ ພໍສະຫ ຸບໄດູ້ດ ັຶ່ງນີູ້: 

 

ຮ ບທີ 3: ຂໍູ້ແຕກຕຶ່າງ ແລະ ສິຶ່ ງຄູ້າຍຄຼືກນັຂອງຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້ບໍລິຫານ 



37 

 

ບດົທີ 3 

ປະເພດຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ 

(Type of Leadership) 

 

3.1 ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທາງພ ດຕກິາໍ  

ໃນທູ້າຍທດົສະວດັທີ 1940 ນກັວຊິາການພາວະຜ ູ້ນາໍໄດູ້ປຶ່ຽນຄວາມສນົໃຈ ຈາກການ

ສ ກສາຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍໄປເປັນພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍ ໂດຍມຈີດຸປະສງົເພຼືຶ່ ອຫາຄາໍຕອບຫ ຼື 

ຄາໍອະທິບາຍວຶ່າ “ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົຄວນມພີ ດຕິກາໍແບບໃດ” ເຊັຶ່ ນຜນົການສ ກສາວໄິຈທີຶ່

ມະຫາວທິະຍາໄລ ໄອໂອວາ ໂດຍທຶ່ານ ເລວນິ ແລະ ຄະນະ (Lewin et al ອູ້າງເຖງິໃນ 

ວໂິຣດ ສານຣດັຕະນະ, 2546:177-178) ພະຍາຍາມຈະຕອບຄາໍຖາມດ ັຶ່ງກ ຶ່າວຈາກພ ດຕກິາໍ 3 

ຮ ບແບບນີູ້ຄຼື: (1) ຜ ູ້ນາໍແບບອາໍນາດນຍິມົ (Autocratic) ເປັນແບບທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍມພີ ດຕິກາໍມກັຕດັສິນ

ໃຈເອງ, ກາໍນດົວທີິການເຮັດວຽກງານ ໃຫູ້ຮ ູ້ຈດຸມຸ ູ້ງໝາຍການເຮັດວຽກງານເທຼືຶ່ ອລະຂ ັູ້ນຕອນເນັູ້ນ

ການຄວບຄມຸ. (2) ຜ ູ້ນາໍແບບປະຊາທິປະໄຕນຍິມົ (Democratic) ເຊິຶ່ ງຜ ູ້ນາໍມພີ ດຕິກາໍໃຫູ້ມ ີ

ການຕດັສນິໃຈໂດຍໃຫູ້ກຸຶ່ມກາໍນດົວທີິການເຮັດວຽກກນັເອງ, ໃຫູ້ຮ ູ້ຈດຸໝາຍການເຮັດວຽກໂດຍ 

ລວມເນັູ້ນການໃຫູ້ຄາໍແນະນາໍປ ກສາ. (3) ຜ ູ້ນາໍແບບອິດສະລະນຍິມົ (Laissezfaire) ຊ ຶ່ ງປຶ່ອຍ

ໃຫູ້ຜ ູ້ປະຕິບດັມເີສລີພາບ ໃນການເຮັດວຽກຢຶ່າງສມົບ ນ ພຽງແຕຶ່ຈດັຫາວດັຖອຸປຸະກອນທີຶ່ ຈາໍເປັນ 

ແລະ ຄອຍ ຕອບຄາໍຖາມ, ຫ ີກລູ້ຽງຄວາມກຶ່ຽວຂູ້ອງ.  

ການສ ກສາວໄິຈ ໄດູ້ໃຊູ້ວທີິການເຝິກອບົຮມົໃຫູ້ຜ ູ້ສະແດງພ ດຕິກາໍສາມຮ ບແບບນ ັູ້ນແລູ້ວ 

ນາໍໄປໃຊູ້ກບັກຸຶ່ມຄນົສາມກຸຶ່ມ ພບົວຶ່າ ກຸຶ່ມຜ ູ້ບໍລິຫານແບບອິດສະລະນຍິມົໃຫູ້ຜນົການປະຕິບດັວຽກ

ງານຕ ໍຶ່າກວຶ່າ ກຸຶ່ມທີຶ່ ມຜີ  ູ້ນາໍແບບອາໍນາດນຍິມົ ແລະ ແບບປະຊາທິປະໄຕນຍິມົ ທກຸເກນທີຶ່ ໃຊູ້ໃນ

ການສ ກສາ ໃນຂະນະທີຶ່ ກ ຸຶ່ມທີຶ່ ມຜີ  ູ້ນາໍແບບປະຊາທິປະໄຕນຍິມົ ແລະ ແບບອາໍນາດນຍິມົເຖງິຈະ

ມປີະລິມານວຽກຫ າຍເທົຶ່ າກນັ, ແຕຶ່ກ ຸຶ່ມທີຶ່ ມຜີ  ູ້ນາໍແບບປະຊາທິປະໄຕນຍິມົກບັມຄີນຸນະພາບຂອງ

ວຽກ ແລະ ບກຸຄນົໃນກຸຶ່ມມຄີວາມເພິຶ່ ງພໍໃຈໃນການເຮັດວຽກຫ າຍກວຶ່າແບບອຼືຶ່ ນ, ແຕຶ່ມຜີນົການ

ວໄິຈໃນໄລຍະຫ ງັພບົວຶ່າ ມຄີວາມບໍຶ່ ແນ ຶ່ນອນ ລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍແບບປະຊາທິປະໄຕນຍິມົກບັຜ ູ້ນາໍ

ແບບອາໍນາດນຍິມົ ເຊັຶ່ ນວຶ່າ ໃນບາງຄ ັູ້ງ ຜ ູ້ນາໍແບບອາໍນາດນຍິມົໄດູ້ກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີຜນົງານສ ງກວຶ່າ ຫ ຼື 

ເທົຶ່ າກບັຜ ູ້ນາໍແບບປະຊາທິປະໄຕນຍິມົ ຍກົເວັູ້ນແຕຶ່ເລຼືຶ່ ອງຄວາມເພິຶ່ ງພໍໃຈເຊິຶ່ ງມກັຈະເກດີຂ ູ້ນກບັ
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ຜ ູ້ນາໍແບບປະຊາທິປະໄຕນຍິມົເປັນປະຈາໍຫ າຍກວຶ່າ ຈ ຶ່ງກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີຄວາຄມຸເຄຼືອ ແລະ ຕອບຄາໍ

ຖາມໄດູ້ບໍຶ່ ຊດັເຈນເທົຶ່ າທີຶ່ ຄວນ. 

ໃນໄລຍະຕໍຶ່ ມາ ທຶ່ານ ເນັນບວມ (Tannenbaum & Schmidt,1973 ອູ້າງເຖງິໃນ 

ວໂິຣດ ສານຣດັຕະນະ, 2546: 179162) ໄດູ້ພດັທະນາເສັູ້ນທາງຕໍຶ່ ເນຼືຶ່ອງ (Continuum) 

ຂອງພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍ ຈາກແບບອາໍນາດນຍິມົທາງຊູ້າຍມຼືໄປ, ແບບປະຊາທິປະໄຕນຍິມົທາງຂວາມຼື 

ຊ ຶ່ ງຈາກແນວຄ ດເຊັຶ່ ນນີູ້ ການທີຶ່ ຈະຕອບໄດູ້ວຶ່າ ພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍແບບໃດຈະໃຊູ້ໄດູ້ດທີີຶ່ ສດຸຄວນຢ ຶ່ໃນ

ການພິຈາລະນາທີຶ່ ຕວົຜ ູ້ນາໍ, ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ ແລະ ສະຖານະການວຶ່າຕວົຜ ູ້ນາໍເອງເປັນ

ຢຶ່າງໃດ, ສາມາດໃຊູ້ຢ ຶ່ໃນລະດບັໃດ, ຕວົຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາເປັນແນວໃດ, ມຄີວາມພູ້ອມ ແລະ 

ຄວາມຮບັຜິດຊອບພຽງໃດ ແລະ ສະຖານະການເປັນແບບໃດ, ຢ ຶ່ໃນສະພາວະກດົດນັຫ ຼືບໍຶ່

ເປັນຕ ົູ້ນ. ເຖງິແນວໃດກຕໍາມກມໍຂີໍ ູ້ສະເໜີແນະວຶ່າ ຜ ູ້ບໍລິຫານຍກຸໃໝຶ່ ຄວນມພີ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ຢຼືດ

ຍນຸ ຕາມສະຖານະການໃນໄລຍະເລີຶ່ ມຕ ົູ້ນ ແລູ້ວຄຶ່ອຍກູ້າວໄປຫາແບບປະຊາທິປະໄຕນຍິມົ ຫ ຼື 

ແບບຍ ດຖຼືຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາເປັນສ ນກາງໃຫູ້ຫ າຍຂ ູ້ນໃນໄລຍະຫ ງັ ເພຼືຶ່ ອເພີຶ່ ມແຮງຈ ງໃຈໃນການ

ເຮັດວຽກໃຫູ້ມຄີນຸນະພາບໃນການຕດັສິນໃຈ, ການເຮັດວຽກເປັນທີມ, ຂວນັກາໍລ ັງັໃຈທີຶ່ ດ ີ ແລະ 

ມກີານພດັທະນາ. 

ມຜີນົການສ ກສາທີຶ່ ມະຫາວທິະຍາໄລ ມຊິເິກນ ອີກຢຶ່າງໜ ຶ່ ງເຊິຶ່ ງສະໜບັສະໜ ນແນວຄິດ

ການແບຶ່ງຂ ົູ້ວເທິງເສັູ້ນຄວາມຕໍຶ່ ເນຼືຶ່ ອງ ແຕຶ່ເອີູ້ນດູ້ານໜ ຶ່ ງເປັນ ແບບເນັູ້ນພະນກັງານ (Employee 

Centered) ອີກດູ້ານໜ ຶ່ ງເປັນແບບເນັູ້ນວຽກ ຫ ຼື ເນັູ້ນການຜະລິດ (Job/Production 

Centered) ໂດຍດູ້ານທີຶ່ ເນັູ້ນພະນກັງານນ ັູ້ນຈະຄາໍນ ງເຖງິປດັໄຈຄວາມເປັນມະນດຸຂອງ

ພະນກັງານ ແລະ ການພດັທະນາທີມງານ ໃນຂະນະທີຶ່ ດ ູ້ານການເນັູ້ນວຽກ ຫ ຼື ເນັູ້ນການຜະລິດ 

ຈະເນັູ້ນການແບຶ່ງວຽກອອກເປັນວຽກປະຈາໍ ກາໍນດົວທີິການເຮັດວຽກ ແລະ ມກີານຄວບຄມຸເພຼືຶ່ ອ

ໃຫູ້ໄດູ້ຜນົງານຕາມມາດຕະຖານທີຶ່ ກາໍນດົໄວູ້. ແນວໃດກຕໍາມ ຜນົການສ ກສາກຍໍງັບໍຶ່ ໄດູ້ມຄີວາມ

ຊດັເຈນ ເນຼືຶ່ອງຈາກພບົວຶ່າ ບາງໜຶ່ວຍງານທີຶ່ ມຜີ ູ້ບໍລິຫານແບບເນັູ້ນຄນົກບັ ມຜີນົຕ ໍຶ່າ ແລະ ບາງ

ໜຶ່ວຍງານທີຶ່ ມຜີນົຜະລິດສ ງກບັມຜີ ູ້ບໍລິຫານແບບມຸ ຶ່ງວຽກເປັນຕ ົູ້ນຈ ຶ່ງມຂີໍ ູ້ຄິດເຫັນວຶ່າ ຄວນຈະມປີດັ

ໄຈອຼືຶ່ ນມາກ ຶ່ຽວຂູ້ອງອກີດູ້ວຍ. 

ມຜີນົການສ ກສາຢ ຶ່ມະຫາວທິະຍາໄລແຫຶ່ງລດັ ໂອໄຮໂອ (The Ohio State 

University) ອີກຜນົງານໜ ຶ່ ງ ທີຶ່ ພະຍາຍາມຈະກາໍນດົພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ສາໍຄນັຂ ູ້ນ ໂດຍໃຊູ້ແບບ

ວດັພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງກນັ ແລະ ສ ກສາປດັໄຈບາງ ປະການເຊັຶ່ ນ ການເຮັດວຽກເປັນທີມ

ກບັຄວາມເພິຶ່ ງພໍໃຈວຶ່າ ເປັນຢຶ່ຶ່າງໃດ, ມປີະສິດທິຜນົຫ າຍທີຶ່ ສດຸ, ໃນທີຶ່ ສດຸກໄໍດູ້ພ ດຕກິາໍຜ ູ້ນາໍ 2 

ແບບຄຼື ແບບເນັູ້ນໂຄງສູ້າງວຽກ (Initiating Structure) ຊ ຶ່ ງຄູ້າຍຄຼືກບັພ ດຕິກາໍ ຜ ູ້ນາໍແບບ
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ເນັູ້ນວຽກ (Job Centered) ຄຼື ເປັນພ ດຕກິາໍທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍໄດູ້ກາໍນ ົດົບດົບາດທງັຂອງຕນົເອງ ແລະ 

ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ບນັລຈຸດຸໝາຍຂອງອງົກອນ ໂດຍສະເພາະບດົບາດໃນໜູ້າທີຶ່ ພຼືູ້ນຖານ 

ເຊັຶ່ ນ ການວາງແຜນ, ການຈດັອງົກອນ, ການສ ັຶ່ງການເປັນຕ ົູ້ນ ຊ ຶ່ ງໄດູ້ເນັູ້ນເລຼືຶ່ ອງວຽກເປັນຫ ກັ 

ອີກຮ ບແບບໜ ຶ່ ງຄຼື ແບບເນັູ້ນຄວາມສາໍພນັ (Consideration) ຄູ້າຍກບັພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍແບບເນັູ້ນ

ຄນົ (Employee Centered) ເປັນພ ດຕກິາໍຜ ູ້ນາໍກ ຶ່ຽວກບັການສູ້າງຄວາມໄວູ້ວາງໃຈກບັຜ ູ້ໃຕູ້

ບງັຄບັບນັຊາ ໃຫູ້ຄວາມເຄົາລບົ ໃນຄວາມຄດິເຫັນເນັູ້ນຄວາມເປັນມດິ, ມກີານຕິດຕໍຶ່ ສຼືຶ່ ສານສອງ

ທາງ ແລະ ໃຫູ້ມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ ໃນການຕດັສິນໃຈ. 

- ການແບຶ່ງພ ດຕກິາໍຜ ູ້ນາໍອອກເປັນ 2 ຮ ບແບບ ດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ ຄູ້າຍຄຽງກບັຜນົການສ ກສາ

ວໄິຈ ທີຶ່  ໂອໄຮໂອ ແລະ ມຊິແິກນ ແຕຶ່ສຶ່ວນທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງຄຼື ຜນົການສ ກສາສອງ

ແຫຶ່ງທາໍອິດແບຶ່ງພ ດຕກິາໍຜ ູ້ນາໍ ເທິງເສັູ້ນຕໍຶ່ ເນຼືຶ່ ອງ, ແຕຶ່ຜນົການສ ກສາທີຶ່

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫຶ່ງ ໂອໄຮໂອ ໄດູ້ແບຶ່ງພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍ ອອກເປັນອດິສະຫ ະ ຈາກ

ເປັນສອງມຕິິໂດຍອະທິບາຍວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍຄນົໜ ຶ່ ງອາດມພີ ດຕິກາໍສ ງ ຫ ຼື ຕ ໍຶ່າ ໃນພ ດຕກິາໍ

ທງັສອງ, ຫ ຼື ສ ງ ໃນພ ດຕກິາໍໜ ຶ່ ງຕ ໍຶ່າໃນອີກພ ດຕິກາໍໜ ຶ່ ງ ຫ ຼື ໄລຍະໃດໄລຍະໜ ຶ່ ງ

ລະຫວຶ່າງພ ດຕິກາໍ ທງັສອງກໄໍດູ້. ຜ ູ້ນາໍແບບກດິສາໍພນັ ແລະຜ ູ້ນາໍແບບມດິສາໍພນັ

ນ ັູ້ນ ຈະມຄີວາມສາໍພນັກນັດ ັຶ່ງໃນຮ ບ ຕໍຶ່ ໄປນີູ້: 

 

ມດິສາໍພນັສ ງ 

ກດິສາໍພນັຕ ໍຶ່າ 

(2) 

ມດິສາໍພນັສ ງ 

ກດິສາໍພນັສ ງ 

(4) 

 

ມດິສາໍພນັຕ ໍຶ່າ 

ກດິສາໍພນັຕ ໍຶ່າ 

(1) 

ມດິສາໍພນັຕ ໍຶ່າ 

ກດິສາໍພນັສ ງ 

(3) 

 

 

 

 

ຮ ບທີ 4: ການພວົພນັລະຫວຶ່າງການບໍລິຫານເນັູ້ນວຽກງານ ແລະ ເນັູ້ນຄນົ 

 

ຈາກຮ ບທີ 4 ນີູ້ ຈະສະແດງໃຫູ້ເຫັນວຶ່າຜ ູ້ນາໍທງັ 4 ຄນົນີູ້ຈະສະແດງໃຫູ້ເຫັນວຶ່າ:  

(1) ບໍຶ່ ເອົາໃຈໃສຶ່ທງັວຽກ ແລະທງັຄນົ 

(2) ເອົາໃຈໃສຶ່ແຕຶ່ຄນົ, ບໍຶ່ ເອົາໃຈໃສຶ່ວຽກ 

(3) ເອົາໃຈໃສຶ່ແຕຶ່ວຽກ, ບໍຶ່ ເອົາໃຈໃສຶ່ຄນົ 

(4) ເອົາໃຈໃສຶ່ທງັວຽກທງັຄນົ 
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  ຜ ູ້ນາໍແບບມດິສາໍພນັ (ເອົາຄນົເປັນໃຫຍຶ່) . ຜ ູ້ນາໍແບບນີູ້ຄດິວຶ່າຖູ້າເຮັດໃຫູ້ຄນົພໍໃຈໄດູ້, 

ວຽກຈະສາໍເລັດຕາມມາຢຶ່າງບໍຶ່ ຮ ູ້ສ ກຕວົ. ສະນ ັູ້ນ ພ ດຕິກາໍທີຶ່ ສະແດງອອກແມ ຶ່ນສູ້າງຄວາມເປັນກນັ

ເອງ, ສູ້າງຄວາມເຫັນອກົເຫັນໃຈ, ຍກົຍູ້ອງຜ ູ້ທີຶ່ ເຮັດວຽກ, ມມີະນດຸສາໍພນັອນັດກີບັຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັ

ບນັຊາ, ຮບັຟງັຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄນົອຼືຶ່ ນ ແລະພູ້ອມທີຶ່ ຈະປຶ່ຽນແປງຕນົເອງຢ ຶ່ຕະຫລອດເວລາ. 

ບາງຄ ັູ້ງຈນົລຼືມຮອດຫລກັການໃນການເຮັດວຽກ. 

ຈາກຮ ບທີ 4 ເທິງນີູ້ ສາມາດສະຫ ຸບຜນົການວໄິຈບາງດູ້ານຂອງການສຼືກສາຂອງ

ມະຫາວທິະຍາໄລໂອໄຮໂອສະເຕດ ກຶ່ຽວກບັທງັສອງມຕິຂິອງຜ ູ້ນາໍ ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1) ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົ ຈະມພີ ດຕິກາໍທີຶ່ ເນັູ້ນທງັສອງມຕິິ ຄຼື ເນັູ້ນທງັດູ້ານກດິສາໍພນັ 

ແລະ ມດິສາໍພນັ 

2) ຜນກົານວໄິຈຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນຢຶ່າງຈະແຈ ູ້ງວຶ່າ ກຸຶ່ມຜ ູ້ຕາມມຄີວາມຕູ້ອງການໃຫູ້ຜ ູ້ນາໍສະແດງ

ອອກຂອງພ ດຕິກາໍທາງດູ້ານມດິສາໍພນັຫ າຍກວຶ່າກດິສາໍພນັ 

3) ໃນທາງກງົກນັຂູ້າມກບັຂໍູ້ທີ 2 ປາກດົວຶ່າ ຜ ູ້ບງັຄບັບນັຊາຂອງຜ ູ້ນາໍ ຕູ້ອງການໃຫູ້

ຜ ູ້ນາໍໃຊູ້ພ ດຕິກາໍດູ້ານກດິສາໍພນັຫ າຍຂ ູ້ນ ໂດຍສະເພາະຕາໍແໜຶ່ງຂອງຜ ູ້ບງັຄບັ

ບນັຊາທີຶ່ ສ ງນ ັູ້ນຍິຶ່ ງຕູ້ອງການໃຫູ້ຜ ູ້ນາໍໃຊູ້ພ ດຕກິາໍດູ້ານກດິສາໍພນັຫ າຍຂ ູ້ນຕາມໄປ

ດູ້ວຍ 

4) ມຂີໍ ູ້ມ  ນເພີຶ່ ມເຕີມ ຢຼືນຢນັວຶ່າ ກຸຶ່ມຜ ູ້ຕາມໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຄນຸຄຶ່າຂອງພ ດຕິກາໍ

ດູ້ານມດິສາໍພນັຂອງຜ ູ້ນາໍຫ າຍ ຈາກຫ ກັຖານຢຼືນຢນັວຶ່າ ການລາອອກຈາກວຽກ

ໜູ້ອຍຫ າຍ ແລະ ລະດບັຄວາມເພິຶ່ ງພໍໃຈໃນວຽກງານສ ງສດຸເມ ຼືຶ່ອກຸຶ່ມຜ ູ້ຕາມໄດູ້ເຮັດ

ວຽກກບັຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມຄີະແນນຂອງພ ດຕິກາໍດູ້ານມດິສາໍພນັສ ງ 

5) ໃນທາງກງົກນັຂູ້າມກບັຂໍູ້ທີ 4 ພບົວຶ່າຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມຄີ ຶ່າຄະແນນຂອງພ ດຕິກາໍດູ້ານມດິສາໍ

ພນັຕ ໍຶ່າ ແຕຶ່ມພີ ດຕກິາໍດູ້ານກດິສາໍພນັສ ງນ ັູ້ນ ກຸຶ່ມຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ຮ ຶ່ວມງານນ ັູ້ນຈະມອີດັຕາ

ການຮູ້ອງທກຸ ແລະ ການລາອອກຈາກວຽກຢ ຶ່ໃນລະດບັສ ງ 

6) ຜນົງານວໄິຈຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມຄີ ຶ່າຄະແນນດູ້ານກດິສາໍພນັສ ງຈະໄດູ້ຄະແນນ

ການປະເມນີຂອງຜ ູ້ບງັຄບັບນັຊາສ ງເຊັຶ່ ນກນັ ນອກຈາກນ ັູ້ນຍງັພບົວຶ່າ ມຜີນົງານທີຶ່

ອອກມາສ ງກວຶ່າຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມຄີ ຶ່າຄະແນນດູ້ານກດິສາໍພນັຕ ໍຶ່າ 

7) ມຂີໍ ູ້ສາໍຄນັຕໍຶ່ ຜ ູ້ນາໍອງົການທງັຫ າຍ ທີຶ່ ຜນົຂອງການວໄິຈໄດູ້ສະເໜີແນະ ຄຼື ສະຖານະ

ການຈະເປັນປດັໄຈສາໍຄນັຫ າຍ ບໍຶ່ ວ ຶ່າຜ ູ້ນາໍຈະເນັູ້ນພ ດຕກິາໍດູ້ານກດິສາໍພນັ ຫ ຼື ດູ້ານ

ມດິສາໍພນັ ຫ ຼືທງັສອງດູ້ານກໍຶ່ຕາມ ເຊັຶ່ ນວຶ່າ ໃນບາງສະຖານະການກຸຶ່ມຜ ູ້ຕາມອາດໃຫູ້

ຄະແນນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມພີ ດຕິກາໍເນັູ້ນດູ້ານກດິສາໍພນັສ ງ ວຶ່າເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົຫ າຍ

ກວຶ່າ ຕວົຢຶ່າງ ການວໄິຈພບົວຶ່າ ຈາກການສອບຖາມກຸຶ່ມຜ ູ້ນາໍທະຫານອາກາດ ເຊິຶ່ ງ

ໄດູ້ຮບັຄະແນນພ ດຕິກາໍດູ້ານມດິສາໍພນັສ ງ ແຕຶ່ພດັຖຼືກກຸຶ່ມຜ ູ້ຕາມປະເມນີວຶ່າເປັນຜ ູ້ນາໍ

ທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົໜູ້ອຍກວຶ່າຜ ູ້ນາໍໜຶ່ວຍທະຫານທີຶ່ ມຄີະແນນພ ດຕກິາໍດູ້ານກດິສາໍພນັ

ສ ງ. ຍູ້ອນແນວນ ັູ້ນຜນົດ ັຶ່ງກ ຶ່າວອາດມເີຫດຜນົມາຈາກວດັທະນະທາໍອງົການຂອງ
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ທະຫານທີຶ່ ມຄີວາມຄາດຫວງັຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ເໝາະສມົກບັວຽກງານໃນລກັສະນະນ ັູ້ນກເໍປັນໄປ

ໄດູ້ (Halkin, 1957). 

 

ດ ັຶ່ງທີຶ່ ກ ຶ່າວມາຂູ້າງເທິງນ ັູ້ນ ເຮົາສາມາດສະຫ ຸບຫຍໍູ້ ໄດູ້ດ ັຶ່ງນີູ້ ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ເນັູ້ນວຽກ ອາດເຮັດ

ໃຫູ້ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາມຄີວາມເພິຶ່ ງພໍໃຈໃນການເຮັດວຽກ ໄດູ້ຈາກການສະແດງພ ດຕກິາໍແບບມຸ ຶ່ງ

ຄວາມສາໍພນັໃນເວລາດຽວກນັ (ສ ງ-ສ ງ ທງັແບບເນັູ້ນໂຄງສູ້າງວຽກ ແລະ ເນັູ້ນຄວາມສາໍພນັ) 

ຊ ຶ່ ງເປັນຄວາມເຊຼືຶ່ ອໃນໄລຍະທາໍອິດນ ັູ້ນ ແຕຶ່ໃນພາຍຫ ງັໄດູ້ມກີານຊີູ້ແຈງປະເດັນນີູ້ວ ຶ່າ ບໍຶ່ ອາດເປັນ

ຈງິໄດູ້ໂດຍໃຫູ້ເຫດຜນົວຶ່າ ພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍສອງຮ ບແບບນີູ້ເກດີຂ ູ້ນຄນົລະແບບທີຶ່ ກງົກນັຂູ້າມ, ດ ັຶ່ງ

ຜນົການສ ກສາວໄິຈທີຶ່  ໄອໂອວາ ແລະ ມຊິແິກນທີຶ່ ກ ຶ່າວມາແລູ້ວ, ຢຶ່າງໃດກຕໍາມ ຜນົຈາກການ

ສ ກສານີູ້ໄດູ້ຂໍູ້ສະຫ ຸບວຶ່າ ປດັໄຈຕາມສະຖານະການເຊັຶ່ ນ ສະພາບຂອງວຽກງານ ແລະ ຄວາມ

ຄາດຫວງັຂອງຄນົງານເປັນຕ ົູ້ນມຜີນົຕໍຶ່ ຮ ບແບບພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍ. 

ມຜີນົການສ ກສາຢຶ່ຶ່າງໜ ຶ່ ງທີຶ່ ໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັກບັພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍທີຶ່  ເນັູ້ນວຽກ ແລະ ເນັູ້ນຄນົ 

ໂດຍ ເບລກ ແລະ ມ ຕນັ (Blake & Mouton, 1985) ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລເທັກຊດັ ໄດູ້

ພດັທະນາຕາໜຶ່າງພາວະຜ ູ້ນາໍແບບສອງມຕິິ ທີຶ່ ເອີູ້ນວຶ່າຕາໜຶ່າງພາວະຜ ູ້ນາໍ ທີຶ່ ຄູ້າຍຄຽງກບັຜນົ

ການສ ກສາ ທີຶ່  ມະຫາວທິະຍາໄລໂອໄຮໂອສະເຕດ ແລະ ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລມຊິແິກນ ແຕຶ່

ຕາໜຶ່າງຂອງ ເບລກ ແລະ ມ ຕນັ ນີູ້ີູ້ສາມາດຈາໍແນກພາວະຜ ູ້ນາໍອອກໄປເຖງິ 81 ຮ ບແບບ 

(9x9) ມຮີ ບແບບ ທີຶ່ ສາໍຄນັ 5 ຮ ບແບບ ຄຼື: 

1. ຮ ບແບບ 1,9 ການບໍລິຫານສະໂມສອນ (Country Club) ຜ ູ້ນາໍແບບ 1,9 ແມ ຶ່ນເປັນຜ ູ້ນາໍ

ທີຶ່ ບໍຶ່ ໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັຕໍຶ່ ວຽກ (low concern for task) ແຕຶ່ຈະໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັຕໍຶ່  ຄວາມສາໍພນັ

ລະຫວຶ່າງບກຸຄນົສ ງ (high concern for people) ບໍຶ່ ໄດູ້ເນັູ້ນຄວາມສາໍຄນັຂອງວຽກງານຫ າຍ

ພໍປານໃດ ແຕຶ່ຈະເນັູ້ນຕອບສະໜອງຄວາມ ຕູ້ອງການຂອງສະມາຊກິເພຼືຶ່ ອນາໍໄປສ ຶ່ຄວາມສະບາຍ

ໃຈ, ຄວາມເປັນມດິ, ບນັຍາກາດທີຶ່ ດ ີແລະ ຄວາມສະໜກຸສະໜານໃນການເຮັດວຽກ. 

2. ຮ ບແບບ 1,1 ການບໍລິຫານແບບບໍຶ່ ບໍລິຫານ ຫ ຼື ຢໍູ້າແຍູ້ (Impoverished) ຜ ູ້ນາໍແບບ 1,1 

ແມ ຶ່ນເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ບໍຶ່ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສຶ່ໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັທ ັູ້ງດູ້ານວຽກງານ ແລະຄນົ ມກັສະແດງຕວົວຶ່າ

ເປັນຜ ູ້ນາໍ ແຕຶ່ບໍຶ່ ມພີ ດຕິກາໍສະແດງອອກໃຫູ້ເຫັນເຖງິການເປັນຜ ູ້ນາໍ ຂາດຄວາມຮບັຜິດຊອບ ປະ

ຖິູ້ມວຽກງານ ຫ ີກເວັູ້ນບນັຫາ ຫ ີກເວັູ້ນການພບົປະຄນົ ມພີ ດຕິກາໍເມນີເສຍີ ບໍຶ່ ຍອມຜ ກພນັຫ ຼື

ຮບັປາກໃດໆ ຖອນຕວົຈາກກດິຈະກາໍຕຶ່າງໆ ຢ ຶ່ແບບຄນົບໍຶ່ ມອີາລມົ (ຜ ູ້ນາໍແບບນີູ້ ໃນຍກຸປະຈຸ

ບນັຖຼືວ ຶ່າຂາດຄນຸສມົບດັທີຶ່ ຈະເປັນຜ ູ້ນາໍ ຖູ້າອີງໃສຶ່ຄາໍນຍິາມຂອງຜ ູ້ນາໍ). 

3. ຮ ບແບບ 5,5 ການບໍລິຫານທາງສາຍກາງ (Middle of the road) ຜ ູ້ນາໍແບບ 5,5 ຈະມີ

ລກັສະນະປະນປິະນອມ ມເີປົູ້າໝາຍຂອງວຽກງານໃນລະດບັປານກາງ ເຊັຶ່ ນດຽວກນັກບັດູ້ານ

ຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົກຢໍ ຶ່ໃນລະດບັປານກາງ ເປັນບກຸຄນົທີຶ່ ພະຍາຍາມ ເນັູ້ນຄວາມພໍດ ີ

ຄາໍນ  ງເຖງິຄວາມສມົດນຸລະຫວຶ່າງການປະຕິບດັວຽກໃຫູ້ສາໍເລັດ ພູ້ອມກບັການສູ້າງຂວນັກາໍລງັ

ໃຈຂອງສະມາຊກິໃນລະດບັທີຶ່ ເພິຶ່ ງພໍໃຈ. 
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4. ຮ ບແບບ 9,9 ການບໍລິຫານເປັນທິມ (Team management) ຜ ູ້ນາໍແບບ 9,9 ແມ ຶ່ນຈະ

ເນັູ້ນຄວາມສາໍຄນັທງັດູ້ານວຽກງານ ແລະ ຄນົ ໂດຍສ ົຶ່ງເສີມໃຫູ້ຜ ູ້ປະຕິງານເຂົູ້າມາມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ

ໃນຂະບວນການດາໍເນນີງານ ແລະ ການສູ້າງວທີິການເຮັດວຽກແບບເປັນທີມໃນອງົການ, 

ພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສຶ່ດ ແລຄວາມສກຸທກຸເພຼືຶ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການຂອງຜ ູ້ປະຕບິດັງານ

ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເກດີຄວາມຮກັຄວາມຜ ກພນັຕໍຶ່ ວຽກງານ. ຕວົຊີູ້ບອກຂອງຜ ູ້ນາໍແບບນີູ້ແມ ຶ່ນ ການກະຕຸູ້ນ

ການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ ປະຕິບດັວຽກງານຢຶ່າງເອົາໃຈໃສຶ່ ຈດັລາໍດບັຄວາມສາໍຄນັຂອງວຽກງານຢຶ່າງ

ຊດັເຈນ ເປີດໃຈກວູ້າງ ມຄີວາມເປີດເຜີຍ ເບິຶ່ ງແບບທະລ ຸ ແລະ ສະໜກຸກບັວຽກງານ, ຜ ູ້ນາໍ

ແບບນີູ້ແມ ຶ່ນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົສ ງສດຸ ບາງທີກເໍອີູ້ນຜ ູ້ນາໍແບບນີູ້ວ ຶ່າ ”High-high leader” າ  

ຂອງ ຄວາມສາໍເລັດຂອງວຽກມາ ຈາກຄວາມມພີນັທະຜ ກພນັຂອງສະມາຊກິ, ເພິຶ່ ງພາຊ ຶ່ ງກນັ 

ແລະ ກນັເພຼືຶ່ ອບນັລຈຸດຸໝາຍຂອງ ອງົກອນ ແລະ ນາໍໄປສ ຶ່ຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງຄວາມໄວູ້

ວາງໃຈ ແລະ ການຍອມຮບັ. 

5. ຮ ບແບບ 9,1 ການບໍລິຫານໃຊູ້ອາໍນາດ ແລະ ການເຊຼືຶ່ ອຟງັ (Authority Compliance) 

ຜ ູ້ນາໍແບບ 9,1 ເນັູ້ນໜກັດູ້ານຄວາມສາໍຄນັທີຶ່ ວຽກງານ ແຕຶ່ຈະໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັຂອງຜ ູ້ປະຕິບດັ

ງານໜູ້ອຍຫ າຍ, ໂດຍຖຼືວຶ່າຄນົນ ັູ້ນ ເປັນພຽງເຄຼືຶ່ ອງມຼືຢຶ່າງໜ ຶ່ ງໃນການດາໍເນນີງານໃຫູ້ສາໍເລັດ ຖຼື

ວຶ່າການສຼືຶ່ ສານກບັລ ກນ ູ້ອງເປັນເລຼືຶ່ ອງທີຶ່ ບໍຶ່ ຈາໍເປັນ, ຍກົເວັູ້ນແຕຶ່ກລໍະນທີີຶ່ ຕູ້ອງອອກຄາໍສ ັຶ່ງໃນ

ປະຕິບດັງານເທົຶ່ ານ ັູ້ນ ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ກະຕກຸຊຸກຍ ູ້ທກຸສິຶ່ ງທກຸຢຶ່າງໃຫູ້ເກດີຜນົ ຄນົອຼືຶ່ ນຈ ຶ່ງຖຼືວ ຶ່າເປັນ

ພຽງເຄຼືຶ່ ອງມຼືໄປສ ຶ່ຈດຸໝາຍປາຍທາງ. ພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍແບບນີູ້ ເຫັນໄດູ້ຢ ຶ່ເລຼືູ້ອຍແມ ຶ່ນຄຼື ການ

ຄວບຄມຸການໃຊູ້ອາໍນາດ ແລະ ບີບບງັຄບັກດົດນັໃຫູ້ເຮັດວຽກງານໜກັເພຼືຶ່ ອໄປສ ຶ່ເປົູ້າໝາຍທີຶ່ ຕນົ

ຕູ້ອງການ.  

 

 ຄຶ່າຕວົເລກໃນເສັູ້ນສະແດງ ມາຈາກຕາຕະລາງທີຶ່ ປະກອບດູ້ວຍຈາໍນວນຕາຂອງມນັຄຼື 

ທາງແກນນອນປະກອບດູ້ວຍ 9 ຕາ (1 ຫາ 9) ເຊັຶ່ ນດຽວກນັກບັແກນຕ ັູ້ງ ກປໍະກອບດູ້ວຍ 9 

ຕາ (1 ຫາ 9) ເຊັຶ່ ນກນັ. ຖູ້າ ເອົາ 9×9 = 81, ແຕຶ່ໃນຮ ບສະແດງເພິຶ່ ນຍກົເອົາສະເພາະແຕຶ່ 

5 ຮ ບແບບທີຶ່ ສາໍຄນັມາອະທິບາຍ. ເຊິຶ່ ງຄຶ່າຕວົເລກດູ້ານໜູ້າແມ ຶ່ນ ພາວະຜ ູ້ນທີຶ່ ເນັູ້ນຄນົເປັນຫ ກັ 

ສຶ່ວນຄຶ່າຕວົເລກທີຶ່ ຢ ຶ່ທາງຫ ງັ ແມ ຶ່ນເນັູ້ນວຽກງານເປັນຫ ກັ. ຕວົຢຶ່າງ: 1,9 ແມ ຶ່ນເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ບໍຶ່ ໃຫູ້

ຄວາມສາໍຄນັຕໍຶ່ ວຽກ (ເພາະຄຶ່າເທົຶ່ າກບັ 1 ຈາກຕາທາໍອິດຂອງເສັູ້ນແກນນອນ) ແຕຶ່ຈະໃຫູ້ຄວາມ

ສາໍຄນັຕໍຶ່  ຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົສ ງ (ຄຶ່າເທົຶ່ າ 9 ເປັນຄຶ່າສ ງສດຸ ຈາກເສັູ້ນແກນຕ ັູ້ງ) ບໍຶ່

ໄດູ້ເນັູ້ນຄວາມສາໍຄນັຂອງວຽກງານຫ າຍພໍປານໃດ ແຕຶ່ຈະເນັູ້ນຕອບສະໜອງຄວາມ ຕູ້ອງການ

ຂອງສະມາຊກິເພຼືຶ່ ອນາໍໄປສ ຶ່ຄວາມສະບາຍ. 

 

ດ ັຶ່ງພາບປະກອບ ລຸຶ່ມນີູ້ສີະແດງໃຫູ້ເຖງິ 5 ຮ ບແບບຂອງຜ ູ້ນາໍ: 
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ຮ ບທີ 6: ແຜນພ ມຕາໜຶ່າງພາວະຜ ູ້ນາໍ (ປບັປງຸຈາກ DuBrin, 1995:115) 

ທີຶ່ ມາ: ສເຸທບ ວງົສຣວີດັ, 2548:175 

 

ຈາກຮ ບທີ 6 ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວຶ່າ ພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍສາມາດຈະຕກົຢ ຶ່ບຶ່ອນໃດ ຂອງຕາໜຶ່າງ

ດ ັຶ່ງກ ຶ່າວກໄໍດູ້ ແຕຶ່ພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ເພິຶ່ ງປະສງົຫ າຍທີຶ່ ສດຸ ຄຼື ຕາໜຶ່າງທີຶ່  9,9 ຊ ຶ່ ງໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັ

ສ ງກບັທງັວຽກທງັຄນົ, ແນວໃດກຕໍາມ ດ ັຶ່ງຜນົການສ ກສາທີຶ່ ລດັ ໂອໄຮໂອ ທີຶ່ ວ ຶ່າພ ດຕິກາໍໃນຮ ບ 

ແບບທີຶ່ ສ ງ-ສ ງ ທງັສອງດູ້ານນີູ້ເປັນໄປໄດູ້ຍາກ Black & McCanse ຈ ຶ່ງໃຫູ້ຂໍູ້ສະເໜີແນະວຶ່າ 

ການສະແດງພ ດຕກິາໍຜ ູ້ນາໍໃຫູ້ມຄີວາມປບັປຶ່ຽນຂ ູ້ນຢ ຶ່ກບັການວນິດິໄສຄນົ (People) ການຜະລິດ 

(Production) ໃນສະຖານະການໜ ຶ່ ງໆ ຊ ຶ່ ງນາໍໄປສ ຶ່ການສ ກສາວໄິຈພາວະຜ ູ້ນາໍຕາມສະຖານະ 

ການຫ າຍຂ ູ້ນໃນໄລຍະຕໍຶ່ ມາ (Bartol & others 1998 ອູ້າງເຖງິ ວໂິຣດ ສານຣດັຕະນະ, 

2546: 184). 

ນອກຈາກແບບຜ ູ້ນາໍທງັ 5 ແບບ ທີຶ່ ກ ຶ່າວມານ ັູ້ນ ທຶ່ານ ເບລກ ແລະ ມ ຕນັ ຍງັໄດູ້ສະເ

ໜີແບບພາວະຜ ູ້ນາໍເພີຶ່ ມອີກ 2 ແບບ ເຊິຶ່ ງຈາກການປະສມົປະສານກນັຂອງຕາໜຶ່າງພາວະຜ ູ້ນາໍ

ດ ັຶ່ງນີູ້: 

6. ຜ ູ້ນາໍແບບພໍຶ່ ແມ ຶ່ ຫ ຼື ແບບ 9 + 9 (Paternalism/Materialism) 
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 ເປັນແບບຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນຈາກການທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍໃຊູ້ທງັແບບ 1,9 ແລະ ແບບ 9,1 ໂດຍ

ທີຶ່ ບໍຶ່ ໄດູ້ນາໍເອົາທງັສອງແບບນ ັູ້ນປະສມົເຂົູ້ໜກນັແຕຶ່ຟຶ່າງໃດ, ດ ັຶ່ງຮ ບທີ 4 ເປັນພ ດຕກິາໍຂອງຜ ູ້ນາໍ

ທີຶ່ ເໝຼືອນພໍຶ່ /ແມ ຶ່ຄຼືວ ຶ່າຈະໃຫູ້ລາງວນັ ຫ ຼື ສະແດງການຍອມຮບັເມ ຼືຶ່ອລ ກເຊຼືຶ່ ອຟງັຄາໍຕກັເຕຼືອນ

ສ ັຶ່ງສອນ ແຕຶ່ກງົກນັຂູ້າມຖູ້າປະພ ດຜິດບໍຶ່ ເຊຼືຶ່ ອຟງັກຈໍະຖຼືກລງົໂທດ ແຕຶ່ການກະທາໍທງັສອງທາງ

ແມ ຶ່ນຢ ຶ່ບນົພຼືູ້ນຖານຂອງຄວາມຮກັຄວາມເມດຕາແລະປາຖະໜາໃຫູ້ລ ກເປັນຄນົດ,ີ ຜ ູ້ນາໍແບບພໍຶ່ /

ແມ ຶ່ ແມ ຶ່ນຢ ຶ່ບນົພຼືູ້ນຖານແບບດຽວກນັ ຈ ຶ່ງເວົູ້າໄດູ້ວ ຶ່າເປັນພະເດັດການທີຶ່ ມເີມດຕາ (benevolent 

dictator) ຄຼືຈະມພີ ດຕິກາໍທີຶ່ ແຝງດູ້ວຍຄວາມເມດຕາຕໍຶ່ ຜ ູ້ຖຼືກນາໍ ແຕຶ່ການເຮັດແບບນ ັູ້ນກເໍພຼືຶ່ ອ

ຈດຸປະສງົໃຫູ້ວຽກງານສາໍເລັດ ແລະ ມວີທີິການປະຕິບດັຕໍຶ່ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນເໝຼືອນເປັນພ ດຕິກາໍທີຶ່ ບໍຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງ

ກບັວຽກງານ.  

 

 

 

 

           9+9 

 

ຮ ບທີ 7: ພາວະຜ ູ້ນາໍແບບພໍຶ່ /ແມ ຶ່ (Paternalism/Maternalism) 

ແຫ ຶ່ງທີຶ່ ມາ: DuBrin, 1998:115, ອູ້າງໃນ ສເຸທບ ວງົສຣວີດັ, 2548:177 

 

7. ຜ ູ້ນາໍແບບສວຍໂອກາດ (Opportunism) 

 ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ເລຼືອກໃຊູ້ການປະສມົແບບຂອງຜ ູ້ນາໍ ນບັແຕຶ່ແບບທີ 1 ຫາທີ 5 ໂດຍເລຼືອກ

ການປະສມົເພຼືຶ່ ອນາໍໃຊູ້ໂດຍຂ ູ້ນຢ ຶ່ກບັໂອກາດທີຶ່ ຈະກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີປະໂຫຍດເພຼືຶ່ ອສຶ່ວນຕວົຂອງຕນົເອງ 

ເຊັຶ່ ນເພຼືຶ່ ອການສູ້າງພາບພດົໃຫູ້ຕນົເອງ ເພຼືຶ່ ອໃຊູ້ໃນການສວຍໂອກາດໄຕຶ່ເຕົູ້!ຂອງຕນົເອງ ເພຼືຶ່ ອ

ຄວາມກູ້າວໜູ້າໃນໜູ້າທີຶ່ ການງານ ເຫ ົຶ່ ານີູ້ເປັນຕ ົູ້ນ, ເຊິຶ່ ງມນັເປັນພ ດຕກິາໍທີຶ່ ຂ ູ້ອນຂູ້າງເຫັນແກຶ່ຕວົ 

ດ ັຶ່ງສະແດງໃນຮ ບທີ 7. 
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1,9 

 



45 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

1,9        9,9 

         

         

         

    5,5     

         

         

         

1,1        9,1 

 

 

ຮ ບທີ 8: ສະແດງພາວະຜ ູ້ນາໍແບບສວຍໂອກາດ (Oppertunism) 

ແຫ ຶ່ງທີຶ່ ມາ: DuBrin, 1998:115, ອູ້າງໃນ ສເຸທບ ວງົສຣວີດັ, 2548:178 

 

3.2  ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍຕາມສະຖານະການ 

 

ທິດສະດຜີ ູ້ນາໍຕາມສະຖານະການ  

ມກັຈະອີງໃສຶ່ລກັສະນະຫລຼືໂຄງສູ້າງຂອງວຽກ (Task structure): ຜ ູ້ນາໍແບບນີູ້ ຈະສ ກສາລກັ 

ສະນະຂອງວຽກທີຶ່ ກາໍລງັປະຕິບດັ. ຖູ້າເປັນການຜະລິດ ກຈໍະມຕີາຕະລາງການເຮັດ ວຽກຢຶ່າງ

ລະອຽດ, ມມີາດຕະຖານສະເພາະ. ຖູ້າເປັນງານວໄິຈ ທີຶ່ ມລີກັສະນະຄມຸເຄຼືອ ກຈໍະກາໍນດົແຕຶ່

ວດັຖປຸະສງົ ເປົູ້າໝາຍ ສຶ່ວນວຽກລະອຽດກໍຶ່ຈະປຶ່ອຍໃຫູ້ນກັວໄິຈກາໍນດົເອງ. 

• ການພວົພນັລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍ ແລະຜ ູ້ຮ ຶ່ວມງານ (Leadermember relationship): ຖູ້າ

ພະນກັງານຍອມຮບັຜ ູ້ນາໍກສໍະແດງວຶ່າການພວົພນັ ຂອງທງັສອງຝຶ່າຍນ ັູ້ນດ ີແລະກງົກນັຂູ້າມ.  

  9,1 

1,9 

 

ຜ ູ້ນາໍແບບສວຍໂອກາດ 

(Opportunism) 

9+9 
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• ອາໍນາດຂອງຜ ູ້ນາໍ (Position power): ປະກອບດູ້ວຍອາໍນາດທີຶ່ ເປັນທາງການ ທີຶ່ ມຢີ ຶ່ 

ເນຼືຶ່ ອງຈາກດາໍລງົຕາໍແໜຶ່ງນ ັູ້ນໃນອງົກອນ. 

 

ໃນທດົສະວດັທີ 1970 ເລິຶ່ ມມກີານສ ກສາແບບພາວະຜ ູ້ນາໍຕາມສະຖານະການ ໂດຍມີ

ຄວາມເຊຼືຶ່ ອຖຼືວ ຶ່າ ພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົຈະປບັປຶ່ຽນໄປຕາມສະຖານະການ ຈາກສະຖານະ

ການໜ ຶ່ ງໄປສ ຶ່ສະຖານະການໜ ຶ່ ງ, ຊ ຶ່ ງການເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດນີ ັ ູ້ນຂ ູ້ນຢ ຶ່ກບັປດັໄຈສະຖານະການ ຈ ຶ່ງ

ເຮັດໃຫູ້ການສ ກສາແບບພາວະຜ ູ້ນາໍຕາມສະຖານະການເກດີຂ ູ້ນຢຶ່ຶ່າງກວູ້າງຂວາງ ແລະ ມທິີດ

ສະດສີາໍຄນັໆຄຼື: 

1.) ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍຕາມສະຖານະການຂອງຟີດເລີຣ ໌ (Fiedler's situational 

leadership theory) ມທີດັສະນະວຶ່າຜ ູ້ນາໍມລີະດບັການເນັູ້ນວຽກ ແລະ ການເນັູ້ນຄນົແຕກຕຶ່າງ

ກນັ, ຄວາມແຕກຕຶ່າງນີູ້ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ນາໍເຮັດໄດູ້ດໃີນສະຖານະການໜ ຶ່ ງຫ າຍກວຶ່າໃນອີກສະຖານະ

ການໜ ຶ່ ງ, ທິດສະ ດນີີູ້ ພະຍາຍາມທີຶ່ ຈະຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນວຶ່າ ສະຖານະການແບບໃດທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍສາມາດ

ເຮັດໄດູ້ດທີີຶ່ ສດຸ, ຈ ຶ່ງໄດູ້ ຈາໍແນກພາວະຜ ູ້ນາໍເປັນສອງຮ ບແບບຄຼື ແບບເນັູ້ນສາໍພນັ ແລະ ເນັູ້ນ

ວຽກ (Relationship Oriented & Task Oriented) ໂດຍໃຊູ້ເຄຼືຶ່ ອງມຼືວດັລກັສະນະທາງບກຸ

ຄະລິກກະພາບ (Personality Traits) ທີຶ່ ເອີູ້ນວຶ່າ "the least preferred co-worker 

(LPC) scales" ເຄຼືຶ່ ອງມຼືນີູ້ີູ້ປະກອບດູ້ວຍຄາໍຄນຸສບັ ທງັສອງແບບໃຊູ້ຖາມຜ ູ້ນາໍ "ບກຸຄນົທີຶ່ ທຶ່ານ

ເຮັດວຽກດູ້ວຍໄດູ້ດນີ ູ້ອຍທີຶ່ ສດຸເປັນຄນົແນວໃດ" ໂດຍເຮັດເຄຼືຶ່ ອງໝາຍເທິງຕວົເລກ 1-8 ໃນແຕຶ່

ລະຊຸດ. ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ຕອບຄາໍຖາມໄປໃນທາງລບົຈະມ ີ ພາວະຜ ູ້ນາໍເປັນແບບເນັູ້ນວຽກ, ສຶ່ວນຜ ູ້ນາໍທີຶ່

ຕອບໄປໃນທາງບວກຈະມພີາວະຜ ູ້ນາໍແບບເນັູ້ນຄວາມສາໍພນັຢຶ່ຶ່າງໃດກຕໍາມ ເນຼືຶ່ອງຈາກວຶ່າ 

ລກັສະນະທາງບກຸຄະລິກຄະພາບ (Personality Traits) ເປັນສິຶ່ ງທີຶ່  ຂູ້ອນຂູ້າງຕາຍຕວົ, ຍາກ

ທີຶ່ ຈະປຶ່ຽນແປງດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ, ແນວຄດິເບຼືູ້ອງຫ ງັກຄໍຼືຈະຕູ້ອງນາໍເອົາລກັສະນະທາງບກຸຄະລິກຄະພາບທີຶ່

ວດັແທກໄດູູ້້ນີູ້ໄປຈບັຄ ຶ່ (Matching) ກບັປດັໄຈດູ້ານສະຖານະການ ເພຼືຶ່ ອລະບຮຸ ບແບບພາວະ

ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ຈະປະສບົຜນົສາໍເລັດໃນສະຖານະການໜ ຶ່ ງໆໄດູ້ ໂດຍປດັໄຈດູ້ານສະຖານນະການມ ີ 3 

ລກັສະ ນະຄຼື ສະຖານະການຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງສະມາຊກິກບັຜ ູ້ນາໍ (Leader Member 

Relations) ຊ ຶ່ ງຜ ູ້ນາໍຕູ້ອງພິຈາລະນາວຶ່າ "ສະມາຊກິໃນກຸຶ່ມຈະເຮັດຕາມທີຶ່ ເຮົາບອກຫ ຼືບໍຶ່ , ເຊຼືຶ່ ອຖຼື

ໄດູ້ ຫ ຼື ບໍຶ່ ພວກເຂົາຈະສະໜບັສະໜນຸເຮົາ ຫ ຼື ບໍຶ່ ". ສະຖານະການໂຄງສູ້າງຂອງວຽກ (Task 

Structure) ຜ ູ້ນາໍຕູ້ອງພິຈາລະນາວຶ່າ "ເຮົາຮ ູ້ສິຶ່ ງທີຶ່ ເຮົາຈະເຮັດດພີຽງໃດ, ຈະເຮັດແນວໃດ" 

ແລະ ສະຖານະການອາໍນາດໃນຕ ໍຶ່າແໜຶ່ງ (Position Power) ຜ ູ້ນາໍຕູ້ອງພິຈາລະນາວຶ່າ "ເຮົາມີ

ອາໍນາດ ແລະ ຫວົໜູ້າໃຫຍຶ່ ຈະສະໜບັສະໜນຸເຮົາພຽງໃດ ໃນການເຮັດວຽກກບັສະມາຊກິໃນ

ອງົກອນ" ຫາກຄາໍຕອບທີຶ່ ເປັນໄປໄດູ້ ໃນທາງບວກກສໍະແດງວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍນ ັູ້ນຈະມຄີວາມຊອບ ຫ ຼື 

ສາມາດຈະຄວບຄມຸສະຖານະການນ ັູ້ນໄດູ້, ຫາກຄາໍຕອບເປັນໄປໃນທາງລບົ ກຈໍະມລີກັສະນະ

ກງົກນັຂູ້າມ. 

2.) ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍຕາມສະຖານະການຂອງ ເຮເີຊ ແລະ ບລານຊາດ (Hersey 

& Blanchard's situation leadership theory), (Hersey & Blanchard, ອູ້າງເຖງິໃນ 
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ວໂິຣດ ສານຣດັຕະນະ, 2546:190-192) ເປັນຜ ູ້ພດັທະນາທິດສະດນີີູ້ີູ້ຂ ູ້ນໃນໄລຍະທາໍອິດວຶ່າ 

ທິດສະດ ີ ວງົຈອນຊວີດິຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ (Life Cycle Theory of Leadership) ໄດູ້ແບຶ່ງ

ພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍ ອອກເປັນສອງມຕິ ິ ເຊັຶ່ ນດຽວກບັການສ ກສາວໄິຈທີຶ່  ລດັ ໂອໄຮໂອ ຄຼືພ ດຕິກາໍ

ເນັູ້ນວຽກ (Task Behavior) ຊ ຶ່ ງຜ ູ້ນາໍຈະໃຫູ້ບກຸຄນົ ຫ ຼື ກຸຶ່ມ ໄດູ້ເຮັດໜູ້າທີຶ່  ແລະ ມຄີວາມ

ຮບັຜິດຊອບ ໃນວຽກງານ ວຶ່າຈະເຮັດຫຍງັ, ເຮັດແນວໃດ, ເຮັດເມຼືຶ່ອໃດ ແລະ ເຮັດບຶ່ອນໃດ

ເປັນຕ ົູ້ນ ແລະ ພ ດຕິກາໍເນັູ້ນຄວາມສາໍພນັ (Relationship Behavior) ຊ ຶ່ ງຜ ູ້ນາໍຈະໃຊູ້ການ

ຕິດຕໍຶ່ ສຼືຶ່ ສານແບບສອງທາງ ຫ ຼື ຫ າຍກວຶ່າ ແລະ ພ ດຕິກາໍໃດຈະເໝາະສມົກບັສະຖານະການໃດ, 

ພິຈາລະນາຈາກຄວາມພູ້ອມ (Readiness) ຂອງຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາໃນ 2 ດູ້ານຄຼື ດູ້ານຄວາມ

ສາມາດ (Ability) ເບິຶ່ ງຈາກ ຄວາມຮ ູ້, ທກັສະ ແລະ ປະສບົການທີຶ່ ຈາໍເປັນສາໍລບັວຽກ, ດູ້ານ

ຄວາມເຕັມໃຈ (Willingness) ທີຶ່ ຈະເຮັດໃຫູ້ວຽກສາໍເລັດ, ເບິຶ່ ງຈາກຄວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນ, ຄວາມມີ

ພນັທະຜ ກພນັ ແລະ ແຮງຈ ງໃຈ ທີຶ່ ຈະເຮັດວຽກນ ັູ້ນ, ຄວາມພູ້ອມເຫ ົຶ່ ານີູ້ີູ້ຈະແບຶ່ງໄດູ້ 4 ລະດບັທີຶ່

ຕໍຶ່ ເນຼືຶ່ ອງກນັຄຼື ລະດບັຕ ໍຶ່າ (R1) ລະດບັຕ ໍຶ່າເຖງິປານກາງ (R2), ລະດບັປານກາງເຖງິສ ງ (R3) 

ແລະ ລະດບັສ ງ (R4) ໃນແຕຶ່ ລະດບັມເີສັູ້ນໂຄູ້ງຕດັຜຶ່ານ ຊ ຶ່ ງຈະຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນວຶ່າ ພ ດຕິກາໍໃດຈະເ

ໝາະສມົກບັຄວາມພູ້ອມລະດບັ ໃດເປັນພາວະຜ ູ້ນາໍ 4 ຮ ບແບບ (Leadership style) ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1.) ແບບສ ັຶ່ງການ (Telling) ຕູ້ອງກາໍນດົສິຶ່ ງທີຶ່ ຈະເຮັດ ແລະ ວທີິການດາໍເນນີວຽກງານ ໃຫູ້

ກາໍກບັ ແລະ ຄວບຄມຸຢຶ່ຶ່າງໃກ ູ້ຊດິ, ໃຊູ້ໃນສະຖານະການທີຶ່ ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາມຄີວາມພູ້ອມຕ ໍຶ່າ, 

ບໍຶ່ ມຄີວາມສາມາດ, ບໍຶ່ ເຕັມໃຈ ຫ ຼື ຈະມຄີວາມສຶ່ຽງເກນີໄປຖູ້າໃຫູ້ຮບັຜິດຊອບວຽກນ ັູ້ນ. 

2.) ແບບຂາຍຄວາມຄິດ (Selling) ອະທິບາຍເຖງິສິຶ່ ງທີຶ່ ຈະເຮັດ ແລະ ໃຫູ້ໂອກາດ ໃນການ

ເຮັດຄວາມເຂົູ້າໃຈ ໃນວຽກທີຶ່ ຈະເຮັດນ ັູ້ນ, ໃຊູ້ໃນສະຖານະການທີຶ່ ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາບໍຶ່ ມ ີ ຄວາມ

ສາມາດແຕຶ່ມຄີວາມເຕັມໃຈ ຫ ຼື ມຄີວາມໝັູ້ນໃຈທີຶ່ ຈະເຮັດວຽກນ ັູ້ນ. 

3.) ແບບມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ (Participating) ເນັູ້ນການຕິດຕໍຶ່ ສອງທາງ ແລະ ຄວາມຮຶ່ວມມຼື ໃຊູ້ໃນ

ສະຖານະການທີຶ່ ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາມຄີວາມສາມາດທີຶ່ ຈະຮບັຜິດຊອບວຽກງານ ແຕຶ່ບໍຶ່ ມຄີວາມເຕັມ

ໃຈ ຫ ຼື ມຄີວາມສຶ່ຽງເກນີໄປທີຶ່ ຈະເຮັດວຽກນ ັູ້ນ. 

4.) ແບບມອບອາໍນາດ (Delegating) ໃຫູ້ຄວາມເປັນອິດສະຫ ະໃນການເຮັດວຽກຫ າຍ ໃຊູ້ກບັ

ສະຖານະການທີຶ່ ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາມຄີວາມສາມາດ, ມຄີວາມເຕັມໃຈ ຫ ຼື ຄວາມໝັູ້ນໃຈທີຶ່ ຈະເຮັດ

ວຽກນ ັູ້ນ. ດ ັຶ່ງຮ ບປະກອບ ລຸຶ່ມນີູ້: 
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ຮ ບທີ 9:  ແຜນພ ມສະແດງແບບຂອງຜ ູ້ນາໍ (Leadership Style) ຕາມທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍ

ຕາມສະຖານະການຂອງ Hersey & Blanchard 1993 : 187 

 

ນອກຈາກນ ັູ້ນ ທິດສະດຂີອງ (Hersey & Blanchard's situation leadership 

theory) ຍງັຕ ັູ້ງຢ ຶ່ບນົຄວາມເຊຼືຶ່ ອທີຶ່ ວ ຶ່າ ພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍ (Leadership Behaviour) ນ ັູ້ນຄຼື ຜ ູ້ນາໍ

ຈະຕູ້ອງສະແດງແບບພາວະຜ ູ້ນາໍ (Leadership Style) ໃຫູ້ສອດຄຶ່ອງກບັວດຸທິພາວະຂອງຜ ູ້

ຕາມ (Follower Maturity) ທິດສະດນີີູ້ແບຶ່ງບກຸຄນົອອກເປັນ 2 ກຸຶ່ມຄຼື: (1) ຜ ູ້ນາໍ (Leader) 

ປະກອບດູ້ວຍ 4 ແບບ, ເຊິຶ່ ງໄດູ້ອະທິບາຍໄວູ້ຂ ູ້າງເທິງແລູ້ວ, ແລະ (2) ຜ ູ້ຕາມ (Follower) 

ເຊິຶ່ ງຈະອະທິບາຍດ ັຶ່ງຕໍຶ່ ໄປນີູ້: 

 

 ຜຸູ້ຕາມ ຈະມວີດຸທິພາວະຂອງຜ ູ້ຕາມ (Follower Maturity) ຈະໃຊູ້ອກັສອນຫຍໍູ້ວ ຶ່າ 

M1, M2, M3, M4 ມຢີ ຶ່ 4 ແບບຄຼື: 

1) ວດຸທິພາວະຕ ໍຶ່າ (Low Maturity ຫ ຼື M1) ເປັນລກັສະນະຂອງຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ບໍຶ່ ມຄີວາມ

ສາມາດພຽງພໍ, ບໍຶ່ ເຕັມໃຈໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ບໍຶ່ໝ ັູ້ນໃຈໃນການເຮັດວຽກ. 

2) ວດຸທິພາວະປານກາງ (Moderate Maturity ຫ ຼື M2) ເປັນລກັສະນະຂອງຜ ູ້ຕາມ

ທີຶ່ ບໍຶ່ ມຄີວາມສາມາດພຽງພໍ ແຕຶ່ເຕັມໃຈໃນການເຮັດວຽກ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ມີ

ຄວາມໝັູ້ນໃຈ ແຕຶ່ຂາດຄວາມຊາໍນານ ແລະ ມແີຮງຈ ງໃຈ. 

 

S3: ແບບມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ 

- ເນັູ້ນຄວາມສາໍພນັສ ງ 

- ເນັູ້ນວຽກຕ ໍຶ່າ 

 

 

S2: ແບບຂາຍຄວາມຄິດ 

- ເນັູ້ນວຽກສ ງ 

- ເນັູ້ນຄວາມສາໍພນັສ ງ 

 

S4: ແບບມອບອາໍນາດ 

- ເນັູ້ນວຽກຕ ໍຶ່າ 

- ເນັູ້ນຄວາມສາໍພນັຕ ໍຶ່າ 

 

 

    S1: ແບບກາໍກບັ 

- ເນັູ້ນວຽກສ ງ 

- ເນັູ້ນຄວາມສາໍພນັຕ ໍຶ່າ 

ເນັູ້ນຄວາມສາໍພນັ 

ເນັູ້ນວຽກ 
ສ ງ 

ຕ ໍຶ່າ 

ສ ງ 
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3) ວດຸທິພາວະປານກາງຫາສ ງ (Moderate to High Maturity ຫ ຼື M3) ເປັນ

ລກັສະນະຂອງຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມຄີວາມສາມາດ ແຕຶ່ບໍຶ່ ເຕັມໃຈໃນການເຮັດວຽກຕາມທີຶ່ ຶ່ຜ ູ້ນາໍ

ຕູ້ອງການຼື ຄວາມບໍຶ່ ເຕັມໃຈຂອງເຂົາອາດຈະມາຈາກຄວາມບໍຶ່ໝ ັູ້ນໃຈ ຫ ຼື ອາດຈະມາ

ຈາການຂາດຄວາມໝັູ້ນຄງົ. 

4) ວດຸທິພາວະສ ງ (High Maturity ຫ ຼື M4) ເປັນລກັສະນະຂອງຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມຄີວາມ

ສາມາດພຽງພໍ ມຄີວາມເຕັມໃຈໃນການເຮັດວຽກ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕໍຶ່ ວຽກງານ 

ແລະ ມແີຮງຈ ງໃຈໃນການເຮັດວຽກ. ດ ັຶ່ງຈະສະແດງໄວູ້ໃນຕາຕະລາງລຸຶ່ມນີູ້: 

 

ຕາຕະລາງທີ 5: ວດຸທິພາວະຂອງຜ ູ້ຕາມ 

ສ ງ ປານກາງ ຕ ໍຶ່າ   

M4 M3 M2 M1 ວດຸທິພາວະ 

ສາມາດ ສາມາດ ບໍຶ່ ສາມາດ ບໍຶ່ ສາມາດ ຄວາມສາມາດ 

ເຕັມໃຈ ບໍຶ່ ເຕັມໃຈ ເຕັມໃຈ ບໍຶ່ ເຕັມໃຈ ຄວາມເຕັມໃຈ 

ມແີຮງຈ ງໃຈ ບໍຶ່ໝ ັູ້ນຄງົ ມແີຮງຈ ງໃຈ ບໍຶ່ໝ ັູ້ນຄງົ  

ວດຸທິພາວະຜ ູ້ຕາມ  

 

3.) ທິດສະດກີານແລກປຶ່ຽນຂອງ ໂຮແມນ (Homans’ Exchange Theory) 

 

 George C. Homans ເປັນນກັສງັຄມົວທິະຍາ ກ ຶ່າວວຶ່າ ທິດສະດກີານແລກປຶ່ຽນຈະ

ເບິຶ່ ງຈາກພ ດຕກິາໍຂອງຄນົໃນສງັຄມົທີຶ່ ປະຕິບດັໃນແງ ຶ່ຂອງການແລກປຶ່ຽນ ທິດສະດຂີອງ ໂຮ

ແມນ ມລີາຍລະອຽດດ ັຶ່ງນີູ້: 

ພ ດຕິກາໍຂອງຄນົໃນສງັຄມົປະກອບໄປດູ້ວຍອງົປະກອບ (Elements) ເຊິຶ່ ງມ ີ 3 ອງົ

ປະກອບທີຶ່ ສາໍຄນັ ຄຼື: 

1) ກດິຈະກາໍ (Activities) ຄຼືການປະຕບິດັສິຶ່ ງຕຶ່າງໆ ຂອງຄນົໃນສະຖານະການທີຶ່ ກາໍນດົ 

ເພຼືຶ່ ອແນ ຶ່ໃສຶ່ໃຫູ້ໄດູ້ຮບັລາງວນັ. 

2) ມປີະຕິສາໍພນັລະຫວຶ່າງກນັ (Interaction) ຄຼືການປະຕິບດັທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງສາໍພນັກນັໃນກດິ

ຈະກາໍຢຶ່າງໃດຢຶ່າງໜ ຶ່ ງ ເພຼືຶ່ ອຕູ້ອງການລາງວນັ ແລະຫ ີກເວັູ້ນການລງົໂທດຈາກຄນົອຼືຶ່ ນ. 

3) ຄວາມຮ ູ້ສ ກ (Sentiments) ຄຼືຄວາມຮ ູ້ສ ກຂອງບກຸຄນົໃນກດິຈະກາໍຕຶ່າງໆ ທີຶ່

ປະຕິບດັເຊິຶ່ ງກນັແລະກນັ ເຊັຶ່ ນ ຄວາມຮ ູ້ສ ກມກັ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ສ ກບໍຶ່ ມກັ. 

 

ຈາກທງັ 3 ອງົປະກອບທີຶ່ ກ ຶ່າວມານ ັູ້ນ ການແລກປຶ່ຽນຈະມຕີວົປຶ່ຽນອຼືຶ່ ນໆ ເຂົູ້າມາກ ຶ່ຽວຂູ້ອງ

ອີກ ໄດູ້ແກ ຶ່: 
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- ຄນຸຄຶ່າ (Values) ເປັນລະດບັຄນຸຄຶ່າຂອງລາງວນັທີຶ່ ໄດູ້ຮບັ 

- ບນັທດັຖານ (Norms) ເປັນຄວາມຄິດເຫັນດເີຫັນພູ້ອມ ໃນເລຼືຶ່ ອງຂອງຄວາມຮ ູ້ສ ກ 

ແລະ ການປະຕິບດັທີຶ່ ເໝາະສມົຮຶ່ວມກນັ. 

- ປະລິມານ (Quantity) ເປັນຈາໍນວນອງົປະກອບທີຶ່ ເຮັດກດິຈະກາໍຮ ຶ່ວມກນັ. 

- ລາຄາ (Cost) ເປັນການຕຄີຶ່າ ຫ ຼື ລາຄາທີຶ່ ເຮັດຮຶ່ວມກນັແແລູ້ວໄດູ້ນບັລາງວນັ ຫ ຼື ບໍຶ່

ໄດູ້ລາງວນັ ຫ ຼື ການລງົໂທດ ອາດຈະເປັນການປຶ່ຽນລາງວນັໜ ຶ່ ງໄປສ ຶ່ອີກລາງວນັ

ໜ ຶ່ ງ. 

- ທ ນ (Invesments) ເປັນສິຶ່ ງທີຶ່ ບກຸຄນົມມີາແຕຶ່ເດມີ ໄດູ້ແກ ຶ່ ສະຕປິນັຍາ ທກັສະ 

ຖານະທາງເສດຖະກດິ ການສ ກສາ ເພດ ເຊຼືູ້ອຊາດ ເປັນຕ ົູ້ນ 

- ກາໍໄລ (Profit) ເປັນສິຶ່ ງທີຶ່ ໄດູ້ເພີຶ່ ມຂ ູ້ນ 

- ການປະເມນີ (Distriibutive Justice) ເປັນສິຶ່ ງທີຶ່ ບກຸຄນົປະເມນີເບິຶ່ ງກ ຶ່ອນວຶ່າ ຈະ

ໄດູ້ກາໍໄລ ຫ ຼືຂາດທ ນ ກ ຶ່ຶ່ອນທີຶ່ ຈະສະແດງພ ດຕິກາໍປະຕິສາໍພນັນ ັູ້ນ. 

 

3.3 ທິດສະດວີທີິທາງສ ຶ່ຈດຸໝາຍ  

ໄດູ້ພດັທະນາຂ ູ້ນໂດຍ House ແລະ ຄະນະເລີຶ່ ມຈາກຄວາມພະຍາຍາມທີຶ່ ຈະອະທິບາຍ

ເຖງິປະເດັນຂໍູ້ໂຕູ້ແຍູ້ງ ຈາກຜນົການສ ກສາທີຶ່ ລດັ ໂອໄຮໂອ ໂດຍສະເພາະໃນປະເດັນທີຶ່ ພບົວຶ່າ 

ໃນບາງຄ ັູ້ງພ ດຕິກາໍທີຶ່ ເນັູ້ນວຽກ ໄດູ້ສ ົຶ່ງຜນົຕໍຶ່ ການເພິຶ່ ມຜນົຜະລິດໄດູ້ຫ າຍກວຶ່າພ ດຕິກາໍທີຶ່ ເນັູ້ນຄນົ, 

ທິດສະດນີີູ້ອາໄສທິດສະດຄີວາມຄາດຫວງັ (Expectancy Theory) ໃນ 3 ອງົປະກອບ ຄຼື 

EP Expectancy, PO Expectancy ແລະ Valencia ມາໃຊູ້ເພຼືຶ່ ອອະທິບາຍວຶ່າ ພ ດຕິກາໍ

ຂອງຜ ູ້ນາໍມອີິດທິຜນົຕໍຶ່ ການຈ ງໃຈ ແລະ ຕໍຶ່ ຄວາມເພິຶ່ ງພໍໃຈໃນການເຮັດວຽກຂອງຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັ

ບນັຊາໄດູ້ແນວໃດ ໂດຍມພີ ດຕິກາໍ 4 ຮ ບແບບດ ັຶ່ງນີູ້ ູ້: 

  ພາວະຜ ູ້ນາໍແບບຊີູ້ນາໍ (Directive leadership): ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ຖຼືຄວາມຄດິເຫັນຂອງຕນົ

ເປັນຫລກັ ໂດຍຈະກາໍນດົເປົູ້າໝາຍວທີິເຮັດວຽກ ຕະຫລອດຮອດລາຍລະອຽດຂອງວຽກ ແລະ

ການສ ັຶ່ງການໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນເຮັຕາມຄາໍສ ັຶ່ງຢຶ່າງເຄັຶ່ ງຄດັ. 

• ພາວະຜ ູ້ນາໍແບບສະໜບັສະໜ ນ (Supportive leadership): ຜ ູ້ນາໍແບບນີູ້ໃຫູ້ຄວາມ

ເຫັນອກົເຫັນໃຈແກຶ່ລ ກນ ູ້ອງ, ຊຶ່ວຍເຫລຼືອໃຫູ້ລ ກນ ູ້ອງມຄີວາມສະບາຍໃຈໃນການເຮັດວຽກ, ມີ

ຄວາມເປັນມດິສ ງ ແລະເປັນທີຶ່ ປ ກສາ ເພຼືຶ່ ອສູ້າງຄວາມອບົອຸຶ່ນແກ ຶ່ລ ກນ ູ້ອງເປັນປະຈາໍ. 

• ພາວະຜ ູ້ນາໍແບບມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ (Participative leadership): ຜ ູ້ນາໍແບບນີູ້ຈະເປີດ

ໂອກາດໃຫູ້ລ ກນ ູ້ອງມສີຶ່ວນຮຶ່ວມໃນການບໍລິຫານ ສາມາດສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນດູ້ານຕຶ່າງໆໄດູ້

ຢຶ່າງກງົໄປກງົມາ ແຕຶ່ຍງັຄງົສະຫງວນລິຂະສດິການຕດັສິນໃຈໄວູ້ກບັຕນົເອງ. 

• ພາວະຜ ູ້ນາໍແບບມຸ ູ້ງປະສິດທິຜນົ (Achievement Oriented Leadership): ຜ ູ້ນາໍ

ແບບນີູ້ຈະຕ ັູ້ງເປົູ້າໝາຍ ທີຶ່ ທູ້າທາຍໄວູ້ ແລະເປີດໂອກາດໃຫູ້ລ ກນ ູ້ອງກາໍນດົລາຍລະອຽດຂອງ

ການປະຕິບດັໃຫູ້ສາໍເລັດ ໂດຍມຄີວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນຄວາມສາມາດຂອງລ ກນ ູ້ອງເປັນພຼືູ້ນຖານ. 
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ຮ ບທີ 10: (Path--Goal Theory) 

 

ສາໍລບັສະຖານະການ (Situational factors) ມ ີ 2 ດູ້ານຄຼື ຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ໃຕູ້

ບງັຄບັບນັຊາ ແລະ ດູ້ານສະພາບແວດລູ້ອມ ໃນກລໍະນດີ ູ້ານຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັ

ບນັຊາພິຈາລະນາເຖງິລກັສະນະທາງບກຸຄະລິກກະພາບ, ທກັສະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມ

ຕູ້ອງການເຊັຶ່ ນ ຄນົທີຶ່ ມທີກັສະໃນວຽກຕ ໍຶ່າຄວນໄດູ້ຮບັການຈ ງໃຈດູ້ວຍພ ດຕິກາໍແບບຊີູ້ນາໍ, ຄນົທີຶ່  

ມຄີວາມສາມາດສ ງ ອາດຈ ງໃຈດູ້ວຍພ ດຕກິາໍມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ ເປັນຕ ົູ້ນກລໍະນດີ ູ້ານສະພາບແວດ 

ລູ້ອມມ ີ 3 ປະເພດຄຼື 1) ວຽກ, 2) ທີມງານ ແລະ 3) ລະບບົອາໍນາດໜູ້າທີຶ່ ແບບທາງການ 

ຂອງອງົກອນເຊັຶ່ ນ ສາຍການບງັຄບັບນັຊາລະດບັການກະຈາຍອາໍນາດ, ລະບບົການໃຫູ້ລາງວນັ

ເປັນຕ ົູ້ນ. 

ໃນການຮຽນແບບສະແດງພ ດຕກິາໍ ຫ ຼື ພາວະຜ ູ້ນາໍແຕຶ່ລະແບບ, ຜ ູ້ນາໍຕູ້ອງວເິຄາະຜນົທີຶ່

ຈະເກດີຂ ູ້ນຈາກປດັໄຈດູ້ານສະຖານະການກຶ່ອນ, ໃນອງົປະກອບຂອງທິດສະດຄີວາມຄາດຫວງັ 

(ເປັນເສັູ້ນທາງ: path) ແລະ ຜນົຮບັທີຶ່ ກາໍລງັຕູ້ອງການ (ເປັນຈດຸໝາຍ: goal) ໃຊູ້ລະບບົ

ຄວາມຄິດຄຼື ກບັທິດສະດຄີວາມຄາດຫວງັດ ັຶ່ງໄດູ້ກ ຶ່າວມາແລູ້ວ, ຈາກນ ັູ້ນ ຈ ຶ່ງວເິຄາະປດັໄຈດູ້ານ

ສະຖານະການ ແລູ້ວກາໍນດົສະພາບທີຶ່ ຈະສ ົຶ່ງຜນົໃນທາງບວກກບັອງົປະກອບຂອງທິດສະດຄີວາມ

ຄາດຫວງັແລູ້ວ ຈ ຶ່ງເລຼືອກໃຊູ້ພ ດຕກິາໍການຈ ງໃຈທີຶ່ ເໝາະສມົກບັປດັໄຈດູ້ານສະຖານະການນ ັູ້ນ. 

 

-ແບບຂອງຜ ູ້ນາໍ 

Œ ຊີູ້ນາໍ 

-ໂອບເອຼືູ້ອອາລີ 

- ປະຊາທິປະໄຕ 

- ເນັູ້ນຄວາມສາໍເລັດ 

ການຮບັຮ ູ້ 

ແຮງຈ ງໃຈ 

ຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ 

ອາໍນາດໃນການຄວບຄມຸ

ສະຖານະການ, ທກັສະ 

ຜນົໄດູ້ຮບັ 

Œ ຄວາມເພີງພໍໃຈ 

- ຄວາມຊດັເຈນໃນ

ບດົບາດ 

- ເປົູ້າໝາຍເດັຶ່ ນ 

- ຜນົການເຮັດວຽກ 
ສິຶ່ ງແວດລູ້ອມ 

Œ ລກັສະນະຂອງວຽກ 

- ອາໍນາດບງັຄບັບນັຊາ 
- ກຸຶ່ມເຮັດວຽກ 
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3.4 ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທາງບ ລະນາການ 

ຕ ັູ້ງແຕຶ່ກາງທດົສະວດັ 1970 ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍເລີຶ່ ມປຶ່ຽນໄປສ ຶ່ຂະບວນການທາງບ  

ລະນາການ ຊ ຶ່ ງພະຍາຍາມຈະຮວມທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທາງຄນຸລກັສະນະ, ທິດສະດ ີ ພາວະ

ຜ ູ້ນາໍທາງພ ດຕກິາໍ ແລະ ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍຕາມສະຖານະການ ເພຼືຶ່ ອອະທິບາຍເຖງິ ການມີ

ອິດທິພນົຕໍຶ່ ຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົເຊັຶ່ ນ ນກັວໄິຈພະຍາຍາມທີຶ່

ຈະສ ກສາວຶ່າ ເປັນຫຍງັຜ ູ້ຕາມຂອງຜ ູ້ນາໍບາງຄນົ ຈ ຶ່ງອທິຸດຕນົໃຫູ້ກບັວຽກ ແລະ ຄວາມສາໍເລັດ

ຂອງກຸຶ່ມ ແລະ ອງົກອນໃນລະດບັສ ງ ຫ ຼື ສ ກສາຄນຸລກັສະນະ ແລະ ພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິ

ຜນົ, ມອີິດທິພນົຕໍຶ່ ພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ຕາມ ຫ ຼື ສ ກສາວຶ່າ ເປັນຫຍງັພ ດຕິກາໍດຽວກນັຂອງຜ ູ້ນາໍອາດ

ຈະສ ົຶ່ງຜນົຕໍຶ່ ຜ ູ້ຕາມແຕກຕຶ່າງກນັ ໃນສະຖານະການທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງກນັເປັນຕ ົູ້ນ. 

ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທາງບ ລະນາການທີຶ່ ສາໍຄນັມ ີ3 ທິດສະດ ີຄຼື: 

1. ພາວະຜ ູ້ນາໍທາງສດັທາບາລະມ ີ

2. ພາວະຜ ູ້ນາໍທາງຍດຸທະສາດ 

3. ພາວະຜ ູ້ນາໍແຫຶ່ງການປຶ່ຽນແປງ 

ທງັສາມທິດສະດນີີູ້ ມຄີາໍອະທິບາຍຮຶ່ວມກນັຫ າຍປະເດັນເຮັດໃຫູ້ນກັວຊິາການ ບາງທຶ່ານ

ໃຊູ້ຄາໍທງັສາມຄາໍນີູ້ ູ້ໃນຄວາມໝາຍດຽວກນັ ຫ ຼື ທດົແທນກນັໄດູ້, ແຕຶ່ກມໍນີກັວຊິາການ ບາງທຶ່ານ

ໄດູ້ພະຍາຍາມໄຈ ູ້ແຍກຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນປະເດັນທີຶ່ ມຄີວາມແຕກຕຶ່າງກນັດ ັຶ່ງນີູ້ ູ້: 

ພາວະຜ ູ້ນາໍທາງສດັທາບາລະມ ີ (Charismatic leadership) ເປັນທິດສະດທີີຶ່

ອະທິບາຍ ເຖງິຂະບວນການທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍມອີິດທິພນົຕໍຶ່ ການປຶ່ຽນແປງໃນເຈຕະຄະຕິ ແລະ ຂໍູ້ຕກົລງົ

ເບຼືູ້ອງຕ ົູ້ນຂອງ ສະມາຊກິໃນອງົກອນ ແລະ ການສູ້າງຄວາມມພີນັທະຜ ກພນັກບັວດັຖປຸະສງົ

ຂອງອງົກອນ ໂດຍ ສະເພາະໃນສະຖານະການວກິດິ ໂດຍອາໄສຄນຸລກັສະນະ ຫ ຼື ຄນຸນະພາບ

ຂອງຜ ູ້ນາໍໃນດູ້ານຕຶ່າງໆເຊັຶ່ ນ ຄວາມເປັນຜ ູ້ມວີໄິສທດັ, ການມທີກັສະໃນການສຼືຶ່ ສານທີຶ່ ດ,ີ ຄວາມ

ໝັູ້ນໃຈໃນຕນົເອງ ຄວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນໃນຫ ກັຄນຸນະທາໍ, ຄວາມສາມາດສູ້າງແຮງບນັດານໃຈໃຫູ້ເກດີ

ຄວາມເຊຼືຶ່ ອຖຼື, ກູ້າສຶ່ຽງ, ມພີະລງັຕຼືຶ່ ນຕວົ ແລະ ມຸ ຶ່ງກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີການກະທາໍ, ສະແດງອາໍນາດທາງ

ສາໍພນັໝ ັູ້ນຄງົ ໃນວໄິສທດັ ແລະ ຍດຸທະສາດ ເຖງິຢ ຶ່ໃນສະພາວະທີຶ່ ໃຫູ້ອາໍນາດກບັຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ, 

ປະຊາສາໍພນັຕນົເອງ ເປັນຕ ົູ້ນ. ແນວໃດກຕໍາມມຂີໍູ້ເຕຼືອນໃຈວຶ່າ ການສະແດງພາວະຜ ູ້ນາໍຕາມ

ທິດສະດມີລີກັສະນະເປັນດາບສອງຄມົ, ຜ ູ້ນາໍຈະຕູ້ອງເນັູ້ນໃຫູ້ເປັນໄປໃນທາງບວກ, ຕອບສະໜ

ອງຕໍຶ່ ອດຸມົການ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງອງົກອນ ຫ ຼື ສຶ່ວນຮວມ (socialized charismatic) 

ບໍຶ່ ເນັູ້ນການຕອບສະໜອງຕໍຶ່ ຄວາມຕູ້ອງການ ຫ ຼື ຜນົປະໂຫຍດສຶ່ວນຕວົ (personalized 

charismatic). 

ພາວະຜ ູ້ນາໍທາງຍດຸທະສາດ (Strategic leadership) ເປັນທິດສະດທີີຶ່ ອະທິບາຍເຖງິ 

ຂະບວນການກາໍນດົທິດທາງອງົກອນ, ການສູ້າງທາງເລຼືອກ ແລະ ການນາໍໄປສ ຶ່ການປະຕິບດັ, 

ຜ ູ້ນາໍ ຕາມທິດສະດນີີູ້ຈະເຊຼືຶ່ ອວຶ່າ ການທີຶ່ ຈະໃຫູ້ບນັລວຸດັຖປຸະສງົຂອງອງົກອນນ ັູ້ນ ບໍຶ່ແມ ຶ່ນຈະ

ອາໄສ ໂຊກຊຶ່ວຍ, ແຕຶ່ຈະຕູ້ອງເປັນຜນົຈາກການທີຶ່ ຕູ້ອງຄອຍຕິດຕາມສະຖານະການປຶ່ຽນແປງ 
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ທງັພາຍໃນ, ພາຍນອກອງົກອນ, ການຄາດການເຖງິອະນາຄດົຂອງອງົກອນໃນໄລຍະຍາວ 

ແລະ ການພດັທະນາຍດຸທະສາດ ເພຼືຶ່ ອເນັູ້ນໄປສ ຶ່ອະນາຄດົທີຶ່ ເພິຶ່ ງປະສງົນ ັູ້ນ. 

ພາວະຜ ູ້ນາໍແຫຶ່ງການປຶ່ຽນແປງ (Transformational leadership) ເປັນທິດສະດທີີຶ່

ອະທິ ບາຍເຖງິສິຶ່ ງທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍເຮັດແລູ້ວປະສບົຄວາມສາໍເລັດ ຫ ຼື ເຮັດແລູ້ວກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີການປຶ່ຽນແປງ

ໃນສິຶ່ ງໃໝຶໆ່  ຫ າຍກວຶ່າທີຶ່ ຈະເນັູ້ນອະທິບາຍເຖງິການໃຊູ້ຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເກດີ

ຄວາມສດັທາ ແລະ ມປີະຕິກລິິຍາຈາກຜ ູ້ຕາມເພາະລກັສະນະສາໍຄນັຂອງພາວະແຫຶ່ງການ

ປຶ່ຽນແປງນີູ້ ຄຼື ການມຸ ຶ່ງໃຫູ້ມກີານປຶ່ຽນແປງຈາກສະພາບເດມິທີຶ່ ເປັນຢ ຶ່ (change oriented) 

ໂດຍກະຕຸູ້ນໃຫູ້ຜ ູ້ ຕາມໄດູ້ນ ກເຖງິໂອກາດ ຫ ຼື ບນັຫາ ແລະ ການຮຶ່ວມກາໍນດົວໄິສທດັ ໃຫູ້ເກດີ

ສິຶ່ ງໃໝຶໆ່  ໃນອງົກອນ, ຈາກຄາໍອະທິບາຍດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ ນກັວຊິາການບາງທຶ່ານໄດູ້ກ ຶ່າວວຶ່າ ທິດສະດີ

ພາວະຜ ູ້ນາໍ ແຫຶ່ງການປຶ່ຽນແປງກູ້າວລ ໍູ້ານາໍພາວະຜ ູ້ນາໍທາງສດັທາບາລະມໄີປກູ້າວໜ ຶ່ ງ ເພາະ

ເນັູ້ນກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີ ການປຶ່ຽນແປງຢຶ່ຶ່າງຈງິຈງັ ແລະ ພາວະຜ ູ້ນາໍທາງສດັທາບາລະມ,ີ ມໃີນບາງກ ໍ

ລະນກີເໍປັນໄປ ເພຼືຶ່ ອແນໃສຶ່ປະໂຫຍດສຶ່ວນຕວົ, ນອກຈາກນ ັູ້ນພາວະຜ ູ້ນາໍແຫຶ່ງການປຶ່ຽນແປງຍງັ

ເກດີຂ ູ້ນໄດູ້ກບັບກຸຄນົໃນທກຸລະດບັຂອງອງົກອນ, ແຕຶ່ພາວະຜ ູ້ນາໍທາງສດັທາບາລະມອີາດບໍຶ່ ໄດູ້

ຈາໍກດັ ເພາະສຶ່ວນໃຫຍຶ່ຈະເກດີຂ ູ້ນ ໃນສະພາວະວກິດິ ສາໍລບັຄນຸລກັສະນະສາໍຄນັຂອງຜ ູ້ນາໍ

ແຫຶ່ງການປຶ່ຽນແປງ ເຊັຶ່ ນ ເປັນຕວົການປຶ່ຽນແປງ (Change agent) ມວີໄິສທດັທີຶ່ ແນ ຶ່ນອນ ທີຶ່

ຈະເຮັດໃຫູ້ບນັລຜຸນົ, ກູ້າສຶ່ຽງ ແຕຶ່ດ ູ້ວຍການພິຈາລະນາຮີຶ່ນຕອງ, ສາມາດສູ້າງຄຶ່ານຍິມົຫ ກັເພຼືຶ່ ອ

ຊີູ້ນາໍພ ດຕິກາໍແຫຶ່ງຕນົ ມຄີວາມສາມາດທາງສະຕິປນັຍາ, ເຄົາລບົໃນຄວາມສາມາດຂອງບກຸຄນົ

ອຼືຶ່ ນ ມຄີວາມປບັປຶ່ຽນ, ເປີດກວູ້າງຕໍຶ່ ການຮຽນຮ ູ້ຈາກປະສບົການ. ຈາກທີຶ່ ກ ຶ່າວມາເຫັນໄດູ້ວຶ່າ ທິດ

ສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ພະຍາຍາມອະທິບາຍເຖງິປດັໄຈ ທີຶ່ ສ ົຶ່ງຜນົຕໍຶ່ ຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍ ທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົ

ນ ັູ້ນມກີານປຶ່ຽນແປງໃນແນວຄິດມາຕະຫ ອດ ຈາກຍກຸ ຄວາມເຊຼືຶ່ ອໃນທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທາງຄນຸ

ລກັສະນະ ໃນຊຶ່ວງທດົສະວດັທີ 1930-1940 ເຂົູ້າສ ຶ່ຍກຸຄວາມເຊຼືຶ່ ອໃນທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍຕາມ

ສະຖານະການໃນຊຶ່ວງທດົສະວດັ 1960 ແລະ ທູ້າຍສດຸເຂົູ້າສ ຶ່ຍກຸຄວາມເຊຼືຶ່ ອໃນທິດສະດພີາວະ

ຜ ູ້ນາໍທາງບ ລະນາການ, ຕ ັູ້ງແຕຶ່ກາງທດົສະວດັ 1970 ເປັນຕ ົູ້ນມາເວົູ້າໄດູ້ວ ຶ່າ ໃນປດັຈບຸນັເຮົາ

ກາໍລງັຢ ຶ່ໃນອິດທິພນົຂອງຄວາມເຊຼືຶ່ ອໃນທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທາງບ ລະນາການ ຊ ຶ່ ງປະກອບດູ້ວຍ 

ພາວະຜ ູ້ນາໍທາງສດັທາບາລະມ,ີ ພາວະຜ ູ້ນາໍທາງຍດຸທະສາດ ແລະ ພາວະຜ ູ້ນາໍແຫຶ່ງການ

ປຶ່ຽນແປງ. 

ດ ັຶ່ງທີຶ່ ກ ຶ່າວມາແລູ້ວວຶ່າ ທງັສາມທິດສະດນີີູ້ ມຄີາໍອະທິບາຍຮຶ່ວມກນັຫ າຍປະເດັນຈນົນກັ 

ວຊິາການບາງທຶ່ານໃຊູ້ຄາໍທງັສາມນີູ້ ູ້ໃນຄວາມໝາຍດຽວກນັ ຫ ຼື ທດົແທນກນັໄດູ້ ແລະ ເບິຶ່ ງຄຼື 

ຄາໍວຶ່າ "ພາວະຜ ູ້ນາໍແຫຶ່ງການປຶ່ຽນແປງ" ຈະເປັນຄາໍທີຶ່ ນຍິມົໃຊູ້ກນັຫ າຍກວຶ່າ ເພາະມຄີວາມຄວບ

ຄມຸເຖງິທິດສະດທີງັສອງນ ັູ້ນດູ້ວຍ. 
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3.5 ແບບຜ ູ້ນາໍ ຂອງ Tannenbuam ແລະ Schmidt  

 

ແບບນີູ້ໄດູ້ເອົາໃຈໃສຶ່ວເິຄາະເຖງິລະດບັການໃຊູ້ອາໍນາດຂອງຜ ູ້ນາໍ ແລະ ລະດບົການມີ

ສຶ່ວນຮຶ່ວມຂອງຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ ວຶ່າມ ີ6 ລະດບັ ແລະ ມສີາຍພວົພນັກນັດ ັຶ່ງໃນແຜນວາດຕຊຶ່

ໄປນີູ້. 

 

ລະດບັການໃຊູ້ອາໍນາດຂອງຜ ູ້ນາໍ 

      

1 2 3 4 5 6 

    ລະດບັການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມຂອງຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ (ລ ກນ ູ້ອງ) 

 

ຮ ບທີ 11: ການພວົພນັຂອງລະດບັການໃຊູ້ອາໍນາດຂອງຜ ູ້ນາໍກບັການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມຂອງສະມາຊກິ 

 

ແບບທີ 1: ຜ ູ້ນາໍຕດັສນິແລູ້ວ ແຈ ູ້ງໃຫູ້ລ ກນ ູ້ອງຊາບ. 

ແບບທີ 2: ຜ ູ້ນາໍຕດັສນິໃຈເອງ ແຕຶ່ໂນ ູ້ມນ ູ້າວ ເພຼືຶ່ ອຂາຍຄວາມຄິດຂອງຕນົໃຫູ້ລ ກນ ູ້ອງ

ຍອມຮບັ. 

ແບບທີ 3: ຜ ູ້ນາໍສະເໜີສິຶ່ ງທີຶ່ ຕນົເອງຕດັສນິໃຈໄປແລູ້ວ ແຕຶ່ເປີດໃຫູ້ລ ກນ ູ້ອງຖາມຂໍຶ່ຂ ູ້ອງ

ໃຈ. 

ແບບທີ 4: ຜ ູ້ນາໍສະເໜີແນວຄວາມຄດິທີຶ່ ຈະຕດັສິນໃຈ ແລູ້ວຂໍຄາໍປ ກສາຫາລຼືນາໍລ ກ

ນ ູ້ອງກ ຶ່ອນຕດັສິນໃຈ. 

ແບບທີ 5: ຜ ູ້ນາໍສະເໜີບນັຫາໃຫູ້ລ ກນ ູ້ອງຊາບ ແລະຂໍຄາໍແນະນາໍແລູ້ວຕດັສິນໃຈຕາມ

ພາຍຫລງັ. 

ແບບທີ 6: ຜ ູ້ນາໍວາງຂອບເຂດທີຶ່ ຈະຕດັສນິໃຈແລູ້ວ ໃຫູ້ລ ກນ ູ້ອງຕດັສນິໃຈຕາມຂອບ

ເຂດທີຶ່ ກາໍນດົໄວູ້. 

 

 ສະຫລບຸແລູ້ວລະດບັການໃຊູ້ອາໍນາດຂອງຜ ູ້ນາໍ ແລະລະດບັການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ

ຂອງຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊານ ັູ້ນ ມ ີ 6 ລະດບັ, ແຕຶ່ລະລະດບັມສີາຍພວົພນັກນັຢຶ່າງສະໜິດແໜູ້ນ. 

ຖູ້າຫາກລະດບັການໃຊູ້ອາໍນາດຂອງຜ ູ້ນາໍສ ງ, ລະດບັມກີານມສີຶ່ວນຮຶ່ວມກຈໍະໜູ້ອຍ ແລະ

ກງົກນັຂູ້າມ. 
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3.6 ຄວາມໝາຍ, ຄວາມເປັນມາ ແລະ ແນວຄດິທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍການ

ປຶ່ຽນແປງ 

1.) ຄວາມໝາຍຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ (Transformational Leadership) 

ສາໍລບັຄາໍວຶ່າ (Transformational Leadership) ນີູ້ ູ້ມນີກັການສ ກສາໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍເປັນ

ພາສາທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງກນັໄປເຊັຶ່ ນ ພາວະຜ ູ້ນາໍແບບແປງຮ ບ, ພາວະຜ ູ້ນາໍແບບປຶ່ຽນສະພາບ, ພາວະ

ຜ ູ້ນາໍທາງປະຕິຮ ບ, ພາວະຜ ູ້ນາໍປະຕິວດັ, ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ.  ໃນນີູ້ຈະໃຊູ້ຄ າວຶ່າ 

ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ສອດຄຶ່ອງກບັຍກຸແຫຶ່ງການປຶ່ຽນແປງ. ໄດູ້ມນີກັວຊິາການທາງ

ການສ ກສາ ທີຶ່ ໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ ໄວູ້ຫ າຍຄວາມໝາຍ ດ ັຶ່ງນີູ້: 

ເບີນ (Burns, 1978:20) ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງເປັນ

ຂະບວນການ ຊ ຶ່ ງຜ ູ້ນາໍກບັຜ ູ້ຕາມຕຶ່າງຍກົລະດບັຊ ຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ໃນດູ້ານສລິະທາໍ ແລະ ແຮງ

ຈ ງໃຈໃຫູ້ ສ ງຂ ູ້ນ ຊ ຶ່ ງພະລງັອາໍນາດຈະຖຼືກຍກົຂ ູ້ນ ໂດຍພາວະຜ ູ້ນາໍນີູ້ຈະສາມາດດາໍເນນີການ, 

ເຮັດໃຫູ້ຈດຸປະສງົທີຶ່ ວາງໄວູ້ຢຶ່ຶ່າງຊດັເຈນ, ປະສບົກບັຄວາມສາໍເລັດໃນການປຶ່ຽນແປງໄດູ້ ດ ັຶ່ງທີຶ່

ຕ ັ ູ້ງໃຈໄວູ້. 

ແບສ (Bass, 1985:14,17,20) ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍວຶ່າພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງຄຼື ຜ ູ້

ທີຶ່ ກະຕຸູ້ນຈ ງໃຈຜ ູ້ຕາມໃຫູ້ເຮັດຫ າຍກວຶ່າທີຶ່ ຄາດຫວງັ, ມຄີວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນທີຶ່ ຈະປະຕິບດັ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້

ບນັລ ຸຜນົຕາມທີຶ່ ປາຖະໜາ ແລະ ໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມ ເພຼືຶ່ ອຍກົລະດບັຄວາມຕູ້ອງການຂອງຜ ູ້

ຕາມ ໃຫູ້ເປັນລາໍດບັຂ ັູ້ນຂອງຄວາມຕູ້ອງການທີຶ່ ສ ງຂ ູ້ນຕາມລາໍດບັຂ ັູ້ນຄວາມຕູ້ອງການຂອງມາສ

ໂລວ.໌ 

ເບັນນດິສ ແລະ ນານສັ (Bennis and Nanus, 1985:217) ກຶ່າວວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍ

ການປຶ່ຽນແປງຄຼື ຄວາມສາມາດຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ຈະປບັຮ ບ ແລະ ຍກົລະດບັແຮງຈ ງໃຈ ແລະ 

ຈດຸປະສງົຂອງຜ ູ້ຕາມໃຫູ້ບນັລຜຸນົສາໍເລັດຂອງການປຶ່ຽນແປງຢຶ່າງມໄີນຍະສາໍຄນັ. 

ກຣຟິຟິນ (Griffin, 1996:524) ກຶ່າວວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງໝາຍເຖງິພ ດຕກິາໍ 

ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດາໍເນນີການເໜຼືອຄວາມຄາດຫວງັປກົກະຕິ ໂດຍການຖຶ່າຍໂອນຄວາມຮ ູ້ສ ກຕໍຶ່ ພນັທະກດິ, 

ການກະຕຸູ້ນປະສບົການ, ການຮຽນຮ ູ້, ການດນົໃຈໃຫູ້ໃຊູ້ວທີິໃໝຶ່ໃນການຄິດ. 

ຄກຸ, ຫນັສະເຄີຣ ໌ ແລະ ຄອຟເຟ (Cook, Hunsaker and Coffey, 1997:481) 

ກຶ່າວວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ (Transformational leader) ເປັນຜ ູ້ນາໍຊ ຶ່ ງເຕີມພະລງັໃຫູ້

ແກ ຶ່ບກຸຄນົອຼືຶ່ ນ ດູ້ວຍວໄິສທດັ ແລະ ກນົລະຍດຸທີຶ່ ຈະເຮັດໃຫູ້ອງົການມຊີວີດິ ແລະ ມຄີວາມ

ສາໍຄນັຂ ູ້ນມາໃໝຶ່ ພາຍໃຕູ້ການປຶ່ຽນແປງ. 

ຍກຸລ ໌ (Yukl, 1998:20) ກຶ່າວວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງທີຶ່ ສູ້າງຄວາມຜ ກພນັຕໍຶ່ ຈດຸ 

ປະສງົຂອງອງົກອນ ແລະ ເພິຶ່ ມພະລງັອາໍນາດໃຫູ້ແກ ຶ່ຜ ູ້ຕາມ ເພຼືຶ່ ອທີຶ່ ຈະເຮັດໃຫູ້ປະສບົຄວາມສາໍ 

ເລັດຕາມຈດຸປະສງົ (Objective). 

ເດສເລີຣ ໌ (Dessler, 1998:202) ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ 

ເປັນຂະບວນການໃຊູ້ອິດທິພນົຕໍຶ່ ການປຶ່ຽນແປງທີຶ່ ສາໍຄນັໃນເລຼືຶ່ ອງທດັສະນະຄະຕິ ແລະ ຂໍູ້ສມົມດຸ
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ຖານຂອງສະມາຊກິຂອງອງົກອນ ແລະ ຕໍຶ່ ການປຶ່ຽນແປງທີຶ່ ສາໍຄນັໃນເລຼືຶ່ ອງທດັສະນະຄະຕິ ແລະ 

ຂໍູ້ສມົມດຸຖານຂອງສະມາຊກິຂອງອງົກອນ ແລະ ຕໍຶ່ ຄວາມຜ ກພນັສາໍລບັພນັທະກດິ, ວດັຖປຸະສງົ 

ແລະ ກນົລະຍດຸຂອງອງົກອນ. 

ລ ເນັນເບຣິກ໌ ແລະ ອອນສະໄຕ (Lunenburg and Ornstein, 2000:150-151) 

ກຶ່າວວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງເປັນພ ດຕກິາໍຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ກະຕຸູ້ນຈ ງໃຈຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ ໃຫູ້

ເຮັດຫ າຍກວຶ່າທີຶ່ ໄດູ້ຕ ັູ້ງຄວາມຄາດຫວງັໄວູ້. 

ເລທວ ດ ແລະ ແຈນຊ ີ (Leithwood & Jantzi, 1996:510) ກຶ່າວວຶ່າ ພາວະຜ ູ້ນາໍ

ການປຶ່ຽນແປງ ເປັນການສະແດງພ ດຕກິາໍຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ຄອຍກະຕຸູ້ນຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ, ເພຼືຶ່ ອນາໍ

ອງົກອນມຸ ຶ່ງສ ຶ່ຄວາມສາໍເລັດຕາມເປົູ້າໝາຍຂອງກຸຶ່ມ ແລະ ການໃຫູ້ຄວາມຮຶ່ວມມຼືຂອງກຸຶ່ມ ໂດຍມີ

ການສະ ແດງອອກໃນ 6 ດູ້ານຄຼື: ການລະບວຸໄິສທດັຢຶ່າງຊດັເຈນ, ການເກຼືູ້ອກ ນການຍອມຮບັ

ເປົູ້າໝາຍຂອງກຸຶ່ມ, ການໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນຸຜ ູ້ຕາມເປັນລາຍບກຸຄນົ, ການກະຕຸູ້ນທາງປນັຍາ

, ການເປັນແບບຢຶ່າງທີຶ່ ເໝາະສມົ, ການຄາດຫວງັຜນົການປະຕບິດັວຽກງານຂອງຜ ູ້ຕາມໃນ

ລະດບັສ ງ. 

ຄາໍນຍິາມຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍຕາມ ແນວຄິດຂອງ 2 ທຶ່ານ ເຊັຶ່ ນ: ພາວະຜ ູ້ນາໍການ

ປຶ່ຽນແປງ (Transformational Leadership) ໝາຍເຖງິ ກຸຶ່ມພ ດຕກິາໍຂອງ ຜ ູ້ນາໍຊ ຶ່ ງສະແດງ

ອອກເຖງິການໃຊູ້ສາດ ແລະ ສິນໃນການຍກົລະດບັ ແລະ ຂະບວນການ ຊ ຶ່ ງຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້

ຕາມຕຶ່າງຍກົລະດບັຊ ຶ່ງກນັ ແລະ ກນັໃນດູ້ານສລີະທາໍ ແລະ ແຮງຈ ງໃຈໃຫູ້ສ ງຂ ູ້ນ ໂດຍຜ ູ້ນາໍ

ຈະກະຕຸູ້ນຈ ງໃຈຜ ູ້ຕາມໃຫູ້ເຮັດຫ າຍກວຶ່າທີຶ່ ຜ ູ້ຕາມຄາດຫວງັໄວູ້ ແລະ ຜ ູ້ຕາມ ຈະສູ້າງຄວາມຜ ກ

ພນັຕໍຶ່ ຈດຸປະສງົຂອງອງົກອນ ໂດຍຜ ູ້ນາໍກະຕຸູ້ນໃຫູ້ຜ ູ້ຕາມດາໍເນນີວຽກງານ ໃຫູ້ປະສບົຜນົສາໍເລັດ

ຕາມວໄິສທດັ, ພນັທະກດິ, ກນົລະຍດຸຂອງອງົກອນ ແລະ ຜ ູ້ນາໍສະແດງ ຄນຸລກັສະນະທີຶ່ ເປັນ

ຕວົແບບ ຫ ຼື ແບບຢຶ່າງ ໃນການປະຕິບດັແກ ຶ່ຜ ູ້ຕາມຕະຫ ອດຈນົຮອດການ ເພິຶ່ ມອາໍນາດ 

(Empower) ແລະ ຊຶ່ວຍເຫ ຼືອຜ ູ້ຕາມ. 

ການສ ກສາວໄິຈກ ຶ່ຽວກບັພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງນີູ້ໄດູ້ເລິຶ່ ມຂ ູ້ນ ໃນປີ ຄ.ສ.1980 ໂດຍ 

ໃຫູ້ຄວາມສນົໃຈກບັການປຶ່ຽນແປງຂອງຜ ູ້ນາໍ ແລະ ອງົກອນ ເລິຶ່ ມມທິີດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍການ 

ປຶ່ຽນແປງ ຊ ຶ່ ງເຮັດໃຫູ້ເກດີຂໍູ້ຜ ກພນັກບັວດັຖປຸະສງົຂອງອງົກອນ, ຕະຫ ອດຈນົເຖງິການໃຫູ້

ອາໍນາດແກຶ່ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາໃນການເຮັດວຽກງານໃຫູ້ບນັລວຸດັຖປຸະສງົ, ມຜີ ູ້ໄດູ້ເຮັດການສ ກສາ 

ແລະ ໃຫູ້ແນວຄດິທິດສະດໄີວູ້ດ ັຶ່ງນີູ້: 

 

2.) ຄວາມເປັນມາ ແລະ ແນວຄິດທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ (Transformational 

Leadership Theories) 

ແນວຄດິທາໍອິດຂອງທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງໄດູ້ພດັທະນາ ໂດຍ ເບິນ 

(Burns, 1978 ອູ້າງເຖງິ ສເຸພບ ພງົສຣວີດັ, 2550:59-60) ຊ ຶ່ ງໄດູ້ວໄິຈທາງພນັລະນາ ໃນ

ຜ ູ້ນາໍທາງການເມຼືອງ ແລະ ໄດູ້ສະເໜີທິດສະດຜີ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງຂ ູ້ນມາໂດຍວຈິານວຶ່າ ທິດສະ

ດຜີ ູ້ນາໍທີຶ່ ຜຶ່ານມາຍງັບໍຶ່ ສາມາດອະທິບາຍພາວະຜ ູ້ນາໍໄດູ້ຢຶ່າງຊດັເຈນ ແລະ ຍງັບໍຶ່ ຮ ູ້ວ ຶ່າສິຶ່ ງໃດເປັນ
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ແກຶ່ນແທູ້ຂອງຜ ູ້ນາໍຍກຸໃໝຶ່ ໂດຍເບິຶ່ ງວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍເປັນຜ ູ້ມອີາໍນາດຊະນດິໜ ຶ່ ງທີຶ່ ເນັູ້ນຄວາມສາໍພນັ

ການຮວມຕວົກນັຢຶ່າງມຄີວາມມຸ ຶ່ງໝາຍ, ແຕຶ່ຜ ູ້ນາໍແຕກຕຶ່າງຈາກຜ ູ້ມອີາໍນາດ, ຜ ູ້ມອີາໍນາດ ຄາໍນຼືງ

ເຖງິແຕຶ່ແຮງຈ ງໃຈຂອງຕນົ, ສຶ່ວນຜ ູ້ນາໍຈະຄ ົູ້ນຫາແຮງຈ ງໃຈຂອງຜ ູ້ຕາມ ແລະ ຍກົລະດບັແຮງ

ຈ ງໃຈຂອງຜ ູ້ຕາມໃຫູ້ສ ງຂ ູ້ນ ໂດຍຄຶ່ອຍໆ ກະຕຸູ້ນແຮງຈ ງໃຈຂອງຜ ູ້ຕາມຢຶ່ຶ່າງຕໍຶ່ ເນຼືຶ່ ອງ ຊ ຶ່ ງ 

Burns ເຫັນວຶ່າ ປະຕິສາໍພນັນີູ້ເກດີຂ ູ້ນໃນ 3 ລກັສະນະຄຼື ຜ ູ້ນາໍແລກປຶ່ຽນ (Transaction 

Leadership) ຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ (Transformational Leadership) ແລະ ຜ ູ້ນາໍຈະລິຍະ

ທາໍ (Moral Leadership) ໂດຍອະທິບາຍວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍການແລກປຶ່ຽນຄຼືຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມຄີວາມສາໍພນັກບັ

ຜ ູ້ຕາມ ຢ ຶ່ບນົພຼືູ້ນຖານການແລກປຶ່ຽນຜນົປະໂຫຍດຊ ຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ໂດຍໃຊູ້ຂະບວນການຕໍຶ່

ລອງເຊັຶ່ ນ ການເຮັດວຽກເພຼືຶ່ ອແລກປຶ່ຽນກບັເງນິເດຼືອນ, ການຈ ຶ່າຍເງນິເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ອອກສຽງລງົ

ຄະແນນສາໍລບັເລຼືອກຕ ັູ້ງ ຫ ຼື ດູ້ານຈດິໃຈ ເພຼືຶ່ ອແລກປຶ່ຽນກບັການທຸຶ່ມເທຄວາມພະຍາຍາມ ເພຼືຶ່ ອ

ເຮັດວຽກໃຫູ້ສາໍເລັດເປົູ້າໝາຍຂອງຜ ູ້ນາໍກບັຜ ູ້ຕາມ ຈ ຶ່ງບໍຶ່ ເປັນເປົູ້າໝາຍດຽວກນັຂາດການກາໍນດົ

ຄຶ່ານຍິມົ ແລະ ບໍຶ່ ກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີຄວາມປຶ່ຽນແປງ, ສຶ່ວນຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງຈະກງົກນັຂູ້າມກບັການ

ແລກປຶ່ຽນ ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ນ ກເຖງິຄວາມຕູ້ອງການຂອງຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກ, ຄ ົູ້ນຫາແຮງຈ ງໃຈຂອງຜ ູ້ຮ ຶ່ວມ

ວຽກ, ກະຕຸູ້ນໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກເກດີຄວາມສາໍນ ກເຖງິຄວາມຕູ້ອງການ, ຄວາມພະຍາຍາມໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມ

ວຽກງານໄດູ້ ຮບັການຕອບສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການໃນລະດບັທີຶ່ ສ ງຂ ູ້ນ ແລະ ຫາທາງ

ພດັທະນາຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກງານ ໂດຍຜ ູ້ຮ ຶ່ວມງານທີຶ່ ໄດູ້ຮບັການພດັທະນາ ຈະສາມາດບນັລສຸກັກະຍະ

ພາບຂອງຕນົເອງຢຶ່ຶ່າງ ເຕັມທີຶ່  ຊ ຶ່ ງມແີນວຄິດທີຶ່ ສາໍຄນັ, ການຍຼືດຄຶ່ານຍິມົຊ ຶ່ ງຈະລິຍະທາໍ ແລະ 

ການມເີປົູ້າໝາຍຮຶ່ວມກນັ (Collective Purpose) ຜນົຂອງຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງຈະເຮັດໃຫູ້ເກດີ

ຜ ູ້ນາໍຈະລິຍະທາໍ ຊ ຶ່ ງພາວະຜ ູ້ນາໍຈະຍກົລະດບັຄວາມປະພ ດ, ຄວາມປາຖະໜາ ຊ ຶ່ ງຈະລິຍະທາໍ

ຂອງຜ ູ້ຕາມໃຫູ້ສ ງຂ ູ້ນ, ກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີການປຶ່ຽນແປງຂ ູ້ນທງັຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້ຕາມ. 

ແບສ (Bass, 1985) ໄດູ້ສະເໜີທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງທີຶ່ ຂະຫຍາຍແນວ

ຄິດ ຂອງເບິນ (Bursn, 1978 ອູ້າງເຖງິ ສເຸພບ ພງົສຣວີດັ, 2550:260-261) ໂດຍໃຊູ້ທິດ

ສະດແີຮງຈ ງໃຈມາອະທິບາຍມະໂນທດັຂອງຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງໃຫູ້ຊດັເຈນຂ ູ້ນ ແລະ ອະທິບາຍ

ໄວູ້ວຶ່າ ຜ ູ້ຕາມຂອງຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງຈະຍູ້ອງຍໍຊມົເຊຍີ, ໄວູ້ວາງໃຈ, ຈງົຮກັພກັດຕໍີຶ່ຜ ູ້ນາໍ ແລະ 

ຜ ູ້ນາໍຈະກະຕຸູ້ນໃຫູ້ຜ ູ້ຕາມເຮັດໄດູ້ຫ າຍກວຶ່າທີຶ່ ຄດິໄວູ້ຕ ັູ້ງແຕຶ່ຕ ົູ້ນ ເມ ຼືຶ່ອເຮັດການປຶ່ຽນແປງ ຜ ູ້ນາໍຈະ 

ຈ ງໃຈຜ ູ້ຕາມໂດຍ: 

1.) ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຕາມນ ກເຖງິຄວາມຕູ້ອງການໃຫູ້ສາໍນ ກເຖງິຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ຄນຸຄຶ່າ ຂອງ

ຈດຸມຸ ຶ່ງໝາຍ, ວທີິການບນັລຈຸດຸມຸ ຶ່ງໝາຍ. 

2.) ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຕາມບໍຶ່ ຄາໍນ ງເຖງິປະໂຫຍດສຶ່ວນຕວົແຕຶ່ຈະອທິຸດຕນົເພຼືຶ່ ອທິມງານ ແລະ ອງົ

ກອນ. 

3.) ຍກົລະດບັຄວາມຕູ້ອງການຂອງຜ ູ້ຕາມໃຫູ້ສ ງຂ ູ້ນ ຕາມທິດສະດຄີວາມຕູ້ອງການ ຕາມ

ລາໍດບັຂ ັູ້ນຂອງມາສະໂລ (Maslow) ຊ ຶ່ ງທາໍອິດເມ ຼືຶ່ອເລິຶ່ ມສະເໜີທິດສະດນີີູ້ໃໝຶໆ່  ແບສ (Bass) 

ໄດູ້ລະບອຸງົປະກອບຂອງຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງໄວູ້ 3 ປະການຄຼື: 
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(1) ຄວາມສະເໜຶ່ຫາ ຫ ຼື ເອີູ້ນອີກຢຶ່າງໜ ຶ່ ງວຶ່າ ອິດທິພນົທາງອດຸມົການ (Indealized 

Influence: II) ຄຼື ພ ດຕິກາໍທີຶ່ ສາມາດກະຕຸູ້ນຄວາມຮ ູ້ສ ກດູ້ານອາລມົຂອງຜ ູ້ຕາມ ໃຫູ້ສ ງຂ ູ້ນ 

ກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີການຮຽນແບບ ແລະ ຜ ກພນັຕໍຶ່ ຕວົຜ ູ້ນາໍ. 

(2) ການກະຕຸູ້ນທາງປນັຍາ (Intellectual Stimulation: IS) ຄຼື ພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍ ໃນການ

ເຮັດຄວາມເຂົູ້າໃຈກບັບນັຫາໄດູ້ດ ີ ຈນົສາມາດເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຕາມ ເບິຶ່ ງເຫັນບນັຫາດ ັຶ່ງກ ຶ່າວຈາກມມຸ

ມອງໃໝຶ່ຂອງຕນົໄດູ້ເອງ. 

(3) ການຄາໍນ ງເຖງິຜ ູ້ຕາມເປັນລາຍບກຸຄນົ (Individualized Consideration: IC) ຄຼື ພ ດຕິ

ກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍສະແດງໃຫູ້ເຫັນໃນການຈດັການ ຫ ຼື ການເຮັດວຽກ ໂດຍຄາໍນ ງເຖງິຄວາມແຕກ

ຕຶ່າງລະຫວຶ່າງບກຸຄນົມກີານເອົາໃຈເຂົາມາໃສຶ່ໃຈເຮົາ, ມກີານຕິດຕໍຶ່ ສຼືຶ່ ສານແບບສອງທາງ ແລະ 

ເປັນລາຍບກຸຄນົ, ສນົໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສຶ່ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກ ຫ ຼື ຜ ູ້ຕາມເປັນລາຍບກຸຄນົ, ມກີານ

ວເິຄາະຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແຕຶ່ລະບກຸຄນົ, ເປັນເອຼືູ້ອຍລູ້ຽງຄອຍໃຫູ້ຄາໍ

ແນະນາໍ ແລະ ສ ົຶ່ງເສີມພດັທະນາຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກ ໃຫູ້ພດັທະນານາຕນົເອງ, ຕໍຶ່ ມາທິດສະດຂີອງ 

ແບສ (Bass) ໄດູ້ປບັປງຸໃໝຶ່ ແບສ ແລະ ອະໂວລິໂອ (Bass & Avolio , 1990 ອູ້າງເຖງິ 

ສເຸທບ ພງົສຣວີດັ, 2550:262-263) ຈ ຶ່ງເພິຶ່ ມພ ດຕິກາໍຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ ອີກ 1 ອງົປະກອບ 

ຄຼື ດູ້ານການສູ້າງແຮງບນັດານໃຈ (Inspirational Motivation: IM) ຊ ຶ່ ງເປັນພ ດຕິກາໍຂອງ

ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ກ ຶ່ຽວກບັການສຼືຶ່ ສານ, ເພຼືຶ່ ອດ ງດ ດໃຈສ ຶ່ວໄິສທດັ ໂດຍການໃຊູ້ສນັຍາລກັເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ ເກິດີການ

ໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜ ູ້ຕາມໃຫູ້ສ ງຂ ູ້ນ ແລະ ການທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍສະແດງແບບຢຶ່ຶ່າງຂອງພ ດຕິກາໍ

ແກ ຶ່ຜ ູ້ຕາມເປັນຕ ົູ້ນ, ສຶ່ວນຜນົການວໄິຈຂອງ ເບນນສິ ແລະ ນານດັ (Bennis & Nanus, 

1985 ອູ້າງເຖງິ ສເຸທບ ພງົສຣວີດັ, 2550:262) ພບົວຶ່າ ເພຼືຶ່ ອການປບັຕວົຕໍຶ່ ການປຶ່ຽນແປງ

ຜ ູ້ນາໍຕູ້ອງໃຊູ້ຂະບວນການ 3 ຂ ັູ້ນຕອນ ຄຼື: 

1.) ພດັທະນາວໄິສທດັ 

2.) ການສູ້າງຄວາມຜ ກພນັ ແລະ ຄວາມເຊຼືຶ່ ອຖຼືຕໍຶ່ ວໄິສທດັ 

3.) ການສ ົຶ່ງເສີມການຮຽນຮ ູ້ພາຍໃນອງົກອນ ຊ ຶ່ ງຜນົການວໄິຈດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ ກບໍໍຶ່ແຕກຕຶ່າງໄປຈາກທິດ

ສະດຂີອງ Bass ແລະ Bass & Avolio ຫ າຍເທົຶ່ າໃດ. 

ສຶ່ວນພ ດຕກິາໍແບບແລກປຶ່ຽນນ ັູ້ນ ໃນໄລຍະອາໍທິດຂອງທິດສະດ ີ ແບສ (Bass) ໄດູ້

ລະບພຸ ດຕິກາໍໄວູ້ພຽງ 2 ອງົປະກອບ ໄດູ້ແກ ຶ່ ການໃຫູ້ລາງວນັຕາມສະຖານະການ 

(Contingent reward) ກບັການບໍລິຫານແບບວາງເສຍີທາງຮບັ (Passive Management 

by Exception) ການໃຫູ້ລາງວນັຕາມສະຖານະການ ໝາຍເຖງິ ພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍໃນການ

ກາໍນນດົ ຄວາມຊດັເຈນທີຶ່ ໃຊູ້ເປັນເກນທີຶ່ ສມົຄວນໄດູ້ຮບັລາງວນັ ເພຼືຶ່ ອໃຊູ້ເປັນເຄຼືຶ່ ອງຈ ງໃຈໃຫູ້ແກ ຶ່

ຜ ູ້ຕາມ, ສຶ່ວນການບໍລິຫານແບບວາງເສີຍທາງຮບັໄດູ້ແກ ຶ່ ພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ໃຊູ້ການລງົໂທດ 

ຕາມສະຖານະການເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ຜ ູ້ຕາມເກດີການນປບັປງຸແກ ູ້ໄຂ, ໃນກລໍະນທີີຶ່ ຜນົງານບຶ່ຽງເບນໄປ

ຈາກມາດຕະຖານທີຶ່ ກາໍໜດົຕໍຶ່ ມາມກີານປບັປງຸທິດສະດໃີໝຶ່ ແບສ ແລະ ອະໂວລິໂອ (Bass & 

Avolio) ໄດູ້ເພິຶ່ ມພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍແບບແລກປຶ່ຽນອີກ 2 ອງົປະກອບ ຄຼື ການບໍລິຫານແບບ

ທາງບກຸ (Active Management by Exception) ຊ ຶ່ ງເປັນພ ດຕກິາໍຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ກ ຶ່ຽວກບັການ
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ເຂົູ້າໄປຕິດຕາມກວດສອບຜ ູ້ຕາມແລູ້ວດາໍເນນີການແກູ້ໄຂເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ແນ ຶ່ຶ່ໃຈວຶ່າ ວຽກທີຶ່ ສາໍເລັດອອກ

ມານ ັູ້ນມປີະສິດທິຜນົ, ສຶ່ວນອີກອງົປະກອບໜ ຶ່ ງຄຼື ການບໍລິຫານແບບປຶ່ອຍຕາມສະບາຍ 

(Laissez-faire) ເປັນພ ດຕກິາໍຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ບໍຶ່ ໃຫູ້ຄວາມສນົໃຈໃດໆ ບໍຶ່ ວ ຶ່າດູ້ານຄນົ ຫ ຼື ວຽກ 

ປຶ່ອຍໃຫູ້ທກຸຢຶ່າງເກດີຂ ູ້ນ ແລະ ເປັນໄປຕາມຍະຖາກາໍ, ນກັວຊິາການບາງທຶ່ານ ຈ ຶ່ງບໍຶ່ ນບັການ

ບໍລິຫານແບບປຶ່ອຍຕາມສະບາຍ (Laissez-faire) ວຶ່າເປັນການບໍລິຫານ ຫ ຼື ກ ຶ່ຽວກບັພາວະ

ຜ ູ້ນາໍ (No leadership) ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ, ອງົປະກອບທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງແທູ້ຈງິຂອງຜ ູ້ນາໍແບບແລກປຶ່ຽນຈິຶ່ງມ ີ

ພຽງ 3 ອງົປະກອບເທົຶ່ ານ ັູ້ນ. 

ຍາມາຣໂິນ (Yammarino, 1993 ອູ້າງເຖງິ ສເຸທບ ພງົສຣວີດັ, 2550:263) ກຶ່າວ

ວຶ່າ ທິດສະດຂີອງ ແບສ (Bass) ຍງັເພິຶ່ ມຄວາມສາໍຄນັໃນການເອົາໃຈໃສຶ່ຕໍຶ່ຄວາມຕູ້ອງການ

ຂອງຜ ູ້ຕາມຫ າຍກວຶ່າຜ ູ້ນາໍ ໂດຍສະເໜີແນະວຶ່າ ໃນສະຖານະການທີຶ່ ຜນົງານຂອງຜ ູ້ຕາມບໍຶ່ ເປັນ

ໄປຕາມເປົູ້າໝາຍ, ຜ ູ້ນາໍຄວນເພິຶ່ມລະດບັພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງໃຫູ້ຫ າຍຂ ູ້ນ ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ, ຜ ູ້ນາໍ

ແບບແລກປຶ່ຽນ (Transaction Leadership) ກບັຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ (Transformational 

Leadership) ຈ ຶ່ງມຄີວາມສາໍພນັກ ຶ່ຽວຂູ້ອງຕໍຶ່ ກນັຊ ຶ່ ງອະທິບາຍເພິຶ່ ມເຕິມວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍຄນົໜ ຶ່ ງອາດ

ສະແດງພ ດຕິກາໍໄດູ້ທງັຜ ູ້ນາໍແບບແລກປຶ່ຽນແລະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ, ໃນສດັສຶ່ວນທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງກນັ 

ຊ ຶ່ ງຂ ູ້ນຢ ຶ່ກບັແຕຶ່ລະສະຖານະການ, ດູ້ວຍເຫດນີູ້ີູ້ ຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍທງັສອງແບບຈິຶ່ງເຊຼືຶ່ ອມໂຍງກນັ

ເກຼືອບທກຸເລຼືຶ່ ອງ (Leadership Continuum) ແທນທີຶ່ ຈະແຍກອອກຈາກກນັເປັນອິດສະຫ ະ. 

ແຕຶ່ຢຶ່າງໃດກຕໍາມຜ ູ້ນາໍແບບແລກປຶ່ຽນສາມາດປບັໃຫູ້ມປີະສິດທິຜນົ (Effective) ເພີຶ່ ມ

ຂ ູ້ນໄດູ້ໂດຍເຮັດໃຫູ້ຄວາມຄາດຫວງັໃນວຽກງານມຄີວາມຊດັເຈນຫ າຍຂ ູ້ນ ພູ້ອມກບັຍຼືຶ່ ນມ ຼືເຂົູ້າໄປ

ຊຶ່ວຍເຫ ຼືອຜ ູ້ຕາມໃຫູ້ເກດີຄວາມໝັູ້ນໃຈຕນົເອງ, ນອກຈາກນີູ້ການຊຶ່ວຍເຫ ຼືອ ຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕູ້ອງການພຼືູ້ນຖານຂອງຜ ູ້ຕາມໃຫູ້ຜນົງານ ແລະ ຂວນັກາໍລງັໃຈຂອງຜ ູ້ຕາມສ ງຂ ູ້ນດູ້ວຍ ຫ ຼື ອາດ

ເວົູ້າອີກດູ້ານໜ ຶ່ ງວຶ່າ ເພີຶ່ ມຄວາມເປັນພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງນ ັູ້ນເອງ ຊ ຶ່ ງຈາກການສ ກສາ

ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງຕາມທິດສະດຂີອງ Burns, Bass and Bass & Avolio ນ ັູ້ນມ ີ4 

ອງົປະກອບ ຫ ຼື ທີຶ່ ເອີູ້ນວຶ່າ "4 Is" ຄຼື: 

1.) ການມອີິດທິພນົທາງອດຸມົການ (Idealized Influence: II) ໝາຍເຖງິ ການທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍ 

ປະພ ດຕວົເປັນແບບຢຶ່າງ ຫ ຼື ເປັນໂມເດວສາໍຫ ບັຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກ, ຜ ູ້ນາໍຈະເປັນທີຶ່ ຍກົຍູ້ອງເຄົາລບົ 

ນບັຖຼື, ສດັທາ, ໄວູ້ວາງໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກເກດີຄວາມພາກພ ມໃຈ ເມຼືຶ່ອໄດູ້ຮ ຶ່ວມວຽກ

ກນັ, ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກຈະພະຍາຍາມປະພ ດປະຕິບດັຄຼືກບັຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຕູ້ອງການຮຽນແບບຜ ູ້ນາໍ, ສິຶ່ ງທີຶ່  

ຜ ູ້ນາໍຕູ້ອງປະຕິບດັເພຼືຶ່ ອບນັລເຸຖງິຄນຸລກັສະນະນີູ້ີູ້ ຜ ູ້ນາໍຈະຕູ້ອງມວີໄິສທດັ ແລະ ສາມາດຖຶ່າຍ

ທອດໄປຍງັຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກງານ, ຜ ູ້ນາໍຈະຕູ້ອງມຄີວາມສະໝ ໍຶ່າສະເໝີຫ າຍກວຶ່າການຄາດເດົາແຕຶ່

ອາລມົ, ສາມາດຄວບຄມຸອາລມົໄດູ້ໃນສະຖານະການວກິດິ, ຜ ູ້ນາໍເປັນທີຶ່ ໄວູ້ວາງໃຈໄດູ້ວຶ່າຈະເຮັດ

ໃນສິຶ່ ງທີຶ່ ຖຼືກຕູ້ອງເປັນຜ ູ້ທີຶ່ ມສີິລະທາໍ ແລະ ຈະລິຍະທາໍສ ງ ຫ ີກເວັູ້ນທີຶ່ ຈະໃຊູ້ອາໍນາດ ເພຼືຶ່ ອຜນົ

ປະໂຫຍດສຶ່ວນຕວົ, ແຕຶ່ຈະປະພ ດຕວົ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເກດີປະໂຫຍດແກຶ່ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ແລະ ເພຼືຶ່ ອປະໂຫຍດ

ຂອງກຸຶ່ມ, ຜ ູ້ນາໍຈະສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິຄວາມສະຫ ຽວສະຫ າດ, ຄວາມມສີະມດັຖະພາບ, ຄວາມ

ຕ ັູ້ງໃຈ, ການເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນໃຈຕນົເອງ, ຄວາມແນຶ່ນອນໃນອດຸມົການ, ຄວາມເຊຼືຶ່ ອ ແລະ ຄຶ່ານຍິມົ
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ຂອງ ຜ ູ້ນາໍຈະເສີມຄວາມພາກພ ມໃຈ, ຄວາມຈ ົຶ່ງຮກັພກັດ ີແລະ ຄວາມໝັູ້ນໃຈຂອງຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກ

ເຮັດ ໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກຮ ູ້ສ ກເປັນພວກດຽວກບັຜ ູ້ນາໍໂດຍອາໄສວໄິສທດັ ແລະ ການມຈີດຸປະສງົ

ຮ ຶ່ວມກນັ ຜ ູ້ນາໍຈະສະແດງຄວາມໝັູ້ນໃຈ ຊຶ່ວຍສູ້າງຄວາມຮ ູ້ສ ກເປັນອນັໜ ຶ່ ງອນັດຽວກນັ ເພຼືຶ່ ອ

ການບນັລ ຸເປົູ້າໝາຍທີຶ່ ຕູ້ອງການ, ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມງານຈະຮຽນແບບ ແລະ ພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍ ຈາກການ

ສູ້າງຄວາມໝັູ້ນໃຈໃນຕນົເອງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມເຄົາລບົໃນຕນົເອງ, ຜ ູ້ນາໍການ

ປຶ່ຽນແປງ ຈິຶ່ງຮກັສາ ອິດທິພນົຂອງຕນົໃນການບນັລເຸປົູ້າໝາຍ ແລະ ປະຕິບດັພາລະໜູ້າທີຶ່ ຂອງ

ອງົກອນ. 

2.) ການສູ້າງແຮງບນັດານໃຈ (Inspirational Motivation: IM) ໝາຍເຖງິ ການທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍ ຈະ

ປະພ ດໃນທາງທີຶ່ ຈ  ງໃຈໃຫູ້ເກດີແຮງບນັດານໃຈກບັຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກງານ ໂດຍການສູ້າງແຮງຈ ງໃຈ 

ພາຍໃນ, ການໃຫູ້ຄວາມໝາຍ ແລະ ທູ້າທາຍ ໃນເລຼືຶ່ ອງວຽກຕໍຶ່ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກ, ຜ ູ້ນາໍຈະກະຕຸູ້ນຈດິ 

ວນິຍານຂອງທິມ (Team spirit) ໃຫູ້ມຊີວີດິຊວີາ, ມກີານສະແດງອອກ ຊ ຶ່ ງຄວາມກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນ 

ໂດຍການສູ້າງເຈຕະຄະຕິທີຶ່ ດໃີນທາງບວກ, ຜ ູ້ນາໍຈະເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກງານສາໍຜດັກບັພາບທີຶ່  

ງດົງາມຂອງອະນາຄດົ, ຜ ູ້ນາໍຈະສູ້າງ ແລະ ສຼືຶ່ ຄວາມຫວງັທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍຕູ້ອງການຢຶ່າງຊດັເຈນ, ຜ ູ້ນາໍ 

ຈະສະແດງການອທິຸດຕນົ ຫ ຼື ຄວາມຜ ກພນັຕໍຶ່ ເປົູ້າໝາຍ ແລະ ວໄິສທດັຮຶ່ວມກນັ, ຜ ູ້ນາໍຈະ 

ສະແດງຄວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນ ແລະ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິຄວາມຕ ັູ້ງໃຈຢຶ່າງແນຶ່ນອນວຶ່າ ຈະສາມາດ 

ບນັລເຸປົູ້າໝາຍໄດູ້, ຜ ູ້ນາໍຈະຊຶ່ວຍໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກງານເບິຶ່ ງຂູ້າມຜນົປະໂຫຍດຂອງຕນົ ເພຼືຶ່ ອວໄິສ 

ທດັ ແລະ ພາລະກດິຂອງອງົກອນ ຊຶ່ວຍໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກພດັທະນາຄວາມຜ ກພນັຂອງຕນົເອງ ຕໍຶ່  

ເປົູ້າໝາຍໄລຍະຍາວ ແລະ ຫ າຍເທຼືຶ່ ອພບົວຶ່າ ການສູ້າງແຮງບນັດານໃຈນີູ້ເກດີຂ ູ້ນຜຶ່ານການ 

ຄາໍນ ງເຖງິຄວາມເປັນສຶ່ວນບກຸຄນົ, ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກຮ ູ້ສ ກວຶ່າ ຕນົເອງມຄີນຸຄຶ່າ ແລະ ກະຕຸູ້ນ 

ໃຫູ້ພວກເຂົາສາມາດຈດັການກບັບນັຫາທີຶ່ ຕນົເອງປະເຊນີໄດູ້, ສຶ່ວນການກະຕຸູ້ນທາງປນັຍາຊຶ່ວຍ 

ໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກຈດັການກບັອປຸະສກັຂອງຕນົເອງ ແລະ ເສີມສູ້າງຄວາມຄິດລິເລິຶ່ ມສູ້າງສນັ. 

3.) ການກະຕຸູ້ນທາງປນັຍາ (Intellectual Stimulation: IS) ໝາຍເຖງິ ພ ດຕິກາໍທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍ ກະ

ຕຸູ້ນໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກນ ກເຖງິບນັຫາຕຶ່າງໆ ທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນ ໃນໜຶ່ວຍງານເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກງານມ ີ

ຄວາມຕູ້ອງການຫາແນວທາງໃໝຶໆ່  ມາແກູ້ບນັຫາໃນໜຶ່ວຍງານ ເພຼືຶ່ ອຫາຂໍູ້ສະຫ ຸບໃໝຶ່ທີຶ່ ດກີວຶ່າ 

ເກົຶ່ າ, ມຄີວາມຄິດລິເລີຶ່ ມສູ້າງສນັ, ມກີານຕ ັູ້ງສມົມດຸຕິຖານການປຶ່ຽນກອບ (Reframing) ການ 

ເບິຶ່ ງບນັຫາການປະເຊນີກບັສະຖານະການເກົຶ່ າໆດູ້ວຍວທີິທາງແບບໃໝຶ່, ມກີານຈ ງໃຈ ແລະ ສະ

ໜບັສະໜ ນຄວາມຄິດລິເລີຶ່ ມໃໝຶໆ່  ໃນການພິຈາລະນາບນັຫາ ແລະ ການຫາຄາໍຕອບຂອງ

ບນັຫາ, ມກີານໃຫູ້ກາໍລງັໃຈຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກໃຫູ້ພະຍາຍາມຫາທາງແກູ້ບນັຫາດູ້ວຍວທີິໃໝຶໆ່  ກະຕຸູ້ນ 

ໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກສະແດງຄວາມຄິດ, ເຫດຜນົ ແລະ ບໍຶ່ ວພິາກວຈິານ ເຖງິວຶ່າຄວາມນ ັູ້ນຈະແຕກ 

ຕຶ່າງໄປຈາກຄວາມຄິດຂອງຜ ູ້ນາໍ, ຜ ູ້ນາໍເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກງານຮ ູ້ສ ກວຶ່າ ບນັຫາທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນ ເປັນ

ສິຶ່ ງທີຶ່ ທູ້າທາຍ ແລະ ເປັນໂອກາດທີຶ່ ດທີີຶ່ ຈະແກູ້ບນັຫາຮຶ່ວມກນັ ໂດຍຜ ູ້ນາໍຈະສູ້າງຄວາມເຊຼືຶ່ ອ 

ໝ ັູ້ນໃຫູ້ກບັຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກງານວຶ່າ ບນັຫາທກຸຢຶ່າງຕູ້ອງມວີທີິແກ ູ້ໄຂ ເຖງິວຶ່າ ບາງບນັຫາຈະມອີປຸະ 

ສກັຫ າຍຢຶ່າງ ຜ ູ້ນາໍຈະພິສ ດໃຫູ້ເຫັນວຶ່າ ສາມາດເອົາຊະນະອປຸະສກັທກຸຢຶ່າງໄດູ້ຈາກຄວາມຮຶ່ວມ 

ມຼື, ຮຶ່ວມໃຈໃນການແກູ້ບນັຫາຂອງຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກທກຸຄນົ, ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກຈະໄດູ້ຮບັການກະຕຸູ້ນໃຫູ້ຕ ັູ້ງ 
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ຄາໍຖາມຕໍຶ່ ຄຶ່ານຍິມົຂອງຕນົເອງ, ຄວາມເຊຼືຶ່ ອ ແລະ ປະເພນ,ີ ການກະຕຸູ້ນທາງປນັຍາເປັນສຶ່ວນ 

ທີຶ່ ສາໍຄນັຂອງການພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກງານ, ໃນການທີຶ່ ຈະນ ກເຖງິຄວາມ 

ເຂົູ້າໃຈ ແລະ ແກູ້ບນັຫາດູ້ວຍຕນົເອງ. 

4.) ການຄາໍນ ງເຖງິຜ ູ້ຕາມເປັນລາຍບກຸຄນົ (Individualized Consideration: IC) ໝາຍ

ເຖງິ ຜ ູ້ນາໍຈະມຄີວາມສາໍພນັກ ຶ່ຽວຂູ້ອງກບັບກຸຄນົໃນຖານະເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ການດ ແລເອົາໃຈໃສຶ່ ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມ

ວຽກເປັນລາຍບກຸຄນົ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກ ຮ ູ້ສ ກມຄີນຸຄຶ່າ ແລະ ມຄີວາມສາໍຄນັ, ຜ ູ້ນາໍຈະ

ເປັນຜ ູ້ສອນວຽກ (coach) ແລະ ເປັນທີຶ່ ປ ກສາ (advisor) ຂອງຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກແຕຶ່ລະຄນົ, ເພຼືຶ່ ອ

ພດັທະນາຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກ ຜ ູ້ນາໍຈະເອົາໃຈໃສຶ່ເປັນພິເສດ ໃນຄວາມຕູ້ອງການຂອງປດັໄຈ ໂດຍ

ຄາໍນ ງເຖງິບກຸຄນົເພຼືຶ່ ອຄວາມສາໍເລັດ ແລະ ຄວາມເຕີບໃຫຍຶ່ຂອງແຕຶ່ລະຄນົ, ຜ ູ້ນາໍຈະພດັທະນາ

ສກັກະຍະພາບຂອງຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກໃຫູ້ສ ງຂ ູ້ນ, ນອກຈາກນີູ້ ຜ ູ້ນາໍຈະມກີານປະຕິບດັຕໍຶ່ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກ 

ໂດຍການໃຫູ້ໂອກາດໃນການຮຽນຮ ູ້ສິຶ່ ງໃໝຶໆ່  ສູ້າງບນັຍາກາດຂອງການໃຫູ້ການສະໜບັສະໜ ນ

ຄາໍນ ງເຖງິຄວາມແຕກຕຶ່າງລະຫວຶ່າງບກຸຄນົ ໃນດູ້ານຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການ, 

ການປະພ ດຂອງຜ ູ້ນາໍສະແດງໃຫູ້ເຫັນວຶ່າ ເຂົູ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮບັຄວາມແຕກຕຶ່າງລະຫວຶ່າງ

ບກຸຄນົ ເຊັຶ່ ນ ບາງຄນົໄດູ້ຮບັກາໍລງັໃຈຫ າຍກວຶ່າ, ບາງຄນົໄດູ້ຮບັອາໍນາດການຕດັສນິໃຈດູ້ວຍຕນົ

ເອງຫ າຍກວຶ່າ, ບາງຄນົມມີາດຕະຖານທີຶ່ ເຄັຶ່ ງຄດັຫ າຍກວຶ່າ, ບາງຄນົມໂີຄງສູ້າງວຽກທີຶ່ ຫ າຍກວຶ່າ, 

ມກີານຕິດຕໍຶ່ ສຼືຶ່ ສານສອງທາງ, ມກີານຈດັການໂດຍເບິຶ່ ງຢຶ່າງອູ້ອມໆ (Management by 

walking around: MBWA) ມປີະຕິສາໍພນັກບັຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກເປັນການສຶ່ວນຕວົໃສຶ່ໃຈຕໍຶ່ຄວາມ

ກງັວນົຂອງຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກງານ ເປີດໂອກາດໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກໄດູ້ໃຊູ້ຄວາມສາມາດພິເສດຢຶ່າງເຕັມທີຶ່  

ແລະ ຮຽນຮ ູ້ສິຶ່ ງໃໝຶໆ່  ທີຶ່ ທູ້າທາຍຄວາມສາມາດ, ຜ ູ້ນາໍຈະຄອຍດ ແລໃຫູ້ຄາໍແນະນາໍໃຫູ້ການສະ

ໜບັສະໜ  ນ ແລະ ຊຶ່ວຍໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກກູ້າວໜູ້າໃນການເຮັດວຽກທີຶ່ ຮບັຜິດຊອບຢ ຶ່ ໂດຍຜ ູ້ຮ ຶ່ວມ

ວຽກບໍຶ່ ຮ ູ້ສ ກວຶ່າກາໍລງັຖຼືກກວດສອບຈາກຜ ູ້ນາໍ.  

 

ດ ັຶ່ງທີຶ່  ເລທວ ດ ແລະ ແຈນຊ ີ(Leithwood & Jantze, 1996:512-534) ໄດູ້ສ ກສາຮ ບແບບ 

ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງຂອງ ເບນິ (Burns, 1978) ໃນ 3 ລກັສະນະຄຼື ຜ ູ້ນ າການ

ແລກປຶ່ຽນ, ຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ ແລະ ຜ ູ້ນາໍຈະລິຍະທາໍ, ໄດູ້ສ ກສາຮ ບແບບພາວະຜ ູ້ນາໍຂອງ 

ແບສ (Bass, 1985) ໃນ 3 ປະການຄຼື ຄວາມສະເໜຶ່ຫາ, ການກະຕຸູ້ນທາງປນັຍາ ແລະ 

ການຄາໍນ ງເຖງິຜ ູ້ຕາມ ເປັນລາຍບກຸຄນົ ອກີທງັຍງັໄດູ້ສ ກສາຮ ບແບບພາວະຜ ູ້ນາໍ ຂອງ ແບສ 

ແລະ ອະໂວລິໂອ (Bass & Avolio, 1990) ຊ ຶ່ ງເພີຶ່ ມອິກ 1 ປະການຄຼື ການສູ້າງແຮງ

ບນັດານໃຈແລູ້ວນາໍງານວໄິຈທີຶ່ ສ ກສາທງັໝດົນ ັູ້ນມາປບັໃຊູ້ໃນວງົການສ ກສາ ໂດຍສ ກສາເຖງິ 

ອງົປະກອບພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງໄວູ້ 6 ປະການທີຶ່ ຈະກ ຶ່າວຕໍຶ່ ໄປ ຈິຶ່ງເຮັດໃຫູ້ວຽກສ ກສາວໄິຈ

ກ ຶ່ຽວກບັພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງຂອງ ເລທວ ດ ແລະ ແຈນຊ ີ (Leithwood & Jantzi) ໄດູ້

ຮບັການຍອມຮບັຢຶ່າງກວູ້າງຂວາງເປັນແບບ ຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ 

(Transformational Leadership) ທີຶ່ ຈະນາໍໄປສ ຶ່ກອບແນວຄດິການວໄິຈຄ ັູ້ງນີູ້.  

ແນວຄດິຂອງ Leithwood & Jantzi 
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1. ການມອີິດທິພນົທາງອດຸມົການ (Idealized Influence) 

2. ການສູ້າງແຮງບນັດານໃຈ (Inspirational Motivation) 

3. ການກະຕຸູ້ນທາງປນັຍາ (Intellectual Stimulation) 

4. ການຄາໍນ ງເຖງິຜ ູ້ຕາມເປັນລາຍບກຸຄນົ (Individualized considerationn) 

 

1. ການລະບວຸໄິສທດັຢຶ່າງຊດັເຈນ (Identifying and articulating a vision) 

2. ການເກຼືູ້ອກ ນການຍອມຮບັເປົູ້າໝາຍຂອງກຸຶ່ມ (Fosteringthe acceptance of 

group goals) 

3. ການໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນຸຜ ູ້ຕາມເປັນລາຍບກຸຄນົ (Providing individual) 

4. ການກະຕຸູ້ນທາງປນັຍາ (Intellectual Stimulation) 

5. ການເປັນແບບຢາງທີຶ່ ເໝາະສມົ (Providing an appropriate model) 

6. ການຄາດຫວງັຜນົການປະຕິບດັວຽກງານຂອງຜ ູ້ຕາມໃນລະດບັສ ງ (High 

performance expectation) 

 

 

1.) ການລະບວຸໄິສທດັຢຶ່າງຊດັເຈນ (Identifying and articulating a vision) 

ການລະບວຸໄິສທດັຢຶ່າງຊດັເຈນ ເປັນພ ດຕິກາໍຢຶ່າງໜ ຶ່ ງຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານທີຶ່ ຮ ູ້ຈກັອະທິບາຍ ແລະ 

ສູ້າງຄວາມເຂົູ້າໃຈ, ລະບເຸຖງິສິຶ່ ງທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນໃນອະນາຄດົວຶ່າ ໂຮງຮຽນຈະປບັປຶ່ຽນ ພດັທະນາ

ຢຶ່າງໃດ, ອີກທງັການລະບວຸໄິສທດັຢຶ່າງຊດັເຈນນີູ້ ູ້ຈະສ ົຶ່ງຜນົໄປສ ຶ່ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາໃຫູ້ເປັນຜ ູ້ມ ີ

ວໄິສທດັຕາມໄປດູ້ວຍ. 

ມານາສເຊ (Manasse, 1986 ອູ້າງເຖງິ ສເຸທບ ພງົສຣວີດັ, 2549) ໄດູ້ນຍິາມວໄິສ

ທດັວຶ່າ ເປັນພະລງັທີຶ່ ເກດີຈາກການຫ ອມຄວາມໝາຍ (Molds meaning) ຂອງທກຸຄນົໃນອງົ

ກອນນ ັູ້ນ ແລະ ດູ້ວຍເຫດທີຶ່ ເປັນພຼືູ້ນຖານອນັສາໍຄນັຂອງການເປັນຜ ູ້ນາໍຄຼື ຕູ້ອງເປັນຜ ູ້ນາໍທາງ

ວໄິສທດັ (Visionary Leadership) ຊ ຶ່ງ Manasse ອະທິບາຍເພິຶ່ມເຕມີວຶ່າ ວໄິສທດັທີຶ່ຜ ູ້ນາໍ

ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງ ປະກອບດູ້ວຍວໄິສທດັ 4 ປະເພດ ໄດູ້ແກ ຶ່: 

- ວໄິສທດັອງົກອນ (Organizational vision) ຊ ຶ່ ງກ ຶ່ຽວຂູ້ອງ ແລະ ຄວບຄມຸການມພີາບທີຶ່

ສມົບ ນຂອງອງົກອນຢຶ່າງມລີະບບົ, ມກີານລະບອຸງົກອນຍຶ່ອຍໆ ແລະ ສູ້າງຄວາມເຂົູ້າໃຈ ເຖງິ

ຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງອງົປະກອບຍຶ່ອຍໆ ເຫ ົຶ່ ານ ັູ້ນ. 

- ວໄິສທດັທາງອະນາຄດົ (Future vision) ເປັນວໄິສທດັທີຶ່ ບ ົຶ່ງບອກເຖງິພາບທີຶ່  ສມົບ ນທີຶ່ ຄວນ

ເປັນໃນອະນາຄດົ ຂອງອງົກອນລວມທງັສະພາບແວດລູ້ອມທີຶ່ ອງົກອນຕ ັູ້ງຢ ຶ່ ໃນອະນາຄດົນ ັູ້ນ

ເປັນແນວໃດ ແລະ ການເຮັດໜູ້າທີຶ່ ຂອງສຶ່ວນຕຶ່າງໆ ພາຍໃນອງົກອນໃນອະນາຄດົ ເປັນ

ແນວໃດ. 

- ວໄິສທດັສຶ່ວນບກຸຄນົ (Personal vision) ໄດູ້ແກ ຶ່ ວໄິສທດັສຶ່ວນຕວົຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່  ມຄີວາມ

ປາດຖະໜາຢຶ່າງແຮງກູ້າຕໍຶ່ອງົກອນ ລວມທງັການກະທາໍຂອງບກຸຄນົອຼືຶ່ ນ ທີຶ່ ຊ ຶ່ວຍຜ ູ້ນາໍໃນ ການ
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ປະຕິບດັການ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ອງົກອນປດັຈບຸນັສາມາດເຊຼືຶ່ ອມໂຍງເຂົູ້າກບັພາບທີຶ່ ເປັນວໄິສທດັ ໃນ

ອະນາຄດົຂອງອງົກອນ. 

- ວໄິສທດັທາງກນົລະຍດຸ (Strategic vision) ໄດູ້ແກ ຶ່ແນວທາງທີຶ່ ເຮັດໃຫູ້ເກີດິການເຊຼືຶ່ອມຕໍຶ່

ລະຫວຶ່າງຄວາມເປັນຈງິໃນປດັຈບຸນັກບັຄວາມໜູ້າຈະເປັນໄປໄດູ້ໃນອະນາຄດົ ດູ້ວຍວທີິການທີຶ່  ເ

ໝາະກບັທງັອງົກອນ ແລະ ຕໍຶ່ຜ ູ້ນາໍເອງດູ້ວຍ. 

ປີເຕີສນັ (Peterson, 1986:87) ໄດູ້ສ ກສາວໄິສທດັຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພ ດຕິກາໍ

ການແກູ້ບນັຫາຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນໂດຍວທີິວໄິຈທາງຄນຸນະພາບ ໂດຍແບຶ່ງໂຮງຮຽນອອກ

ເປັນ 2 ປະເພດຄຼື ໂຮງຮຽນທີຶ່ ມບີນັຫາຫ າຍ ແລະ ບນັຫາໜູ້ອຍແລະກາໍນດົພ ດຕິກາໍການແກູ້

ບນັຫາ ເປັນ 4 ແບບ ຄຼື ແບບຜ ູ້ຈດັການ, ແບບຜ ູ້ເລຼືອກບນັຫາ ແລະ ແບບນກັຕໍຶ່ ສ ູ້ ຜນົການ

ວໄິຈພບົວຶ່າ ຜ ູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນທີຶ່ ມວີໄິສທດັຢຶ່າງຊດັເຈນ ຫາກຢ ຶ່ໃນສະພາບໂຮງຮຽນມບີນັຫາ

ໜູ້ອຍ ຈະມພີ ດຕິກາໍການແກູ້ບນັຫາແບບຜ ູ້ຈດັການ, ໃນຂະນະທີຶ່ ຫາກຢ ຶ່ໃນສະພາບໂຮງຮຽນມີ

ບນັຫາຫ າຍ ຈະມພີ ດຕິກາໍການແກູ້ບນັຫາແບບຜ ູ້ເລຼືອກບນັຫາ, ສຶ່ວນຜ ູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນທີຶ່ ມວີໄິສ

ທດັທີຶ່ ບໍຶ່ ຊດັເຈນ ຫາກຢ ຶ່ໃນສະພາບໂຮງຮຽນທີຶ່ ມບີນັຫາໜູ້ອຍຈະມພີ ດຕິກາໍການແກູ້ບນັຫາແບບຜ ູ້

ດ ແລ, ໃນຂະນະທີຶ່ ຫາກຢ ຶ່ໃນສະພາບໂຮງຮຽນມບີນັຫາຫ າຍ ຈະມພີ ດຕິກາໍແກ ູ້ບນັຫາແບບນກັ

ຕໍຶ່ ສ ູ້. 

ບາດຫ ວງ ວໂິຣດ ສຽງໄພເລາະ (2546:92) ໄດູ້ສ ກສາວໄິສທດັຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານທີຶ່ ສ ົຶ່ງ

ຜນົຕໍຶ່ ພ ດຕິກາໍຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍທາງວຊິາການ ຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນສງັກດັເຂດມນົທນົລາດ

ຊະບ ລີ ຜນົການວໄິຈພບົວຶ່າ ວໄິສທດັຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ສງັກດັເຂດມນົທນົລາດຊະບ ລີ 

ໂດຍ ລວມຢ ຶ່ໃນລະດບັສ ງ. 

ສະຫ ຸບໄດູ້ວ ຶ່າ ການລະບວຸໄິສທດັຢຶ່າງຊດັເຈນ ນ ັູ້ນໝາຍເຖງິ ການປະຕິບດັຂອງຜ ູ້ນາໍທກຸຄນົທີຶ່

ສະແດງສກັກະຍະພາບຂອງການເປັນຜ ູ້ນາໍ ເພຼືຶ່ ອນາໍພາອງົກອນສ ຶ່ເປົູ້າໝາຍແຫຶ່ງຄວາມສາໍເລັດ. 

 

2.) ການເກຼືູ້ອກ ນການຍອມຮບັເປົູ້າໝາຍຂອງກຸຶ່ມ (Fostering the acceptance of 

group goals) 

ທອງທິບພາ ວລິິຍະພນັ (2546:30-35) ກຶ່າວວຶ່າ ການເຮັດວຽກໃດໆກຕໍາມ ບນັຫາ 

ຢຶ່າງໜ ຶ່ ງທີຶ່ ມກັຈະເກດີຂ ູ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ການເຮັດວຽກນ ັູ້ນໆບໍຶ່ ປະສບົຄວາມສາໍເລັດເທົຶ່ າທີຶ່ ຄວນກໍ

ຄຼື ບນັຫາກ ຶ່ຽວກບັການຍອມຮບັ ຫ ຼື ເອີູ້ນວຶ່າ (Accept ability) ດ ັຶ່ງຈະເຫັນໄດູ້ວຶ່າ ການເຮັດ

ວຽກຂອງບກຸຄນົໃນອງົກອນຕຶ່າງໆ ບໍຶ່ວ ຶ່າຈະເປັນອງົກອນທລຸະກດິ, ອງົກອນພາກລດັ ຫ ຼື ພກັ

ການເມຼືອງຕຶ່າງ ກປໍະສບົກບັບນັຫາກ ຶ່ຽວກບັການໄດູ້ຮບັການຍອມຮບັ ຫ ຼື ບໍຶ່ ໄດູ້ຮບັການຍອມຮບັ

ຢຶ່າງທ ົຶ່ວໜູ້າກນັເຊັຶ່ ນ ທີຶ່ ເປັນຂຶ່າວໃນໜງັສຼືພິມຢ ຶ່ສະເໝີ ຫ ຼື ອາດເຫັນໄດູ້ຈາກ ໂພລ (Poll) ຂອງ

ສາໍນກັຕຶ່າງໆ ເມຼືຶ່ອມກີານສາໍຫ ວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນົເປັນຕ ົູ້ນ. 

ການຍອມຮບັ (Accept ability) ໃນນີູ້ໝາຍເຖງິ ຄວາມສາມາດໃນການຍອມຮບັໄດູ້ແກ ຶ່ 

ບກຸຄນົທີຶ່ ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນສາມາດຍອມຮບັໄດູ້ພໍສມົຄວນຕວົຢຶ່າງເຊັຶ່ ນ ເປັນບກຸຄນົທີຶ່ ເພຼືຶ່ ອນຮຶ່ວມວຽກ, ຜ ູ້ບງັ 

ຄບັບນັຊາ ແລະ ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາຕະຫ ອດຮອດບກຸຄນົທ ົຶ່ວໄປສາມາດຍອມຮບັໄດູ້ວຶ່າ ເປັນຄນົ 
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ທີຶ່ ມຄີວາມຮ ູ້, ຄວາມສາມາດ, ມຄີວາມຕ ັູ້ງໃຈມຸ ຶ່ງໝ ັູ້ນທີຶ່ ຈະເຮັດວຽກໃຫູ້ສາໍເລັດລລຸຶ່ວງໄປດູ້ວຍດ ີ

ທງັນີູ້ບກຸຄນົທີຶ່ ຈະເປັນທີຶ່ ຍອມຮບັຂອງບກຸຄນົອຼືຶ່ ນ, ບໍຶ່ ຍ ດຕນົເປັນທີຶ່ ຕ ັ ູ້ງບໍຶ່ ຍ ດໝ ັູ້ນ ຫ ຼື ມອີະຄະຕິສ ງ 

ເກນີໄປ ອີກທງັຍງັຄວນເປັນຜ ູ້ມມີະນດຸສາໍພນັດ,ີ ຮ ູ້ຈກັປບັປຶ່ຽນເຫັນຄນຸຄຶ່າຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ແລະ ຮ ູ້ຈກັ

ການໃຫູ້ກຽດຜ ູ້ອຼືຶ່ ນໆ ເພຼືຶ່ ອບໍຶ່ ໃຫູ້ເປັນອປຸະສກັຕໍຶ່ການເຮັດວຽກຮຶ່ວມກນັ. 

ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ, ໃນການສະແດງອອກຂອງຕນົ (Self expression) ຈ ຶ່ງຈາໍເປັນຕູ້ອງເຮັດດູ້ວຍ

ຄວາມລະມດັລະວງັຈະບໍຶ່ ໄດູ້ເກດີການກະທບົກະແທກກບັຜ ູ້ອຼືຶ່ ນໃຫູ້ເປັນຜນົເສຍຕໍຶ່ ຕນົເອງ ແລະ 

ການງານທີຶ່ ຕູ້ອງຮບັຜິດຊອບ ເນຼືຶ່ອງຈາກລກັສະນະການເຮັດວຽກງານໃນຍກຸນີູ້ ມຄີວາມ

ສະຫ ບັຊບັຊູ້ອນ, ມກີານແຂຶ່ງຂນັ ແລະ ມປີດັໄຈຕຶ່າງໆ ມາກະທບົຫ າຍຢຶ່າງເຮັດໃຫູ້ການເຮັດ

ວຽກໃນຍກຸນີູ້ ຕູ້ອງອາໄສການເຮັດວຽກເປັນທິມ (Team work) ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ວຽກມປີະສິດທິພາບ

ຈ ຶ່ງຈະໄດູ້ຮບັຜນົສາໍເລັດຕາມເປົູ້າໝາຍທີຶ່ ຕູ້ອງການ ແລະ ຍງັຕູ້ອງໃຊູ້ແນວທາງການບໍລິຫານ

ວຽກແບບມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ (Participative management) ທີຶ່ ຖຼືວ ຶ່າ ທກຸຄນົເປັນຊບັພະຍາກອນ

ມະນດຸທີຶ່ ມຄີນຸຄຶ່າ ໃນການສູ້າງປະໂຫຍດໃຫູ້ກບັອງົກອນໄດູ້ຢຶ່າງມປີະສິດທິຜນົ, ເຮັດໃຫູ້ທກຸຄນົ

ຄວນມີໂີອກາດ, ມສີຶ່ວນຮຶ່ວມໃນການບໍລິຫານວຽກ, ວາງແຜນ ແລະ ຕດັສນິໃຈ ຊ ຶ່ ງການມສີຶ່ວນ

ຮຶ່ວມນີູ້ບໍຶ່ ພຽງແຕຶ່ໄດູ້ ເຂົູ້າມາກ ຶ່ຽວຂູ້ອງໃນວຽກ (Task Involvement) ສະເພາະໃນດູ້ານ

ຮຶ່າງກາຍ (Physical Contribution) ເທົຶ່ ານ ັູ້ນ, ແຕຶ່ຍງັເປັນການກຶ່ຽວຂູ້ອງໃນດູ້ານສະຕິປນັຍາ 

ແລະ ອາລມົ ໃນການເຮັດວຽກດູ້ວຍ ເຮັດໃຫູ້ການບໍລິຫານໃນຮ ບແບບນີູ້ສູ້າງຄວາມຜ ກພນັ 

(Commitment) ເຮັດໃຫູ້ ໄດູ້ຮບັຄວາມຮຶ່ວມມຼືຈາກບກຸຄນົທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງຫ າຍຍິຶ່ ງຂ ູ້ນ. 

ດູ້ວຍເຫດນີູ້, ເພຼືຶ່ ອເປັນແນວທາງໃຫູ້ໄດູ້ຮບັການຍອມຮບັຈາກຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ເຮົາອາດປະຍກຸໃຊູ້ 

ຫ ກັການຂອງການສູ້າງຄວາມສາໍພນັແບບປະເຊນີໜູ້າ ເພຼືຶ່ ອສູ້າງຄວາມສາໍພນັອນັດຕໍີຶ່ ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນໄດູ້

ດ ັຶ່ງນີູ້: 

- ເຂົູ້າໃຈຕນົເອງຢຶ່າງຖຼືກຕູ້ອງ ແລະ ປະເມນີຄນຸຄຶ່າຂອງຕວົເອງຢຶ່າງຍດຸຕິທາໍ ທງັນີູ້ ເຮົາ

ສາມາດຮຽນຮ ູ້ໃຫູ້ເກດີຄວາມເຂົູ້າໃຈຕວົເອງຈາກປະຕິກລິິຍາສະທູ້ອນກບັຂອງຄນົອຼືຶ່ ນ ໄດູ້ໂດຍ

ການນາໍຫ ກັການຂອງການສ ກສາມາໃຊູ້ເປັນພຼືູ້ນຖານໃຫູ້ເຮົາຮ ູ້ຈກັການຍອມຮບັຕນົເອງ ຊ ຶ່ ງເປັນ

ທກັສະສາໍຄນັກ ຶ່ອນທີຶ່ ເຮົາຈະຮຽນຮ ູ້ທກັສະອຼືຶ່ ນໆ ຕໍຶ່ ໄປ. 

- ຄວາມຮ ູ້ສ ກຕຶ່າງວດັທະນະທາໍຫ ຼືຄວາມສາມາດທີຶ່ ຈະເຂົູ້າໃຈຄຶ່ານຍິມົຂອງຄນົອຼືຶ່ ນ ເພຼືຶ່ ອສູ້າງ

ຄວາມເຂົູ້າໃຈໃນຕວົຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ເຮົາຈະຕູ້ອງຄາໍນ ງເຖງິ ແລະ ເຫັນຄຶ່າວດັທະນະທາໍຂອງ ທກຸຝຶ່າຍທີຶ່

ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງ. 

- ແຕກຕຶ່າງທາງວດັທະນະທາໍລະຫວຶ່າງປະເທດ, ສງັຄມົແຕຶ່ລະປະເທດຍຶ່ອມມວີດັທະນະທາໍທີຶ່

ແຕກຕຶ່າງກນັອອກໄປ, ພາບພດົທາງສງັຄມົ ຈ ຶ່ງເປັນເຄຼືຶ່ ອງສະທູ້ອນບນັທດັຖານຂອງສງັຄມົ ຫ ຼື 

ອາດໃຊູ້ເປັນວທີິການທີຶ່ ສະແດງໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນຮ ູ້ເຖງິຄວາມນ ກຄິດ, ຄວາມຕູ້ອງການຂອງ ຄນົແຕຶ່ລະ

ເຊຼືູ້ອຊາດທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງກນັ. 

- ຄວາມຮ ູ້ສ ກອຶ່ອນນູ້ອມຖຶ່ອມຕວົ ເພຼືຶ່ ອຈະໄດູ້ຮ ູ້ສ ກເຖງິຄນຸຄຶ່າຂອງຄນົອຼືຶ່ ນ ຫ ຼື ມຄີວາມສາມາດທີຶ່

ຈະເຂົູ້າໃຈຄນຸຄຶ່າຂອງຕນົວຶ່າບໍຶ່ ຈາໍເປັນຕູ້ອງດກີວຶ່າ ຫ ຼື ຊ ົຶ່ວກ ຶ່ວາຄນຸຄຶ່າຂອງຄນົອຼືຶ່ ນ, ບກຸຄນົທີຶ່ ຄິດ

ວຶ່າຄຶ່ານຍິມົຂອງຕວົເອງສ ງສດຸຈະບໍຶ່ ສນົໃຈນ ກເຖງິຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄຶ່ານຍິມົຂອງຄນົອຼືຶ່ ນ 
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ຊ ຶ່ ງຈະເຮັດໃຫູ້ກາຍເປັນຈດຸອຶ່ອນຢຶ່າງໜ ຶ່ ງທີຶ່ ເຮັດໃຫູ້ບໍຶ່ ປະສບົຄວາມສາໍເລັດ ໃນການເຮັດວຽກຮຶ່ວມ

ກບັຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ. 

- ຄວາມກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນທີຶ່ ຈະແກູ້ບນັຫາ ໂດຍການຄິດຢ ຶ່ສະເໝີວຶ່າ ບນັຫາທກຸບນັຫາ ສາມາດແກູ້ໄຂ

ໃຫູ້ລລຸຶ່ວງໄດູ້ຖ ູ້າໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຕ ັູ້ງໃຈຈງິ ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ, ການສຼືຶ່ ສານ ແລະ 

ຄວາມເຂົູ້າໃຈທີຶ່ ມຕໍີຶ່ ກນັ ຈ ຶ່ງເປັນສິຶ່ ງຈາໍເປັນທີຶ່ ຕູ້ອງເຮັດ, ແຕຶ່ຕູ້ອງລະວງັບໍຶ່ ໃຫູ້ມຄີວາມກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນ

ຫ າຍເກນີໄປ ເພາະຈະເປັນການກະທາໍທີຶ່ ສະແດງເຈດຕະນາຢຶ່າງຊດັເຈນເກນີໄປ. 

- ຄວາມປບັປຶ່ຽນສຶ່ວນບກຸຄນົ ຫ ຼື ຄວາມສາມາດທີຶ່ ຈະຍອມຮບັການຕອບສະໜອງ ແລະ ວທີິ

ການທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງກນັໄປຕາມສະຖານະການທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນໄດູ້, ເປັນການຮບັຮ ູ້ສະຖານະການທີຶ່ ເກດີ

ຂ ູ້ນຢຶ່າງຖຼືກຕູ້ອງ ແລະ ປບັພ ດຕິກາໍໃຫູ້ເຂົູ້າກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິ. 

- ທກັສະໃນການເຈລະຈາຕໍຶ່ ລອງ ຫ ຼື ຄວາມສາມາດໃນການສູ້າງສນັ ເພຼືຶ່ ອສາໍຫ ວດຄວາມແຕກ

ຕຶ່າງຈະໄດູ້ຫາສິຶ່ ງທີຶ່ ຄຼືກນັ ໂດຍພຼືູ້ນຖານຈະໄດູ້ນາໍມາເປັນຂໍູ້ຕໍຶ່ ລອງໃນການເຈລະຈາ ເຮັດໃຫູ້ຮ ູ້ຈກັ

ຜຶ່ອນໜກັຜຶ່ອນເບົາໃນການສູ້າງຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ ຂອງອງົ

ກອນ, ເຮັດໃຫູ້ສາມາດນາໍມາໃຊູ້ແກ ູ້ບນັຫາທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງກບັຄນົໄດູ້ ໂດຍບໍຶ່ ໄປມິຶ່ນປະໝາດຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ຫ ຼື 

ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນຕູ້ອງເສຍໜູ້າ ຫ ຼື ເສຍຄວາມຮ ູ້ສ ກທີຶ່ ດີໆ ໄປ. 

- ການປບັປງຸທກັສະ ແລະ ກນົລະຍດຸເພຼືຶ່ ອສູ້າງການຍອມຮບັ ໂດຍການມສີາຍຕາກວູ້າງໄກເຖງິ

ອງົປະກອບໃໝຶໆ່ ໃນສຶ່ວນຕຶ່າງໆ ຊ ຶ່ ງແຕຶ່ເດມີບໍຶ່ ເຄີຍສງັເກດມາກຶ່ອນ ເຊັຶ່ ນ ຖູ້າເປັນຄນົທີຶ່ ບໍຶ່ ນ ກເຖງິ

ຈດິໃຈຂອງຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ກຕໍູ້ອງເຮັດການປບັປງຸແກ ູ້ໄຂຕນົເອງ ໂດຍການເລິຶ່ ມຕ ົູ້ນດູ້ວຍຄາໍຂໍໂທດ ຫ ຼື 

ບາງຄນົອາດຄ ົູ້ນພບົສິຶ່ ງໃໝຶໆ່  ໃນຕວົຄນົອຼືຶ່ ນ ທີຶ່ ກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີການປຶ່ຽນແປງຢຶ່າງໃຫຍຶ່ຫ ວງໄດູ້ເຊັຶ່ ນ 

ຖູ້າເຮົາຄິດວຶ່າເຂົາເປັນຄນົມຄີວາມສາມາດແລູ້ວເຮົາເປີດໂອກາດໃຫູ້ເຂົາເຮັດວຽກຢຶ່າງເຕັມທີ. 

ການເຮັດວຽກຂອງຄນົໆນ ັູ້ນອາດຈະຜນັປຶ່ຽນໄປເປັນເຊັຶ່ ນທີຶ່ ເຮົາຄິດໄດູ້ ຊ ຶ່ ງຖູ້າເປັນຜນົດຕໍີຶ່ອງົກອນ

ເປັນຢຶ່າງຫ າຍ. 

- ມຄີວາມອດົທນົ ແລະ ຍອມຮບັຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ອາດໃຊູ້ວທີິລອງຄິດ ເຖງິສະຖານະ

ການທີຶ່ ຄນົອຼືຶ່ ນກາໍລງັປະເຊນີຢ ຶ່ ຈະເຮັດໃຫູ້ເຂົູ້າໃຈຜ ູ້ອຼືຶ່ ນຍິຶ່ ງຂ ູ້ນ, ຂະນະດຽວກນັກ ໍຄວນປະຍກຸໃຊູ້

ຫ ກັພມົມະວຫິານ 4 ຕະຫ ອດຈນົຫ ກັການອຼືຶ່ ນໆ ອີກດູ້ວຍ ເພຼືຶ່ ອສາມາດຢ ຶ່ຮ ຶ່ວມກບັຜ ູ້ອຼືຶ່ ນໄດູ້ຢຶ່າງ

ເປັນສກຸ. 

ຈາກທີຶ່ ກ ຶ່າວມາຂູ້າງເທິງນ ັູ້ນ, ຫ ກັການສາໍຄນັທີຶ່ ຈະເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນຍອມຮບັເຮົາໄດູ້ນ ັູ້ນ ບໍຶ່  

ແມ ຶ່ນຢ ຶ່ທີຶ່ ຕວົເຮົາເປັນຜ ູ້ເວົູ້າໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນຍອມຮບັໃນຕວົເຮົາ, ແຕຶ່ເຮົາຈະຕູ້ອງພິສ ດໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນເຫັນ 

ຄວາມດງີາມທງັດູ້ານຈດິໃຈ ແລະ ການກະທາໍ ໂດຍການສູ້າງສດັທາໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນ ແລະ 

ໃຫູ້ການຍອມຮບັນບັຖຼືເຮົາຢຶ່າງຈງິໃຈ, ເພາະການຍອມຮບັເປັນເລຼືຶ່ ອງຂອງການຮບັຮ ູ້ 

(Perception) ຂອງແຕຶ່ລະບກຸຄນົວຶ່າ ເຂົາມກີານຮບັຮ ູ້, ມຄີວາມເຂົູ້າໃຈ ແລະ ມຄີວາມຄິດ

ເຫັນຕໍຶ່ ເຮົາແບບໃດ ເຮັດໃຫູ້ການຍອມຮບັເປັນເລຼືຶ່ ອງທີຶ່ ຕູ້ອງໃຊູ້ເວລາ, ແຕຶ່ຫາກເຮັດໄດູ້ນ ັູ້ນ ຄຼື 

ລາງວນັຊວີດິ. 
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ສະຫ ຸບໄດູ້ວ ຶ່າ ການເກຼືູ້ອກ ນການຍອມຮບັເປົູ້າໝາຍຂອງກຸຶ່ມໝາຍເຖງິ ການປະຕິບດັ

ຂອງ ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມເີປົູ້າໝາຍ ໃນການສ ົຶ່ງເສີມການຮຶ່ວມມຼື ແລະ ການໃຫູ້ຄວາມຊຶ່ວຍເຫ ຼືອກບັຄນົ

ເຮັດວຽກ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ການເຮັດວຽກເປັນກຸຶ່ມສ ຶ່ເປົູ້າໝາຍທີຶ່ ກງົກນັ. 

3.) ການໃຫູ້ການສະໜບັສະໜນຸຜ ູ້ຕາມເປັນລາຍບກຸຄນົ (Providing individual) 

ເປັນພ ດຕກິາໍຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານ ທີຶ່ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນການສະໜບັສະໜ ນເປັນລາຍບກຸຄນົ ຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນ

ເຖງິຄວາມເຄົາລບົຕໍຶ່ ສະມາຊກິໃນໂຮງຮຽນ, ການໃຫູ້ຄວາມສນົໃຈໃນຜນົການປະຕິບດັວຽກງານ, 

ຄວາມຮ ູ້ສ ກ ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການສຶ່ວນຕວົຂອງບກຸຄະລາກອນທກຸຄນົ, ການຕິດຕໍຶ່ ສຼືຶ່ ສານແບບ

ສອງທາງ ແລະ ເປັນລາຍບກຸຄນົມກີານເອົາໃຈໃສຶ່ ໃນການປະຕິບດັວຽກງານ, ສອນວຽກໃຫູ້ແກ ຶ່

ຜ ູ້ປະຕິບດັຫ ຼືຜ ູ້ຕາມ, ວເິຄາະຄວາມຕູ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແຕຶ່ລະບກຸຄນົຄອຍ

ຊຶ່ວຍເຫ ຼືອເປັນເອຼືູ້ອຍລູ້ຽງໃນການເຮັດວຽກ, ສ ົຶ່ງເສີມພດັທະນາຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກໃຫູ້ມກີານພດັທະນາຕນົ

ເອງໃນທກຸດູ້ານ, ມຄີວາມຊຼືຶ່ ນຊມົ ແລະ ຄວາມຍິນດແີກ ຶ່ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກທີຶ່ ປະສບົຄວາມສາໍເລັດ, ໃຫູ້

ກາໍລງັໃຈແກຶ່ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກທີຶ່ ເຮັດວຽກບໍຶ່ ປະສບົຄວາມສາໍເລັດ, ຄຶ່ອຍຊີູ້ແຈງຈດຸ ບກົພຶ່ອງຕຶ່າງໆ. 

ເຮົູ້າສ ໌ແລະ ມຊິເຊລ (House & Mitchell,1997 ອູ້າງໃນ ສເຸທບ ພງົສຣວີດັ,2544:283) 

ໄດູ້ເວົູ້າກ ຶ່ຽວກບັພາວະຜ ູ້ນາໍແບບສະໜບັສະໜນຸ (Supportive Leadership) ໃນປະເພດພ ດຕິ

ກາໍ ຜ ູ້ນາໍຕາມທິດສະດວີຖິທີາງ-ເປົູ້າໝາຍ ດ ັຶ່ງນີູ້: 

ຜ ູ້ນາໍໃຫູ້ການສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ມພີ ດຕິກາໍທີຶ່ ເປັນມດິທີຶ່ ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາສາມາດເຂົູ້າ 

ເຖງິໄດູ້ງ ຶ່າຍ, ເປັນຜ ູ້ນາໍຈະສະແດງພ ດຕິກາໍໃຫູ້ການສະໜບັສະໜ ນໃນການສູ້າງບນັຍາກາດທີຶ່ ດ ີ

ຂອງການເຮັດວຽກຂອງຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາຮວມທງັການໃຫູ້ການປະຕິບດັຢຶ່າງສະເໝີພາບ ແລະ 

ໃຫູ້ການນບັຖຼືຕໍຶ່ ສກັສີຂອງຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ. 

ດກຸຄ ໌ (Duke, 1998 ອູ້າງໃນ ຫວນິ ມາດລຶ່ຽມ, 2544:113) ໄດູ້ກ ຶ່າວກ ຶ່ຽວກບັ

ບດົບາດ ຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນໄວູ້ຕອນໜ ຶ່ ງວຶ່າ ຄວນມບີດົບາດດ ັຶ່ງນີູ້: 

(1) ສງັເກດການສອນສະເໝີ 

(2) ຊີູ້ແຈງຈດຸດ ີແລະ ຈດຸບກົຜຶ່ອງທີຶ່ ຄ ຜ ູ້ສອນຕູ້ອງພດັທະນາ 

(3) ຄວບຄມຸຂະບວນການຈດັການຮຽນ−ການສອນໃຫູ້ເປັນໄປຕາມເປົູ້າໝາຍຂອງໂຮງຮຽນ 

(4) ແລກປຶ່ຽນຮຽນຮ ູ້, ຄວາມຄິດເຫັນ, ປະສບົການໃນການຈດັກດິຈະກາໍ ການຮຽນ−ການສອນ 

(5) ກະຕຸູ້ນໃຫູ້ຄະນະຄ ອາຈານໄດູ້ພດັທະນາການຈດັການຫູ້ອງຮຽນໃຫູ້ແປກໃໝຶ່ ແລະ ໜູ້າ

ສນົໃຈ 

(6) ໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັໃນການຈດັກດິຈະກາໍທີຶ່ ສາໍຄນັ ແລະ ຍອມຮບັຄ ອາຈານທີຶ່ ມຄີວາມຄິດໃໝຶໆ່  

ແລະ ມຄີວາມຄິດສູ້າງສນັ 

(7) ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜ ນຊີູ້ແນະແກຶ່ຄ -ອາຈານ ເພຼືຶ່ ອຄວາມສາໍເລັດຂອງວຽກງານ 

ສະຫ ຸບໄດູ້ວ ຶ່າ ການໃຫູ້ການສະໜບັສະໜ ນຜ ູ້ຕາມເປັນລາຍບກຸຄນົ ໝາຍເຖງິການປະຕິບດັຂອງ

ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມເີປົູ້າໝາຍທີຶ່ ຈະສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິ ຄວາມນບັຖຼື ແລະ ຄວາມຫຶ່ວງໄຍໃນຄວາມຮ ູ້ສ ກ

ສຶ່ວນຕວົຂອງບກຸຄນົທີຶ່ ເຮັດວຽກ. 

4.) ການກະຕຸູ້ນທາງປນັຍາ (Intellectual Stimulation) 
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ເປັນພ ດຕກິາໍຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານໃນການສູ້າງຄວາມທູ້າທາຍໃຫູ້ແກ ຶ່ບກຸຄະລາກອນ ໃນໂຮງຮຽນ ໃນ

ເລຼືຶ່ ອງຂອງການທບົທວນ, ກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງຕນົເອງໃນປດັຈບຸນັວຶ່າ ມຂີໍ ູ້ຜິດພາດບກົ

ຜຶ່ອງຢຶ່າງໃດ ແລະ ຫາວທີິການຄິດແກູ້ບນັຫາຢຶ່າງຫ າກຫ າຍດູ້ວຍວທີິການທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງໄປຈາກ

ເດມີ. 

ແບສ (Bass, 1999 ອູ້າງໃນ ໂກເມດ ພິມເບົູ້າທາໍ, 2547: 31-32) ໄດູ້ກ ຶ່າວໄວູ້ ໃນ

ຮ ບແບບພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງວຶ່າ ການກະຕຸູ້ນທາງປນັຍາ (Intellectual Stimulation) 

ເປັນຂະບວນການທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍກະຕຸູ້ນຜ ູ້ຕາມໃຫູ້ເຫັນວທີິການ ຫ ຼື ແນວທາງໃໝຶ່ໃນການແກູ້ບນັຫາ 

ໂດຍການເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຕາມມຄີວາມພໍໃຈ ແລະ ມຄີວາມຕ ັູ້ງໃຈດູ້ວຍການໃຊູ້ສນັຍາລກັ, ຈນິຕະນາ 

ການ ແລະ ພາສາທີຶ່ ເຂົູ້າໃຈງ ຶ່າຍ, ສ ົຶ່ງເສີມໃຫູ້ຜ ູ້ຕາມໄດູ້ເຂົູ້າໃຈບດົບາດ ແລະ ຍອມຮບັໃນ

ບດົບາດ, ສູ້າງຄວາມໝັູ້ນໃຈ ແລະ ສ ົຶ່ງເສີມຄນຸຄຶ່າຂອງຜນົຮບັ ທີຶ່ ຕູ້ອງການເປັນຜນົໃຫູ້ບກຸ

ຄະລາກອນເກດີ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິບດັວຽກງານຫ າຍຂ ູ້ນ ແລະ ແກູ້ບນັຫາໃນການ

ປະຕິບດັວຽກງານດູ້ວຍຄວາມຮຽບຮູ້ອຍ. 

ການກະຕຸູ້ນທາງປນັຍາເປັນການໃຊູ້ແຮງຈ ງໃຈ ໂດຍໃຫູ້ຄວາມກະຈ ຶ່າງແຈ ູ້ງ, ຄວາມຮ ູ້, 

ຫ ກັການ, ແນວຄດິທິດສະດຕີຶ່າງໆ ຮວມທງັກດິຈະກາໍ, ກນົລະວທີິ, ຂໍູ້ສະເໜີແນະ ໂດຍສະເໜີ

ຄວາມຄິດຢຶ່າງເປິດເຜີຍກງົໄປກງົມາ, ມກີານສະໜບັສະໜນຸແລະຄດັຄູ້ານ, ໂຕູ້ແຍູ້ງພະຍາຍາມ

ເນັູ້ນຈດຸອຶ່ອນຂອງວດັທະນະທາໍດ ັູ້ງເດມີ ແລະ ເນັູ້ນຈດຸແຂງຂອງວດັທະນະທາໍ ໃນອງົກອນ. 

ອະຣນຸ ຣກັທາໍ (2534:198-202) ໄດູ້ກ ຶ່າວເຖງິ ບກຸຄະລິກກະພາບຂອງຜ ູ້ນາໍ ທີຶ່ ຈະຊຶ່ວຍ ເສີມ

ສູ້າງຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍສະຫ ຸບໄດູ້ວ ຶ່າ ການມຄີວາມສາມາດທາງດູ້ານປນັຍາຄຼື ສາມາດ 

ເຂົູ້າໃຈສິຶ່ ງຕຶ່າງໆໄດູ້, ມປີນັຍາ, ໄຫວພິບວນິິໄິສບນັຫາ, ສາມາດຕດັສິນໃຈໄດູ້ຖຼືກຕູ້ອງທນັຕໍຶ່

ເວລາ, ມອີປຸະນໄິສທີຶ່ໜູ້າຍກົຍູ້ອງ, ເຮັດໃຫູ້ເກດີຄວາມປະທບັໃຈໃນອາລມົ ກບັປະຕິກລິິຍາ 

ຄວາມປະພ ດ ແລະ ສິລະທາໍຈນັຍາເຊັຶ່ ນ ສພຸາບອຶ່ອນໂຍນ, ຄວາມຊຼືຶ່ ສດັສດຸຈະລິດ, ບໍຶ່ ເຫັນແກຶ່ 

ຕວົ, ຄວບຄມຸອາລມົບໍຶ່ ໃຫູ້ສະແດງອອກໃນລກັສະນະທີຶ່ ບໍຶ່ ເພິຶ່ ງປາຖະໜາເຊັຶ່ ນ ຄວາມບໍຶ່ ພໍໃຈ, ຄຽດ

ຊງັ ຊ ຶ່ ງມຜີນົຕໍຶ່ ວຽກການປກົຄອງ ແລະ ຮຶ່າງກາຍໄດູ້ແກ ຶ່ ລກັສະນະຮ ບຮຶ່າງ, ຄວາມສ ງຕ ໍຶ່າ, 

ລກັສະນະສີຜິວ, ການແຕຶ່ງກາຍສພຸາບຮຽບຮູ້ອຍ ຊ ຶ່ ງມສີຶ່ວນເສີມບກຸຄະລິກກະພາບຂອງຜ ູ້ນາໍ. 

ສະຫ ຸບໄດູ້ວ ຶ່າ ການກະຕຸູ້ນທາງປນັຍາ ໝາຍເຖງິ ຂະບວນການທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍໃຊູ້ວທີິການຕຶ່າງໆ 

ໃນການກະຕຸູ້ນຜ ູ້ຕາມເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເຫັນວທີິການ ຫ ຼື ແນວທາງໃໝຶ່ໃນການແກູ້ບນັຫາໂດຍໃຫູ້ຜ ູ້ຕາມ 

ເກດີຄວາມພໍໃຈ ແລະ ມຄີວາມຕ ັູ້ງໃຈດູ້ວຍການໃຊູ້ສຼືຶ່  ແລະ ພາສາທີຶ່ ເຂົູ້າໃຈງ ຶ່າຍ, ສ ົຶ່ງເສມີໃຫູ້ 

ຜ ູ້ຕາມໄດູ້ເຂົູ້າໃຈໃນບດົບາດ ແລະ ຍອມຮບັບດົບາດ, ສູ້າງຄວາມໝັູ້ນໃຈ ແລະ ສ ົຶ່ງເສີມຄນຸຄຶ່າ, 

ສ ົຶ່ງຜນົໃຫູ້ບກຸຄະລາກອນມຄີວາມພະຍາຍາມ ແລະ ແກູ້ບນັຫາໃນການປະຕິບດັວຽກງານດູ້ວຍ 

ຄວາມຮຽບຮູ້ອຍ. 

5.) ການເປັນແບບຢຶ່າງທີຶ່ ເໝາະສມົ ( Providing an appropriate model ) 

ເປັນພ ດຕກິາໍຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານທີຶ່ ພະຍາຍາມສູ້າງຕວົເອງທີຶ່ ດ ີ ໃຫູ້ແກ ຶ່ບກຸຄະລາກອນ ໃນໂຮງຮຽນ

ໄດູ້ປະຕິບດັຕາມໃນເລຼືຶ່ ອງຂອງຄຶ່ານຍິມົ ແລະ ຄນຸນະທາໍ, ຄອຍແນະນາໍ, ຕກັເຕຼືອນ, ຄວບຄມຸ

ກາໍກບັດ ແລບກຸຄະລາກອນໃນໂຮງຮຽນ, ການທີຶ່ ຈະປະຕິບດັໜູ້າທີຶ່ ດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ ໃຫູ້ໄດູ້ຜນົດ ີ ຜ ູ້
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ບໍລິຫານຕູ້ອງປະພ ດ, ປະຕິບດັເປັນແບບຢຶ່າງທີຶ່ ດຖີ ູ້າບໍຶ່ . ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ, ຄາໍແນະນາໍຕກັເຕຼືອນ ຫ ຼື ການ 

ກາໍກບັດ ແລຂອງຜ ູ້ປະຕິບດັຈະຂາດຄວາມສາໍຄນັ, ບໍຶ່ ເປັນທີຶ່ ຍອມຮບັຂອງບກຸຄະລາກອນ ໃນ 

ໂຮງຮຽນ, ຜ ູ້ບໍລິຫານທີຶ່ ປະຕິບດັເປັນແບບຢຶ່າງທີຶ່ ດໃີນທກຸໆດູ້ານເຊັຶ່ ນ ດູ້ານຄນຸນະທາໍ, ຈະລິຍະ

ທາໍ, ຄວາມຍດຸຕິທາໍ ແລະ ບກຸຄະລິກກະພາບຈະມຜີນົສ ງຕໍຶ່ ການຍອມຮບັຂອງບກຸຄະລາກອນ 

ເຮັດໃຫູ້ເກດີຄວາມເຊ ຶ່ ອຖຼືສດັທາຕໍຶ່ ການບໍລິຫານວຽກ ຈນົສາມາດປະຕິບດັຕາມໄດູ້ດ ູ້ວຍຄວາມເພິຶ່ ງ

ພໍໃຈ. 

ບນຸຊຶ່ວຍ ສຣິເິກດ (2552:ບປກ) ໄດູ້ເວົູ້າວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ໃຊູ້ຫ ກັຄນຸນະທາໍ ແລະ ຈະຣຍິະ

ທາໍ ໃນການບໍລິຫານງານຍຶ່ອມກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີປະໂຫຍດຕໍຶ່ຕນົເອງ, ຕໍຶ່ ວຊິາຊບີແລະຕໍຶ່ ສງັຄມົ ຫ າຍ

ປະການ ຄຼື ເຮັດໃຫູ້ໄດູ້ຮບັຄວາມໄວູ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນໃນການບໍລິຫານງານຊ ຶ່ ງຈະ

ນາໍໄປສ ຶ່ ຄວາມສາໍເລັດຈະເລີນກ ູ້າວໜູ້າ ແລະ ຄວາມໝັູ້ນຄງົໃນການປະກອບອາຊບີ, ເຮັດໃຫູ້

ໄດູ້ຮບັຄວາມຍູ້ອງຍໍຊມົເຊຍີ ແລະ ເປັນທີຶ່ ເຄົາລບົນບັຖຼືຂອງຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ, ເຮັດໃຫູ້ມຊີີວດິຢ ຶ່

ໃນສງັຄມົຢຶ່າງມຄີວາມສກຸ, ຄອບຄວົມຄີວາມອບົອຸຶ່ນ ແລະ ໝັູ້ນຄງົເປັນແບບຢຶ່າງທີຶ່ ດ ີ ຂອງ 

ຄອບຄວົ, ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ ແລະ ສງັຄມົທ ົຶ່ວໄປ, ເຮັດໃຫູ້ອງົກອນຫ ຼືໜຶ່ວຍງານຂອງຕນົໄດູ້ 

ຮບັຄວາມຮຶ່ວມມຼືສະໜບັສະໜນຸ, ເຮັດໃຫູ້ສງັຄມົແລະຊມົຊນົເກດີຄວາມສນັຕິສກຸ ແລະ ໄດູ້ຮບັ 

ການພດັທະນາໃຫູ້ຈະເລີນກ ູ້າວໜູ້າຢຶ່າງໄວ ເພາະສະມາຊກິຂອງສງັຄມົມຄີນຸນະທາໍ, ຈະຣຍິະທາໍ 

ແອນດຣ  ຫາລປິ໌ນ (Andrew W. Halpin, 1990 ອູ້າງເຖງິໃນ ໂກເມດ ພິມເບົູ້າທາໍ, 2547: 

22) ກຶ່າວໄດູ້ວຶ່າ ໃນພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານວຶ່າ ການເປັນແບບຢຶ່າງເປັນພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານ 

ທີຶ່ ພະຍາຍາມຊຶ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ ໃຫູ້ຂໍູ້ສະເໜີແນະໃນການແກູ້ບນັຫາຕຶ່າງໆທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນ, ຜ ູ້ບໍລິຫານ 

ຈະພະຍາຍາມກະຕຸູ້ນ ແລະ ຈ ງໃຈໃຫູ້ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາໄດູ້ສະແດງຄວາມສາມາດ ແຕຶ່ບໍຶ່ ເປັນ 

ການຄວບຄມຸໂດຍໃກູ້ຊດິ, ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາຈະມໂີອກາດໄດູ້ສະແດງຄວາມສາມາດສ ງ, ການ 

ຄວບຄມຸ ຜ  ູ້ບໍລິຫານຈະໃຊູ້ວທີິການປະຕບິດັວຽກງານຕຶ່າງໆຂອງຕນົໃຫູ້ດທີີຶ່ ສດຸ ຈນົເປັນ

ແບບຢຶ່າງທີຶ່ ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນຈະຍ ດຖຼືປະຕິບດັໄດູ້. 

ຄ ສເຊຮີ ໌ ແລະ ໂພສເນຣີ ໌ (Kouzer & Posner, 1991 ອູ້າງເຖງິ ເມທິນ ີ ຈດິຕະ

ອຶ່ອນນູ້ອມ 2541:12-17) ໄດູ້ສ ກສາຄວາມຄດິເຫັນຂອງຜ ູ້ຕາມ, ຄນຸລກັສະນະພບົວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດີ

ຄວນມ ີ ການປະຕິບດັພາວະຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ສມົຄວນເປັນແບບຢຶ່າງ 5 ດູ້ານຄຼື ການສູ້າງຂະບວນການ

ແບບທູ້າທາຍ, ການສູ້າງແຮງບນັດານໃຈໃຫູ້ເກດີວໄິສທດັຮຶ່ວມກນັ, ການເຮັດໃຫູ້ຄນົອຼືຶ່ ນໄດູ້

ສະແດງຄວາມສາມາດ, ການເປັນແບບຢຶ່າງ ແລະ ການເສີມສູ້າງກາໍລງັໃຈ. 

ໃນດູ້ານການເປັນແບບຢຶ່າງນ ັູ້ນ ຄ ສເຊຮີ ໌ ແລະ ໂພສເນຣີ ໌ ( Kouzer & Posner ) 

ກຶ່າວວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍຄວນ ປະຕິບດັດ ັຶ່ງນີູ້ີູ້: 

- ເຮັດຕວົຢຶ່າງຕາມຄຶ່ານຍິມົຮ ຶ່ວມກນັຢຶ່າງສະໝ ໍຶ່າສະເໝີ, ຜ ູ້ນາໍຈະມຄີວາມຊດັເຈນ ໃນ

ຫ ກັປດັຊະຍາຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ, ມຄີຶ່ານຍິມົຂອງຕນົເອງ, ມແີນວຄິດສູ້າງສນັ

ມາດຕະຖານ ຄວາມເປັນເລີດ ແລະ ກາໍນດົເປັນຄຶ່ານຍິມົຮ ຶ່ວມກນັເພຼືຶ່ ອຈະເປັນ

ແນວທາງໃນການຕດັສນິໃຈ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນອງົກອນ, ຜ ູ້ນາໍຈະປະຕິບດັຕນົ

ເປັນແບບຢຶ່າງໃນສິຶ່ ງທີຶ່ ຄາດຫວງັຈາກຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ, ສິຶ່ ງສາໍຄນັຄຼື ຜ ູ້ນາໍຈະຕູ້ອງປະຕິບດັຕາມ
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ຄາໍເວົູ້າ ຫ ຼື ສນັຍາທີຶ່ ໃຫູ້ໄວູ້ ແລະ ເຮັດຄວາມມຸ ຶ່ງໝ ັູ້ນທີຶ່ ໄດູ້ຕ ັູ້ງໃຈໄວູ້ສະເໝີໃຫູ້ມກີານ

ກວດສອບການກະທາໍຂອງຕນົເອງ ແລະ ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກວຶ່າເປັນໄປຕາມຫ ກັການ ແລະ 

ມາດຕະຖານທີຶ່ ຕກົລງົຮ ຶ່ວມກນັໄວູ້ຢຶ່າງສະໝ ໍຶ່າສະເໝີ ເພຼືຶ່ ອນາໍຂໍູ້ມ  ນຢູ້ອນກບັມາເປັນ

ແນວທາງໃຫູ້ສາມາດເຮັດຕາມທີຶ່ ເວົູ້າໄວູ້ໄດູ້ຢຶ່າງໝ ັູ້ນຄງົ ຊ ຶ່ ງຈະເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ນາໍມຄີວາມ

ເຊຼືຶ່ ອຖຼືໄດູ້ ແລະ ເປັນແບບຢຶ່າງທີຶ່ ດ.ີ 

 

- ເລີຶ່ ມຈາກຄວາມສາໍເລັດເທຼືຶ່ ອລະໜູ້ອຍ ຊ ຶ່ ງຈະສ ົຶ່ງເສີມໃຫູ້ກ ູ້າວໜູ້າຢຶ່າງໝ ັູ້ນຄງົ ແລະ ສູ້າງ

ຄວາມຍ ດໝ ັູ້ນຜ ກພນັ, ຜ ູ້ນາໍຈະລິເລິຶ່ ມສິຶ່ ງໃໝຶ່ທີຶ່ ມຄີນຸນະພາບ ຊ ຶ່ ງຄນຸນະພາບເປັນ ໜູ້າທີຶ່ ຂອງທກຸ

ຄນົ ແລະ ຕູ້ອງເລິຶ່ ມຕ ົູ້ນທີຶ່ ຕວົເອງເຮັດເໝຼືອນເປັນໜຶ່ວຍງານຂອງເຮົາເອງ ເລຼືອກ ສິຶ່ ງທີຶ່ ເປັນໄປ

ໄດູ້ແທູ້ຈງິມາປະຕິບດັ, ກາໍນດົເປົູ້າໝາຍທີຶ່ ສາມາດບນັລຜຸນົສາໍເລັດໄດູ້, ມກີານວາງແຜນຮດັກມຸ, 

ຮອບຄອບ ແລະ ກາໍນດົເວລາ, ກດົເກນໃນການຕິດຕາມການດາໍເນນີວຽກງານທກຸ ໂຄງການ

ແລະທກຸລາຍການ, ຜ ູ້ນາໍຈະແບຶ່ງວຽກງານ ແລະ ທິມງານໃຫູ້ໜູ້ອຍລງົເພຼືຶ່ ອຈະໄດູ້ເກດີຄວາມ

ຄຶ່ອງຕວົເຮັດວຽກໄດູ້ງ ຶ່າຍ ແລະ ໄວຂ ູ້ນ, ໃຫູ້ຄນົເຮັດວຽກຕາມຄວາມສາມາດທີຶ່ ມຢີ ຶ່ຈາກນ ັູ້ນ

ຈິຶ່ງຄຶ່ອຍໆ ພດັທະນາຂ ູ້ນໄປເທຼືຶ່ ອລະໜູ້ອຍເປັນການກູ້າວໜູ້າສ ຶ່ເປົູ້າໝາຍເທຼືຶ່ ອລະຂ ັູ້ນຕອນຢຶ່າງ

ໝ ັູ້ນຄງົ ແລະ ສູ້າງຄວາມຍ ດໝ ັູ້ນຜ ກພນັໄປໃນເວລາດຽວກນັ. 

 

 

ສະຫ ຸບໄດູ້ວ ຶ່າ ການເປັນແບບຢຶ່າງທີຶ່ ເໝາະສມົໝາຍເຖງິ ພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານທີຶ່ ປະຕິບດັ

ໃນສິຶ່ ງທີຶ່ ດເີພຼືຶ່ ອກະຕຸູ້ນ ແລະ ຈ ງໃຈເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມວຽກໄດູ້ປະຕິບດັຕາມ ທງັດູ້ານຄນຸນະທາໍ, ຈະ

ລິຍະທາໍ, ບກຸຄະລິກກະພາບຈນົເປັນທີຶ່ ຍອມຮບັເຊຼືຶ່ ອຖຼື ແລະ ສດັທາ. 

6.) ການຄາດຫວງັຜນົການປະຕິບດັວຽກງານຂອງຜ ູ້ຕາມໃນລະດບັສ ງ 

(High performance expectation) ເປັນພ ດຕິກາໍທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍສະແດງອອກເຖງິຄວາມຄາດຫວງັ 

ໃນຜນົການປະຕິບດັວຽກງານທີຶ່ ດເີລີດ, ວຽກທີຶ່ ມຄີນຸນະພາບ, ມຜີນົການປະຕິບດັວຽກງານທີຶ່ ດ ີ

ຈາກບກຸຄະລາກອນໃນໂຮງຮຽນ, ບກຸຄະລາກອນມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນວຽກ, ມກີານເຮັດວຽກ 

ເປັນທີມ, ສູ້າງສນັໃນສິຶ່ ງທີຶ່ ເຮັດ. 

ມະນດຸທກຸຄນົແລູ້ວແຕຶ່ມຄີວາມຄາດຫວງັ ຊ ຶ່ ງເປັນສິຶ່ ງທີຶ່ ມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ຈາໍເປັນ 

ສາໍລບັການດາໍລງົຊວີດິທງັນີູ້ເພາະຄວາມຄາດຫວງັເກດີຂ ູ້ນ ເນຼືຶ່ ອງຈາກແຮງຍ ູ້ດນັແຫຶ່ງຄວາມ 

ຕູ້ອງການໂດຍອາດຈະເປັນຄວາມຕູ້ອງການທາງສິນວທິະຍາ ເຊັຶ່ ນ ຄວາມຕູ້ອງການອາຫານ, 

ນ ໍູ້າ ຫ ຼື ຄວາມຕູ້ອງການທາງສງັຄມົເຊັຶ່ ນ ຄວາມຕູ້ອງການຄວາມສນົໃຈ, ການຍອມຮບັ ຈາກຄນົ

ອຼືຶ່ ນ ໂດຍບອກໄດູ້ວຶ່າເປັນລກັສະນະຄວາມຕູ້ອງການພຼືູ້ນຖານໂດຍທົຶ່ວໄປທີຶ່ ມະນດຸທກຸຄນົຄາດ

ຫວງັໄວູ້ ຫ ຼື ອາດຈະຄາດຫວງັເພຼືຶ່ ອຕູ້ອງການສິຶ່ ງອຼືຶ່ ນ ຫ ຼື ເຫດການອຼືຶ່ ນຕໍຶ່ ໄປ ແລະ ຖູ້າເຫດການ

ນ ັູ້ນເປັນໄປດ ັຶ່ງທີຶ່ ຄາດຫວງັ ຫ ຼື ຕູ້ອງການບກຸຄນົນ ັູ້ນຈະພບົກບັຄວາມສກຸ, ແຕຶ່ຫາກເຫດການບໍຶ່
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ເປັນໄປຕາມທີຶ່ ຄາດຫວງັ ອນັເນຼືຶ່ ອງມາຈາກຄວາມຫວງັຢ ຶ່ໃນລະດບັທີຶ່ ສ ງ ຫ ຼື ຕ ໍຶ່າກວຶ່າໃນຄວາມ

ເປັນຈງິ ກໍຶ່ຈະເຮັດໃຫູ້ເກດີຄວາມຮ ູ້ສ ກຜິດຫວງັ, ມຄີວາມຂດັແຍູ້ງ ແລະ ເກດີຄວາມຂດັຂູ້ອງໃຈ, 

ເຮັດໃຫູ້ເກດີຄວາມຄຽດຂ ູ້ນ (Reid, 1980 ອູ້າງເຖງິໃນ ວຊິານ ຣດັຕະນະມງົຄນົສກັ, 

2546:13). 

ກຕິິມາ ປຣດີດີລິກົ (2529:247) ໄດູ້ກ ຶ່າວກ ຶ່ຽວກບັທກັສະຂອງຜ ູ້ນາໍວຶ່າ ການຄາດຫວງັ 

ພ ດຕິກາໍຈາກການປະຕິບດັວຽກງານໃດໆ ຫາກຄາດຫວງັຈະໃຫູ້ຜນົການປະຕິບດັວຽກງານມີ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ເກດີປະສິດທິຜນົແລູ້ວຈາໍເປັນທີຶ່ ຜ ູ້ປະຕິບດັວຽກງານຄນົນ ັູ້ນຈະຕູ້ອງມຄີວາມ

ຊາໍນານເປັນຢຶ່າງດໃີນສິຶ່ ງທີຶ່ ຕນົປະຕິບດັນ ັູ້ນຄຼື ທກັສະໃນການປະຕິບດັວຽກງານຂອງຕນົເອງ 

ໃນທາໍນອງດຽວກນັ, ຜ ູ້ບໍລິຫານທີຶ່ ດ,ີ ມຄີວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານວຽກງານຈາໍເປັນຈະຕູ້ອງມີ

ທກັສະໃນການເປັນຜ ູ້ນາໍການບໍລິຫານວຽກງານນ ັູ້ນ ຈ ຶ່ງປະສບົຄວາມສາໍເລັດດູ້ວຍດ.ີ 

ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງຈະເກຼືູ້ອກ ນການຍອມຮບັເປົູ້າໝາຍຂອງກຸຶ່ມຂອງຜ ູ້ຕາມທກຸຄນົ 

ແລະ ເຮັດວຽກຢຶ່າງມຄີວາມເປັນເອກະສນັ ເລທວ ດ ແລະ ແຈນຊ ີ (Leithwood & Jantzi, 

1996) ຊ ຶ່ ງເປົູ້າໝາຍຂອງຜ ູ້ຕາມແຕຶ່ລະຄນົ ຈະຖຼືກຫ ໍຶ່ ຫ ອມໃຫູ້ເປັນເປົູ້າໝາຍລວມຂອງກຸຶ່ມ ຊ ຶ່ ງ

ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜ ູ້ນາໍ ໃນການລວມຜ ູ້ມສີ ຶ່ວນໄດູ້ສຶ່ວນເສຍເຂົູ້າໃນຂະບວນການບໍລິ 

ຫານໂຮງຮຽນຢຶ່າງເປັນລະບບົ ແລະ ທບົທວນຄວາມກູ້າວໜູ້າຂອງການປະຕິບດັວຽກງານ ເພຼືຶ່ ອ

ມຸ ຶ່ງສ ຶ່ເປົູ້າໝາຍລວມທີຶ່ ຕ ັ ູ້ງໄວູ້ຕະຫ ອດເວລາ ຊ ຶ່ ງເປັນເປົູ້າໝາຍລວມຈະໄດູ້ຮບັການພິຈາລະນາທບົ

ທວນການປະຕິບດັງານກຈໍະຕູ້ອງເປັນເປົູ້າໝາຍລວມທີຶ່ ມສີຶ່ວນໄດູ້ສຶ່ວນເສຍ ທງັທີຶ່ ໂຮງຮຽນເປັນຜ ູ້

ຕດັສິນໃຈໃນການດາໍເນນີການຕຶ່າງໆ (Leithwood, Tumliness & Genge, 1996) ຜ ູ້ນາໍ

ຈະສະແດງອອກເຖງີການຕດັສນິ ແລະ ຄວາມເຊຼືຶ່ ອ ກ ຶ່ຽວກບັຜນົການປະຕິບດັງານທີຶ່ ຄາດຫວງັ 

ຕະຫ ອດຮອດກະຕຸູ້ນໃຫູ້ຜ ູ້ຕາມໄດູ້ຕດັສນິຜນົການປະຕິບດັງານທີຶ່ ຄາດຫວງັ, ກະຕຸູ້ນໃຫູ້ຜ ູ້ຕາມໄດູ້

ຕດັສິນຜນົການປະຕິບດັງານຂອງຕນົວຶ່າ ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ທີຶ່ ໂຮງຮຽນໄດູ້ຕ ັູ້ງໄວູ້ຫ ຼືບໍຶ່ , 

ຊ ຶ່ ງຜ ູ້ບໍລິຫານຈະຕ ັູ້ງມາດຕະຖານໄວູ້ສ ງ ແລະ ຕ ັູ້ງຄວາມຄາດຫວງັໃຫູ້ຄ  ເປັນຜ ູ້ທີຶ່ ມຄີວາມຄິດລິ

ເລີຶ່ ມສູ້າງສນັສ ງ ແລະ ອອກແບບວທີິການຕຶ່າງໆ ເພຼືຶ່ ອເພີຶ່ ມທະວກີານສອນ ແລະ ຂະບວນການ

ຮຽນຮ ູ້. 

ເລທວ ດ (Leithwood, 1992) ກຶ່າວວຶ່າຜ ູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນຕຶ່າງກໍຶ່ມ ຸ ຶ່ງໝ ັູ້ນ ໃນການບໍລິ 

ຫານໂຮງຮຽນ ໂດຍມເີປົູ້າໝາຍພຼືູ້ນຖານຢ ຶ່ 3 ປະການຄຼື ຊຶ່ວຍເຫ ຼືອພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ 

ໃນໂຮງຮຽນ, ອານຮຸກັ ຮກັສາໄວູ້ວດັທະນະທາໍຄວາມເປັນມຼືອາຊບີ ແລະ ຄວາມຮຶ່ວມແຮງຮຶ່ວມ

ໃຈຂອງສະມາຊກິໃນໂຮງຮຽນ; ເກຼືູ້ອກ ນການພດັທະນາຕນົເອງຂອງຄ  ແລະ ຊຶ່ວຍເຫ ຼືອ ຄະນະ

ຄ  ໂດຍການແກູ້ໄຂບນັຫາຢຶ່າງມປີະສິດທິຜນົຮ ຶ່ວມກນັ ຊ ຶ່ ງ ເລທວ ດ (Leithwood) ສະຫ ຸບວຶ່າ 

ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງຈະກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີປະໂຫຍດສ ງສດຸຕໍຶ່ ໂຮງຮຽນ ກຕໍໍຶ່ ເມ ຼືຶ່ອຜ ູ້ນາໍຈະ ຕູ້ອງທຸຶ່ມເທ

, ເສຍສະຫ ະ ແລະ ປະກດົກາຍໃຫູ້ເຫັນໃນໂຮງຮຽນເປັນປະຈາໍ, ສະໝ ໍຶ່າສະເໝີ ແລະ ເລທວ ດ 

(Leithwood) ຢັູ້ງຢຼືນວຶ່າ ຜ ູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນທີຶ່ ຈະໃຊູ້ພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ ຈະຕູ້ອງ

ສະແດງອອກໃຫູ້ເຫັນເຖງີການເສີມສູ້າງພະລງັອາໍນາດໃຫູ້ແກ ຶ່ຄ  ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ຄ ປະຕບິດັວຽກງານໃຫູ້ 
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ເໜຼືອກວຶ່າຄວາມຄາດຫວງັທີຶ່ ຕ ັ ູ້ງໄວູ້, ຊຶ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ ສູ້າງສນັໃຫູ້ຄ ເກດີຄວາມເຊຼືຶ່ ອໃນເປົູ້າໝາຍ 

ຮຶ່ວມກນັຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ໃຫູ້ຄ ເຂົູ້າມາມສີຶ່ວນຮຶ່ວມໃນຂະບວນການຕດັສິນໃຈ. 

ຈາກການທບົທວນວນັນະກາໍທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງຢຼືນຢນັໄດູ້ວ ຶ່າ ຮ ບແບບພາວະຜ ູ້ນາໍການ

ປຶ່ຽນແປງ ມອີດິທິພນົຕໍຶ່ ໂຮງຮຽນຢ ຶ່ຫ າຍປະການນເຊັຶ່ ນ ການສູ້າງແຮງຈ ງໃຈ ແລະ ຄວາມ

ພະຍາຍາມຂອງຄ  ໃນໂຮງຮຽນໃຫູ້ສ ງຂ ູ້ນ ເຮັດໃຫູ້ບກຸຄະລາກອນໂຮງຮຽນມຄີວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນ 

ແລະ ຜ ກພນັຕໍຶ່ ໂຮງຮຽນມອີິດທິພນົທາງບວກຕໍຶ່ ຜນົສາໍເລັດທາງການຮຽນຂອງຜ ູ້ຮຽນເປັນຕ ົູ້ນ.  

 

3.7 ພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມ ຼື   

1.) ຄວາມໝາຍ ພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື 

Amerst H. Wilder Foundation ໃຫູ້ຄວາມໝາຍ ຄວາມຮຶ່ວມມຼື ແມ ຶ່ນຕຶ່າງຝຶ່າຍຕຶ່າງ

ມຜີນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາໍພນັທີຶ່ ກາໍນດົຂ ູ້ນຢຶ່າງຊດັເຈນ ເພຼືຶ່ ອກ ູ້າວໄປສ ຶ່ຜນົສາໍເລັດຕາມ

ເປົູ້າໝາຍຮຶ່ວມກນັຂອງສອງຫ ຼືຫ າຍອງົການ. 

”ຄວາມຮຶ່ວມມຼື: ຄວາມສາໍພນັທີຶ່ ມຈີດຸມຸ ູ້ງໝາຍ ເຊິຶ່ ງທກຸພາກສຶ່ວນເລຼືອກກຶ່ຽວກບັການວາງ

ກາໍລງັເພຼືຶ່ ອຮ ຶ່ວມມຼືກນັ ໃນການບນັລຜຸນົໄດູ້ຮບັຮ ຶ່ວມກນັ” (www.Collaborative-Leader.org) 

”ພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື: ການພດັທະນາຄ ຶ່ຮ ຶ່ວມງານຂອງສງັຄມົແລະໂຮງຮຽນ” 

Rubin ຖາມວຶ່າ: ໃຜຄຼືຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື?  

 ຄາໍຕອບ: ທຶ່ານເອງ ຖູ້າທຶ່ານຫາກມຄີວາມຮບັຜິດຊອບໃນການສູ້າງ ຫ ຼື ຊຶ່ວຍເຫ ຼືອ ເພຼືຶ່ ອ

ຮບັປະກນັຜນົສາໍເລັດຈາກທີມງານທີຶ່ ມຄີວາມແຕກຕຶ່າງກນັ ໃຫູ້ເຮັດສາໍເລັດຕາມເປົູ້າໝາຍຮຶ່ວມ

ກນັ. 

ພາວະຜ ູ້ນາໍ ແມ ຶ່ນຄວາມສາມາດທີຶ່ ສະຫ ຽວສະຫ າດເພຼືຶ່ ອເຮັດໃຫູ້ບນັລກຸານປຶ່ຽນແປງພາຍໃນ

ອງົການ 



72 

 

 

ຮ ບທີ 12: ພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື 

”ພາວະຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົ ຢ ຶ່ໃນສະພາວະປະຈບຸນັຕູ້ອງການຄວາມຮຶ່ວມມຼື, ການຟງັຄນົອຼືຶ່ ນ, 

ການຊກັຊວນ, ການປບັປຶ່ຽນແບບຢຼືດຍຸຶ່ນ ຫ າຍກວຶ່າທີຶ່ ຈະອອກຄາໍສ ັຶ່ງ ແລະ ຄວບຄມຸ” 

(Arnoud DE MEYER, 2011) 

ທກຸວນັນີູ້ ພາວະຜ ູ້ນາໍອາດຕູ້ອງການຫ າຍກວຶ່າທີຶ່ ຈະພຽງແຕຶ່ຈະຮຶ່ວມການດາໍເນນີງານ. 

2) ລກັສະນະຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື  

ລກັສະນະຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື ມດີ ັຶ່ງນີູ້: 

- ຮຶ່ວມມຼືເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເກດີຜນົປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ (Collaborate for Impact) 

- ສູ້າງຄວາມສາໍພນັ (Make Connection), 

- ຮຽນຮ ູ້ ແລະ ມນີະວດັຕະກາໍ (Learn & Innovate), 

- ຊຶ່ວຍຊ ການປຶ່ຽນແປງ (Catalyze Change), 

- ນອນຢ ຶ່ໃນຄວາມເປັນໄປໄດູ້ (Dwell in Possibilities), 

- ສ ົຶ່ງເສີມຄວາມຫວງັ ແລະ (Incite Hope, and….) 

- ຄວາມຮກັ (The Love) 

- ທີຶ່  ສູ້າງຄວາມຍຕຸິທາໍ! (That does Justice!) 
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3.) ມຫີຍງັປຶ່ຽນແປງຢ ຶ່ໃນສະພາບແວດລູ້ອມຂອງພວກເຮົາ? 

- ໂລກາພິວດັ (Globolization): ໂລກໄດູ້ກາຍເປັນສາກນົທີຶ່ ແທູ້ຈງິ ແລະ ອງົການກເໍຊັຶ່ ນດຽວ

ກນັ ສະນ ັູ້ນຕູ້ອງໄດູ້ພດັທະນາຄວາມສາມາດເພຼືຶ່ ອບໍລິການໃນລະດບັສາກນົ. 

- ການກະແຈກກະຈາຍການເຊຼືຶ່ ອມໂຍງຄຶ່ານຍິມົ (Value Chain) ຍູ້ອນການຍູ້າຍໂຮງງານໄປ

ຜະລິດຢ ຶ່ປະເທດອຼືຶ່ ນ ເກດີຂ ູ້ນໃນລະດບັສາກນົ. 

- ກາໍມະກອນທີຶ່ ມຄີວາມຮ ູ້ຫ າຍຂ ູ້ນ: ຕູ້ອງການພາວະຜ ູ້ນາໍຮ ບແບບໃໝຶ່ 

- ຄວາມຮຽກຮູ້ອງຂອງສງັຄມົເພີຶ່ ມຂ ູ້ນ: ສງັຄມົໄດູ້ເພີຶ່ ມຄວາມຄາດຫວງັດູ້ານການປະກອບສຶ່ວນ

ຂອງບໍລິສດັຫ າຍຂ ູ້ນ ເຊັຶ່ ນ ດູ້ານການສ ກສາ, ການບລິການດູ້ານສຂຸະພາບ, ການຂນົສ ົຶ່ງມວນ

ຊນົ, ບາງກລໍະນລີວມທງັຄວາມປອດໄພແລະການປກົປູ້ອງ ເຊິຶ່ ງຜຶ່ານມາແມ ຶ່ນລດັຖະບານເປັນຜ ູ້

ສະໜອງໃຫູ້. 

- ການກະຈາຍແຫ ຶ່ງຄວາມຮ ູ້ແລະນະວະຕະກາໍ: ແຫ ຶ່ງນະວດັຕະກາໍບໍຶ່ ໄດູ້ຈາໍກດັຢ ຶ່ສະເພາະໃນ

ໂລກອດຸສາຫະກາໍ ແຕຶ່ມນັກະຈາຍໄປທ ົຶ່ວໂລກ 

- ການປຶ່ຽນແປງໃນໂຄງສູ້າງຂອງບນັດາປະເທດຕຶ່າງໆ: ອງົການຂອງບນັດາປະເທດຕຶ່າງໆ ໄດູ້

ປຶ່ຽນຈາກ ໂຄງສູ້າງ ”ແບບສາມເສົູ້າ” ມາເປັນແບບໂຄງສູ້າງເຄຼືອຂຶ່າຍ. 

- ຄວາມສາໍຄນັຂອງການຈດັການຄວາມສຶ່ຽງທີຶ່ ເພີຶ່ ມຂ ູ້ນ: ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດແີມ ຶ່ນຄນົທີຶ່ ສາມາດຄາໍນວນ

ແລະຈດັການກບັຄວາມສຶ່ຽງໄດູ້. 

- ບດົບາດຂອງ ITC ຢ ຶ່ໃນເຄຼືອຂຶ່າຍ: ມນັມສີອງເຂດ ທີຶ່ ພວກເຮົາເບິຶ່ ງເຫັນຈດຸເລີຶ່ ມຕ ົູ້ນຂອງສິຶ່ ງ

ທູ້າທາຍ: ພວກເຮົາຈະໃຊູ້ປະໂຫຍດດູ້ານຄນຸຄຶ່າແລະຮ ບແບບ ຂອງຂໍູ້ຜ ກມດັທີຶ່ ເປັນຈດຸອຶ່ອນ 

ເຊິຶ່ ງເກດີຂ ູ້ນໃນເຄຼືອຂຶ່າຍທາງສງັຄມົ (Facebook, linkedIn, Baidu, Orkut ຫ ຼື Youtube) 

ແລະ ພວກເຮົາຈະຈດັການກບັຂໍູ້ມ  ນຂຶ່າວສານທີຶ່ ຫ າຍເກນີໄປຄຼືແນວໃດ? 

3.8 ທກັສະແລະບດົບາດທີຶ່ ຄວນມຂີອງຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມ ຼືໃນອະນາຄດົ 

1) ທກັສະ 

(1) ການຮຶ່ວມມຼື: 

ບນັດາປະເທດຕຶ່າງໆໄດູ້ກາຍເປັນເຄຼືອຂຶ່າຍ, ຄວາມພໍໃຈ (value) ໄດູ້ສູ້າງຂ ູ້ນໃນເຄຼືອ

ຂຶ່າຍທີຶ່ ກະແຈກກະຈາຍ, ກາໍມະກອນທີຶ່ ມຄີວາມຮ ູ້ມກັການເຮັດວຽກເປັນເຄຼືອຂຶ່າຍກບັເພຼືຶ່ ອນ
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ລະດບັດຽວກນັ, ICT ໄດູ້ນາໍໄປສ ຶ່ເຄຼືອຂຶ່າຍ (weak ties), ແຫ ຶ່ງທີຶ່ ມາຂອງແນວຄິດໃໝຶ່ແມ ຶ່ນມາ

ຈາກການລວມແນວຄິດຈາກຫ າຍໆເຄຼືອຂຶ່າຍ ທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງກນັດູ້ານພ ມສນັຖານແລະດູ້ານ

ວດັທະນະທາໍ.  

ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດຕີ ູ້ອງສາມາດປະຕິບດັງານພາຍໃນເຄຼືອຂຶ່າຍນີູ້ ແລະກາຍເປັນຜ ູ້ຂບັເຄຼືຶ່ ອນເຄຼືອຂຶ່າຍ

ດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ. 

(2) ການຮບັຟງັເພຼືຶ່ ອນ: 

ຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼືຕູ້ອງຕິດຕາມກວດກາແມ ຶ່ນຫຍງັເກດີຂ ູ້ນກບັເພຼືຶ່ ອນຂອງຕນົ, ໂດຍ

ສະເພາະສນັຍານທີຶ່ ເພຼືຶ່ ອນສ ົຶ່ງໄປນ ັູ້ນຄຶ່ອຍໂພດແລະບໍຶ່ ສາມາດປະມວນໄດູ້. 

ຕູ້ອງມຄີວາມສາມາດສ ງໃນການໄວູ້ວາງໃຈເພຼືຶ່ ອນ ແລະ ປຶ່ອຍໂອກາດໃຫູ້ເຂົາໄດູ້ດາໍເນນີການ

ປະກອບການດູ້ວຍຕນົເອງໃນລະຫວຶ່າງການປຶ່ຽນແປງ. 

ເພີຶ່ ມຄວາມສາມາດໃນການສນັຍານ ຫ ຼື ຂໍູ້ຄວາມທງັພາຍໃນແລະຈາກພາຍນອກ. 

(3) ການຊກັຊວນ: 

ການປຶ່ຽນແປງໃນເຄຼືອຂຶ່າຍນີູ້ຈະບໍຶ່ ແມ ຶ່ນໂດຍຜຶ່ານການບງັຄບັແລະການຄວບຄມຸ. ແຕຶ່ມນັ

ຕູ້ອງການຊກັຈ ງແບບມຫີ ກັຖານຢຼືນຢນັ. ເພຼືຶ່ ອນລະດບັດຽວກນັໃນເຄຼືອຂຶ່າຍສງັຄມົ, ກາໍມະກອນ

ທີຶ່ ມຄີວາມຮ ູ້, ຄວາມສະເໝີພາບກນັຂອງເຄຼືອຂຶ່າຍບນັດາປະເທດຕຶ່າງໆ, ຜ ູ້ມສີ ຶ່ວນໄດູ້ສຶ່ວນເສຍ

ໃນສງັຄມົຕູ້ອງການໃຫູ້ເກດີຄວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນ. 

 

ຜ ູ້ນາໍການຮຶ່ວມມຼືແມ ຶ່ນບກຸຄນົທີຶ່ ສາມາດຊກັຊວນແລະສູ້າງຄວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນແກ ຶ່ເພຼືຶ່ ອນຮຶ່ວມງານໄດູ້, 

ໂດຍປາສະຈາກການຕກົລງົໃນກບັທີຶ່ ກາຍເປັນການສໍູ້ໂກງ. 

(4) ການປບັຕວົ: 

ໂລກເຮົາກາຍເປັນສິຶ່ ງທີຶ່ ບໍຶ່ ແນ ຶ່ນອນແລະມນັມຄີວາມສຶ່ຽງຫ າຍຂ ູ້ນ: ມກີານປກົປູ້ອງໜູ້ອຍລງົ ໃນ

ຮ ບແບບຂອງການປກົຄອງ, ຂໍູ້ມ  ນຂຶ່າວສານທຽມທີຶ່ ບໍຶ່ ມສີດັສຶ່ວນເທົຶ່ າທຽມກນັ ຫ ຼືອປຸະສກັດູ້ານການ

ຄູ້າ. 

ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ປະສບົຜນົສາໍເລັດ ຕູ້ອງສາມາດປບັຕວົແບບຢຼືດຢຸຶ່ນແລະວຶ່ອງໄວຕໍຶ່ ສະຖານະການ

ປຶ່ຽນແປງເຫ ົຶ່ ານ ັູ້ນ. 
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2) ບດົບາດຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື 

ກາໍນດົ ຫ າຍໆບດົບາດ ທີຶ່ ພາວະຜ ູ້ນາໍສາມາດເຮັດໃຫູ້ເກດີຜນົ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ

ດູ້ານເຄຼືອຂຶ່າຍຄວາມຮຶ່ວມມຼື, Curtis Ogden (2011) ເຊັຶ່ ນ: 

- ພະນກັງານມຕີາໍແໜຶ່ງສ ງ (Convenor) 

- ຜ ູ້ກາໍນດົຂະບວນການ (Process Designer) 

- ຜ ູ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ (Facilitator) 

- ຜ ູ້ກະຕຸູ້ນ (Provocateur) 

- ຜ ູ້ປະຕິບດັ (implementor/prototyper) 

- ຜ ູ້ສານຕໍຶ່  (weaver) 

- ຜ ູ້ປະສານງານ (Coordinator) 

- ການຄວບຄມຸ  (Governance)  

 

Chrislip & Larson (1994) ເວົູ້າວຶ່າ ຄວາມຮຶ່ວມມຼືແມ ຶ່ນຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ປະເພດພາວະ

ຜ ູ້ນາໍ ທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງໄປຈາກ ພາວະຜ ູ້ນາໍແບບປະເພນໃີນຫ າຍແງ ຶ່. ໃນຄວາມຮຶ່ວມມຼືທີຶ່

ບດົບາດພາວະຜ ູ້ນາໍອຼືຶ່ ນ ບໍຶ່ ໄດູ້ ”ຮບັຜິດຊອບ”, ຄຼືບດົບາດຂອງເຂົາເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ສະມາຊກິທກຸ

ຄນົມປີະຕິກລິິຍາຕໍຶ່ ກນັໃນທາງອຼືຶ່ ນ ທີຶ່ ກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີແລະຜກັດນັໃຫູ້ເກດີ ຄວາມເຂັູ້ມແຂງສຶ່ວນ

ບກຸຄນົເພຼືຶ່ ອສູ້າງຜນົຮບັດູ້ານຄວາມຮຶ່ວມມຼື. ໃນບໍລິບດົນີູ້ພາວະຜ ູ້ນາໍແມ ຶ່ນເນັູ້ນໃສຶ່ການ

ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ຫ າຍກວຶ່າການຊີູ້ທິດທາງ ແລະປູ້ອງກນັຂະບວນການຄວາມ

ຮຶ່ວມມຼື. ມນັແມ ຶ່ນການສູ້າງຄວາມເຊຼືຶ່ ອມໂຍງລະຫວຶ່າງຄນົທີຶ່ ເໝາະສມົ, ເຊຼືຶ່ ອມໂຍງ

ວດັທະນະທາໍທີຶ່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ສະມາຊກິເກດີ 5 ພາກປະຕິບດັຕວົຈງິຂອງ

ພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື ປະກອບມ ີ 6 ວຽກຫ ກັ ຄຼືການແລກປຶ່ຽນແນວຄິດ, 

ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ພະລງັອາໍນາດ. 
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ຮ ບທີ 13: ຫ າຍໆບດົບາດທີຶ່ ພາວະຜ ູ້ນາໍສາມາດປະຕິບດັເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເກດີຜນົ 

 

3.9 ທກັສະແລະຄວາມສາມາດທີຶ່ ພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມ ຼືຄວນມ ີ

Australian Research Alliance for Children and Youth   (2010) 

 

- ລິເລີຶ່ ມສູ້າງແລະບາໍລງຸຮກັສາສາຍພວົພນັ 

- ເປັນຄນົຊຼືຶ່ສດັ 

- ສູ້າງຄວາມເຫັນດເີຫັນພູ້ອມອູ້ອມຮອບວໄິສທດັຄວາມຮຶ່ວມມຼື 

- ເຜີຍແຜຶ່ແລະສຼືຶ່ ສານວໄິສທດັຄວາມຮຶ່ວມມຼື ແລະຈດຸດຂີອງການເຮັດວຽກແບບນີູ້ 

- ສູ້າງເຄຼືອຂຶ່າຍພາຍໃນແລະລະຫວຶ່າງຂະແໜງການເພຼືຶ່ ອສູ້າງແຮງສະໜບັສະໜ ນທງັ

ດູ້ານການເຮັດວຽກແບບລິເລີຶ່ ມແລະແບບມກີານຮຶ່ວມມຼື. 

 

ທກັສະພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື 

ການມຜີນົສະທູ້ອນເຊິຶ່ ງກນັ ແລະກນັລະຫວຶ່າງດູ້ານຄວາມຮຶ່ວມມຼືແມ ຶ່ນເປັນສິຶ່ ງທູ້າທາຍ, 

ມນັຕູ້ອງການທກັສະພິເສດເພຼືຶ່ ອຕູ້ອມຝ ງຊນົ ຜຶ່ານຂະບວນການພດັທະນາແບບຕໍຶ່ ເນຼືຶ່ອງ. 

ພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼືແມ ຶ່ນປະກດົຂ ູ້ນໃນຕວົບກຸຄນົທີຶ່ ສູ້າງແຮງບນັດານໃຈດູ້ານຂໍູ້ຜ ກ

ມດັແລະການດາໍເນນີງານ, ຄຼືການນາໍພາໂດຍການແກູ້ບນັຫາແບບເພຼືຶ່ ອຮ ຶ່ວມງານ, ສູ້າງ

ການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມຢຶ່າງກວູ້າງຂວາງ, ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຄວາມຫວງັແລະການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມນ ັູ້ນ

ຍຼືນຍງົ. 
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ຮ ບທີ 14: ການປະຕິບດັງານ 6 ດູ້ານຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື  

Six Practices of Collaborative Leadership 

 

3.10 ພາກປະຕບິດັຕວົຈງິຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມ ຼື  

 

ປະກອບມ ີ6 ວຽກຫ ກັ ຄຼື: 

1.) ປະເມນີສະພາບແວດລູ້ອມເພຼືຶ່ ອການຮຶ່ວມມຼື: ສູ້າງຄວາມເຂົູ້າໃຈບໍລິບດົສາໍລບັການ

ປຶ່ຽນແປງກຶ່ອນຈະລງົມຼືປະຕິບດັ 

2.) ສູ້າງຄວາມກະຈ ຶ່າງແຈ ູ້ງ-ສູ້າງວໄິສທດັແລະການລະດມົພນົ: ກາໍນດົຄວາມພໍໃຈຮຶ່ວມ

ກນັ ແລະໃຫູ້ຄນົເຂົູ້າມາຮຶ່ວມໃນການດາໍເນນີງານທີຶ່ ແທູ້ຈງິ 

3.) ສູ້າງຄວາມເຊຼືຶ່ ອໝ ັູ້ນ ແລະຄວາມປອດໄພ: ສູ້າງສະຖານທີຶ່ ໆປອດໄພເພຼືຶ່ ອພດັທະນາ

ເປົູ້າໝາຍແລະການດາໍເນນີງານຮຶ່ວມກນັ 

4.) ແບຶ່ງປນັອາໍນາດແລະອດິທິພນົ: ພດັທະນາແຮງບນັດານໃຈໃຫູ້ຄນົ, ອງົການ ແລະ

ຊຸມຊນົ ເພຼືຶ່ ອເຮັດສາໍເລັດຕາມເປົູ້າໝາຍ 

5.) ພດັທະນາຄນົ-ການເປັນພີຶ່ ລູ້ຽງ ແລະການສອນປະຕິບດັ: ການສູ້າງຂໍູ້ຜ ກມດັເພຼືຶ່ ອນາໍ

ເອົາສິຶ່ ງທີຶ່ ດທີີຶ່ ສດຸອອກມາ ແລະຮບັຮ ູ້ວ ຶ່າຄນົແມ ຶ່ນຊບັສມົບດັທີຶ່ ສາໍຄນັຂອງທຶ່ານ 
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6.) ການສະທູ້ອນຄຼືນດູ້ວຍຕນົເອງ-ການປບັປງຸ: ການຮບັຮ ູ້ແລະເຂົູ້າໃຈຄນຸຄຶ່າຂອງຕນົເອງ, 

ທດັສະນະຄະຕິ ແລະພ ດຕິກາໍທີຶ່ ພວົພນັເຖງິປະເພດພາວະຜ ູ້ນາໍສຶ່ວນຕວົທຶ່ານເອງ ແລະຜນົ

ກະທບົຂອງມນັທີຶ່ ມຕໍີຶ່ ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ. 
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ບດົທີ 4 

ການບໍລິຫານ ຫ ຼື ການຈດັການອງົການ 

(Administration or Organization Management) 

 

 

ຄວາມຮ ູ້ຄວາມເຂົູ້າໃຈກ ຶ່ຽວກບັການບໍລິຫານ ຫ ຼືຈດັການອງົການຕຶ່າງໆໃຫູ້ມປີະສິດທິພາບ 

ແລະ ປະສິດທິຜນົ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ບນັລຈຸດຸປະສງົຂອງອງົການ ເຊິຶ່ ງກ ຶ່ຽວກບັການບໍລິຫານອງົການນີູ້ 

ໄດູ້ມນີກັວຊິາການຈາໍນວນບໍຶ່ໜູ້ອຍ ໄດູ້ທາໍການຄ ົູ້ນຄວູ້າ ແລະ ວາງເປັນແນວຄິດທິດສະດຕີຶ່າງໆ 

ເຊິຶ່ ງມບີາງລາຍລະອຽດທີຶ່ ເປັນພຼືູ້ນຖານດ ັຶ່ງຕໍຶ່ ໄປນີູ້: 

 

4.1 ຄວາມໝາຍຂອງການບໍລິຫານ-ການຈດັການ 

4.1.1 ຕ ົູ້ນກາໍເນດີ ແລະຄວາມສາໍຄນັຂອງການບໍລິຫານ ການຈດັການ 

ການສ ກສາກ ຶ່ຽວກບັການບໍລິຫານ-ຈດັການ ພວກເຮົາຄວນທາໍຄວາມເຂົູ້າໃຈກ ຶ່ຽວກບັຕ ົູ້ນ

ເຫດຂອງການກາໍເນດີການບໍລິຫານຈດັການໃນສງັຄມົມະນດຸເສຍກຶ່ອນ. ດ ັຶ່ງທີຶ່  ພວກເຮົາກຮໍ ູ້ນາໍ

ກນັແລູ້ວວຶ່າ ມະນດຸເຮົາເປັນສດັສງັຄມົ ມກັຢ ຶ່ນາໍກນັເປັນກຸຶ່ມກ ູ້ອນ ແບບຖາວອນ ນບັແຕຶ່

ຄອບຄວົ ຈຸ ູ້ມເຈຼືູ້ອເຊຼືູ້ອສາຍ ເຜົຶ່ າຊນົ ຊຸມຊນົ ສງັຄມົ ເປັນບູ້ານ ເມຼືອງ ຈນົເຖງິປະເທດຊາດ 

ແລະ ເປັນສງັຄມົໂລກ. ເມ ຼືຶ່ອມະນດຸຢ ຶ່ນາໍກນັເປັນກຸຶ່ມ ກມໍກັຈະເກດີມຜີ ູ້ໃດຜ ູ້ໜ ຶ່ ງເປັນຜ ູ້ນາໍພາກຸຶ່ມ

ຄນົເພຼືຶ່ ອເຄຼືຶ່ ອນໄຫວກດິຈະກາໍຕຶ່າງໆເພຼືຶ່ ອການດາໍລງົຊວີດິ ເຊິຶ່ ງໃນເບຼືູ້ອງຕ ົູ້ນຜ ູ້ນາໍພາອາດເກດີຂ ູ້ນ

ຕາມທາໍມະຊາດ ແລະຕໍຶ່ ມາກມໍລີະບບົການຄດັເລຼືອກຜ ູ້ນາໍດູ້ວຍການເລຼືອກຕ ັູ້ງ ຫ ຼືແຕຶ່ງຕ ັູ້ງ  ເພຼືຶ່ ອ

ໃຫູ້ມຜີ ູ້ນາໍມາເຮັດໜູ້າທີຶ່ ນາໍພາກຸຶ່ມຄນົລະດບັຕຶ່າງໆ ແລະ ປະເພດຕຶ່າງໆ. ເມ ຼືຶ່ອມຜີ ູ້ນາໍ ກເໍກດີມີ

ແນວທາງ ແລະວທີິການຄວບຄມຸດ ແລກນັພາຍໃນກຸຶ່ມ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເກດີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮູ້ອຍ 

ແລະສາມາດຢ ຶ່ນາໍກນັໄດູ້ ກຄໍຼືເຮັດວຽກນາໍກນັຢຶ່າງມຄີວາມສກຸ ແລະມຄີວາມສາໍເລັດຮຶ່ວມກນັ. 

ການເກດີມວີທີິຄວບຄມຸດ ແລນີູ້ເອງທີຶ່ ເປັນຈດຸເລີຶ່ ມຕ ົູ້ນຂອງການບໍລິຫານ ການຈດັການແຕຶ່ຂ ັູ້ນ

ນ ູ້ອຍລະດບັກຸຶ່ມຄນົຂ ູ້ນໄປເຖງິຂ ັູ້ນໃຫຍຶ່ລະດບັອງົການ ສງັຄມົ ແລະ ປະເທດຊາດ. 

ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ, ເຮົາຈ ຶ່ງເວົູ້າໄດູ້ວ ຶ່າ ເມ ຼືຶ່ອມກີ ຸຶ່ມມະນດຸຢ ຶ່ບຶ່ອນໃດ ບຶ່ອນນ ັູ້ນຕູ້ອງມວີທີິການການ

ບໍລິຫານ ການຈດັການເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ມະນດຸສາມາດຢ ຶ່ນາໍກນັໄດູ້.  

ຄວາມຈງິແລູ້ວໃນໂລກປດັຈບຸນັ ອງົການໃດ ສງັຄມົໃດ ປະເທດໃດຈະມຄີວາມຈະເລີນ

ຫ ຼືບໍຶ່  ແມ ຶ່ນເຫັນໄດູ້ຢ ຶ່ທີຶ່ ລະບບົການບໍລິຫານ ຫ ຼືການປກົຄອງ ເພາະລະບບົການບໍລິຫານເປັນການ

ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນວດັທະນະທາໍທາງສງັຄມົຂອງປະເທດນ ັູ້ນໆ. ຖູ້າລະບບົບໍລິຫານຂອງປະເທດໃດ

ໜ ຶ່ ງດ ີ ມນັກຈໍະອາໍນວຍໃຫູ້ປະເທດນ ັູ້ນມຄີວາມສາມາດໃນການຜະລິດສ ງ ລາຍໄດູ້ຂອງຊາດ 

ແລະອດັຕາການເຕີບໂຕທາງດູ້ານເສດຖະກດິກຈໍະເພີຶ່ ມຂ ູ້ນ. ການບໍລິຫານທີຶ່ ມປີະສິດທິພາບ ຈະ

ເອຼືູ້ອອາໍນວຍໃຫູ້ເກດີປະສດິທິຜນົໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດນ ັູ້ນໆ; ເວົູ້າ

ອີກແນວໜ ຶ່ ງກແໍມ ຶ່ນການພດັທະນາການບໍລິຫານຂອງແຕຶ່ລະປະເທດຈະເປັນຕວົປຶ່ຽນທີຶ່ ສາໍຄນັ
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ຂອງຄວາມຈະເລີນທາງດູ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຫ ຼືເຮົາສາມາດເວົູ້າໄດູ້ວ ຶ່າ ລະບບົການບໍລິຫານ

ເປັນໄມ ູ້ຫ າວດັແທກຄວາມຈະເລີນກ ູ້າວໜູ້າຂອງປະເທດນ ັູ້ນໆ. 

 

4.1.2 ຄວາມໝາຍຂອງການບໍລິຫານ ການຈດັການ 

 ຄາໍວຶ່າ ການບໍລິຫານ ໃນພາສາອງັກດິມກີານໃຊູ້ 3 ຄາໍສບັທີຶ່ ມຄີວາມໝາຍຄູ້າຍຄຼືກນັ 

ຄຼື:  Administration, Executive ແລະ Management. ສາໍລບັຄາໍວຶ່າ Administration 

ມຮີາກສບັມາຈາກພາສາລາແຕັງທີຶ່ ວ ຶ່າ Administratae ໝາຍເຖງິ ການຊຶ່ວຍເຫ ຼືອ 

(Assistance) ຫ ຼືການອາໍນວຍການ (Direction). ສະນ ັູ້ນ ຄາໍວຶ່າ ການບໍລິຫານຈ ຶ່ງມກັໃຊູ້ໃນ

ວງົການບໍລິຫານລດັຖະກດິ ຫ ຼືວງົການລດັຖະການ ຈ ຶ່ງມຄີາໍວຶ່າ ການບໍລິຫານ ຫ ຼືການປກົຄອງ 

(Adminitration) ລະດບັຕຶ່າງໆ ຈາກລະດບັບູ້ານຂ ູ້ນຫາເມຼືອງ ແຂວງ ແລະລະດບັປະເທດ. 

ສຶ່ວນຄາໍວຶ່າການຈດັການ (Management) ແມ ຶ່ນນຍິມົໃຊູ້ໃນພາກເອກະຊນົ ຫ ຼື ໃນວງົ

ການທລຸະກດິ ເຊິຶ່ ງມຈີດຸປະສງົໃນການຈດັຕ ັູ້ງ ແລະການເຄຼືຶ່ ອນໄຫວເພຼືຶ່ ອສະແຫວງຫາຜນົກາໍໄລ

ສ ງທີຶ່ ສດຸ (Maximum profits) ກຍໍິຶ່ ງດ.ີ  

 ກຶ່ຽວກບັຄວາມແຕກຕຶ່າງລະຫວຶ່າງການບໍລິຫານລດັຖະກດິ ແລະການບໍລິຫານທລຸະກດິ 

ໄດູ້ມນີກັວຊິາ ການໄດູ້ຄ ົູ້ນຄວູ້າສມົທຽບໂດຍໃຊູ້ທິດສະດ ີ4 P ຄຼື:  

- Purpose (ຄວາມມຸ ຶ່ງໝາຍຫ ຼືວດັຖປຸະສງົ),  

- People (ຄນົທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງ),  

- Process (ຂະບວນການດາໍເນນີງານ) ແລະ  

- Product (ຜນົຜະລິດ) 

 ຈາກການສມົທຽບກນັດູ້ວຍທິດສະດ ີ 4 P ນ ັູ້ນ ກເໍຫັນໄດູ້ວຶ່າການບໍລິຫານແຕຶ່ລະຂະແໜ

ງການມຄີວາມແຕກຕຶ່າງກນັພໍສມົຄວນດ ັຶ່ງນີູ້: 

1) ໃນດູ້ານ Purpose (ຄວາມມຸ ຶ່ງໝາຍ ຫ ຼືວດັຖປຸະສງົ), ການບໍລິຫານລດັຖະກດິມີ

ຄວາມມຸ ຶ່ງໝາຍ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ປະຊາຊນົຢ ຶ່ດມີສີກຸ, ບໍຶ່ ຫວງັກາໍໄລເປັນເງນິ, ເປັນການ

ບໍລິຫານງານຕ ັູ້ງແຕຶ່ລະດບັປະເທດລງົເຖງິລະດບັທູ້ອງຖິຶ່ ນ (ລດັຖະບານ, ແຂວງ, 

ເມ ຼືອງ, ບູ້ານ); ສຶ່ວນການບໍລິຫານທລຸະກດິເປັນການບໍລິຫານກດິຈະການຂອງ

ເອກະຊນົ ຫ ຼືລດັວສິາຫະກດິ ແລະມຄີວາມມຸ ຶ່ງໝາຍເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ໄດູ້ກາໍໄລເປັນຕວົເງນິ.  

2) ໃນດູ້ານ People (ບກຸຄນົ) ອາດແບຶ່ງອອກເປັນ 2 ຈາໍພວກ (ຜ ູ້ໃຫູ້ບໍລິການ

ແລະຮບັບໍລິການ). 

(1) ໃນການບໍລິຫານລດັຖະກດິ ຜ ູ້ໃຫູ້ບໍລິການແມ ຶ່ນນກັປກົຄອງ, ພະນກັງານ

ລດັຖະກອນປະເພດຕຶ່າງໆ, ສຶ່ວນໃນສາຍບໍລິຫານທລຸະກດິ ຜ ູ້ໃຫູ້ບໍລິການ

ແມ ຶ່ນນກັທລຸະກດິ, ຊາວຄູ້າຂາຍ, ພະນກັງານ ແລະກາໍມະກອນປະເພດ

ຕຶ່າງໆ. 

    (2)  ຜ ູ້ຮບັບໍລິການໃນສາຍບໍລິຫານລດັຖະກດິ ເວົູ້າລວມກແໍມ ຶ່ນປະຊາຊນົທ ົຶ່ວ

ສງັຄມົ ສຶ່ວນໃນ 
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         ສາຍບໍລິຫານທລຸະກດິກແໍມ ຶ່ນຄນົທ ົຶ່ວໄປທີຶ່ ເອີູ້ນວຶ່າລ ກຄູ້ານ ັູ້ນເອງ. 

3) ໃນດູ້ານ Process (ຂະບວນການດາໍເນນີງານ), ການບໍລິຫານລດັຖະກດິແມ ຶ່ນ

ການດາໍເນນີການປກົຄອງ ແລະການໃຫູ້ບໍລິການແກຶ່ປະຊາຊນົ; ສຶ່ວນໃນການ

ບໍລິຫານທລຸະກດິ ກແໍມ ຶ່ນການຜະລິດສນິຄູ້າ ແລະການໃຫູ້ບໍລິການປະເພດຕຶ່າງໆ. 

4) ໃນດູ້ານ Product (ຜນົຜະລິດ) ທາງດູ້ານການບໍລິຫານລດັຖະກດິ ແມ ຶ່ນທກຸສິຶ່ ງ

ທກຸຢຶ່າງທີຶ່ ເຮັດໃຫູ້ປະຊາຊນົຢ ຶ່ດມີສີກຸ ເຊັຶ່ ນ: ມຖີະໜນົຫນົທາງ, ມໄີຟຟູ້າ, ມນີ ໍູ້າ

ປະປາໃຊູ້, ມຜີນົຜະລິດທາງດູ້ານກະສກິາໍເຊິຶ່ ງສາມາດນາໍເຂົູ້າປູ້ອນໂຮງງານເປັນ

ຜະລິດຕະພນັໃໝຶ່ອອກມາໄດູ້ ແລະສາມາດໄລຶ່ເປັນຕວົເງນິອອກມາໄດູ້. ສຶ່ວນໃນ

ການບໍລິຫານທລຸະກດິ ຜນົຜະລິດກແໍມ ຶ່ນສນິຄູ້າ ແລະຜນົສາໍເລັດຂອງການ

ບໍລິການ ແຕຶ່ທີຶ່ ສາໍຄນັແມ ຶ່ນຜນົກາໍໄລທີຶ່ ເປັນເງນິ.  

 

ຕາຕະລາງທີ 6: ຄວາມແຕກຕຶ່າງລະຫວຶ່າງການບໍລິຫານລດັຖະກດິແລະການບໍລິຫານ

ທລຸະກດິ 

 

4 P 
PURPOSE 

(ຄວາມມຸ ຶ່ງໝາຍ) 

PEOPLE

(ບກຸຄນົ) 

PROCESS

(ຂະບວນການ

ດາໍເນນີງານ) 

PRODUCT 

(ຜນົຜະລິດ) 

ລດັຖະກດິ 
ປະຊາຊນົຢ ຶ່ດກີນິ

ດ ີ

ນກັປກົຄອງ 

ພະນກັງານ 

ປກົຄອງ 

ບໍລິຫານ 

ປະຊາຊນົຢ ຶ່ດມີ ີ

ສກຸ 

ທລຸະກດິ 
ມຜີນົກາໍໄລ ນກັທລຸະກດິ 

ກາໍມະກອນ 

ຜະລິດແລະ 

ບໍລິການ 

ສິນຄູ້າ 

ກາໍໄລ 

 
 

ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ ການຈດັການໃນວງົການທລຸະກດິຈ ຶ່ງມຄີວາມແຕກຕຶ່າງເລີຶ່ ມຕ ົູ້ນຢ ຶ່ທີຶ່ ຈດຸປະສງົ

ທຽບກບັອງົການຂອງລດັທີຶ່ ຕ ັ ູ້ງຂ ູ້ນເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ການບໍລິການສາທາລະນະຊນົ (Public Services). 

ແຕຶ່ການບໍລິຫານພາກລດັໃນຫ າຍປະເທດ ກມໍກີານປບັໃຫູ້ຄູ້າຍຄຼືພາກທລຸະກດິຫ າຍຂ ູ້ນກມໍ ີ

ເຊັຶ່ ນ: ການນາໍເອົາແນວຄິດແບບຜ ູ້ບໍລິຫານສ ງສດຸ (Chief Executive Officer ຫ ຼື CEO) ມາ

ໝ ນໃຊູ້ໃນວງົການລດັຖະການ, ການບໍລິຫານລດັຖະການໃຫູ້ວຶ່ອງໄວ ຫ ຸດຂ ັູ້ນຕອນທີຶ່ ບໍຶ່ ຈາໍເປັນ

ລງົ ແລະມກີານຈ ງໃຈໃນການເຮັດວຽກດູ້ວຍການໃຫູ້ລາງວນັ ຫ ຼືໃຫູ້ Bonus ຕຶ່າງໆ ເຊັຶ່ ນ: ການ

ໃຫູ້ເງນິເດຼືອນ ເດຼືອນທີ 13 ໃນແຕຶ່ລະປີ. ນອກຈາກນ ັູ້ນ ພາກລດັກຍໍງັເປີດໂອກາດໃຫູ້ພາກ

ທລຸະກດິເອກະຊນົເຂົູ້າມາສາໍປະທານ ຫ ຼືຮບັເໝົາວຽກງານຂອງລດັໃນໂຄງການຕຶ່າງໆ ເຊັຶ່ ນ: 

ກດິຈະການກໍຶ່ສູ້າງ, ການບໍລິການໂທລະຄມົມະນາຄມົ, ການບໍລິການຂນົສ ົຶ່ງ ເປັນຕ ົູ້ນ.  

ການບໍລິຫານ ໝາຍເຖງິ ການດາໍເນນີງານ ຫ ຼືການປະຕິບດັງານໃດໜ ຶ່ ງຂອງໜຶ່ວຍງານ

ທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງໂດຍນາໍໃຊູ້ຊບັພະຍາກອນທາງການບໍລິຫານ ເຊິຶ່ ງໃນວງົການທລຸະກດິຈະມີ
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ຊບັພະຍາກອນ 9 ປະເພດ (9 M) ຄຼື: M-Man (ຄນົ), M-Money (ເງນິ), M-Material (

ວດັຖອຸປຸະກອນ), M-Management (ລະບບົການບໍລິຫານ),  M-Marketing (ການ

ຕະຫ າດ), M-Moral (ຄນຸນະທາໍ),  M-Message (ຂໍູ້ມ  ນຂຶ່າວສານ),  M-Method (ວທີິ

ແລະເຕັກໂນໂລຊ)ີ ແລະ  M-Measurement (ການວດັແລະປະເມນີຜນົ).  

ນອກຈາກການໃຊູ້ 9 M ແລູ້ວ ການບໍລິຫານຍງັຕູ້ອງມກີານກຶ່ຽວຂູ້ອງຫ ຼືນາໍໃຊູ້ 6 ປ 

ຄຼື: ເປົູ້າໝາຍ, ປະສານງານ, ປະຊາສາໍພນັ, ປະຢດັ, ປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜນົ. 

 ກຶ່ຽວກບັຄວາມໝາຍຂອງການບໍລິຫານນີູ້ ນກັວຊິາການທາງການບໍລິຫານຫ າຍທຶ່ານ ໄດູ້

ໃຫູ້ຄວາມໝາຍທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງກນັໄວູ້ດ ັຶ່ງນີູ້: 

 Herbert A. Simon (1974) ກຶ່າວວຶ່າ ການບໍລິຫານ ໝາຍເຖງິ ກດິຈະກາໍທີຶ່ ບກຸຄນົ

ແຕຶ່ 2 ຂ ູ້ນໄປ ຮຶ່ວມກນັດາໍເນນີການເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ບນັລຈຸດຸປະສງົ. 

Mary Parker Follet ໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງການບໍລິຫານວຶ່າ ການບໍລິຫານຈດັການ

ເປັນເຕັກນກິການເຮັດວຽກໃຫູ້ສາໍເລັດ ໂດຍການໃຊູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ. 

 Peter F. Drucker ກຶ່າວວຶ່າ ການບໍລິຫານ ແມ ຶ່ນສິນລະປະໃນການເຮັດວຽກງານໃຫູ້

ບນັລເຸປົູ້າໝາຍຮຶ່ວມກບັຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ເຮັດໃຫູ້ວຽກງານລລຸຶ່ວງໄປໂດຍອາໄສຄນົອຼືຶ່ ນເປັນຜ ູ້ປະຕິບດັພາຍ

ໃຕູ້ສະພາບຂອງອງົການ ໃນນ ັູ້ນ ຊບັພະຍາກອນບກຸຄນົເປັນຊບັພະຍາກອນຫ ກັຂອງອງົການ 

ເຊິຶ່ ງບກຸຄນົເຫ ົຶ່ ານ ັູ້ນ ຈະເປັນຜ ູ້ໃຊູ້ຊບັພະຍາກອນດູ້ານອຼືຶ່ ນໆ ເປັນຕ ົູ້ນ ເງນິທ ນ, ວດັຖອຸປຸະກອນ, 

ກນົຈກັ, ວດັຖດຸບິ ລວມທງັຂູ້ໍມ  ນຂຶ່າວສານຕຶ່າງໆ ເພຼືຶ່ ອທາໍການຜະລິດສນິຄູ້າ ຫ ຼືບໍລິການ ຕອບ

ສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການຂອງສງັຄມົ.  

 Harold Koontz ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍກຶ່ຽວກບັການຈດັການວຶ່າ ແມ ຶ່ນການດາໍເນນີງານ

ໃຫູ້ບນັລຈຸດຸປະສງົທີຶ່ ຕ ັ ູ້ງໄວູ້ ໂດຍອາໄສປດັໄຈຕຶ່າງ ຄຼື: ຄນົ, ເງນິ, ວດັຖສຸິຶ່ ງຂອງເປັນອປຸະກອນ

ສາໍລບັການຈດັການນ ັູ້ນ. 

  ສມົພງົ ກະເສມສິນ (1971) ມຄີວາມເຫັນວຶ່າ ການບໍລິຫານ ໝາຍເຖງິ ການໃຊູ້ວຊິາ

ການ ແລະສິນລະປະ ເພຼືຶ່ ອນາໍເອົາຊບັພະຍາກອນທາງການບໍລິຫານ (ຄນົ, ເງນິ, ວດັຖສຸິຶ່ ງຂອງ 

ແລະລະບບົການຈດັການ) ມາປະກອບເຂົູ້າຕາມຂະບວນການບໍລິຫານໃຫູ້ບນັລຈຸດຸປະສງົທີຶ່ ວາງ

ໄວູ້ຢຶ່າງມປີະສິດທິພາບ. 

 ອະນນັ ເກຕວຸງົ (1980) ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍວຶ່າ ການບໍລິຫານເປັນການປະສານຄວາມ

ພະຍາຍາມຂອງມະນດຸແຕຶ່ 2 ຄນົຂ ູ້ນໄປ ແລະຊບັພະຍາກອນຕຶ່າງໆເພຼືຶ່ ອເຮັດໃຫູ້ເກດີຜນົຕາມ

ຄວາມຕູ້ອງການຂອງໜຶ່ວຍງານ. 

 ທງົໄຊ ສນັຕິວງົ (1999) ໄດູ້ກ ຶ່າວເຖງິລກັສະນະຂອງວຽກບໍລິຫານຈດັການໄວູ້ 3 ດູ້ານ 

ຄຼື: 

1) ສາໍລບັຜ ູ້ນາໍ ຫ ຼືຫວົໜູ້າ ວຽກບໍລິຫານຈດັການ ໝາຍເຖງິພາລະໜູ້າທີຶ່ ຂອງບກຸຄນົໃດ

ບກຸຄນົໜ ຶ່ ງທີຶ່ ເຮັດໜູ້າທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍອງົການ. 
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2) ໃນດູ້ານພາລະກດິ ຫ ຼືວຽກທີຶ່ ຕູ້ອງເຮັດງານບໍລິຫານຈດັການ ໝາຍເຖງິ ການຈດັ

ລະບຽບຊບັພະຍາກອນຕຶ່າງໆໃນອງົການ ແລະ ການປະສານກດິຈະກາໍຕຶ່າງໆ

ເຂົູ້າກນັ. 

3) ໃນດູ້ານຄວາມຮບັຜິດຊອບງານບໍລິຫານຈດັການ ໝາຍເຖງິ ການທີຶ່ ຕູ້ອງເຮັດວຽກ

ງານຕຶ່າງໆໃຫູ້ສາໍເລັດລລຸຶ່ວງໄປດູ້ວຍດ ີ ດູ້ວຍການອາໄສບກຸຄນົຕຶ່າງໆຮຶ່ວມປະຕິບດັ

ນາໍກນັ 

James A. F. Stoner ກ ຶ່າວວຶ່າ ການຈດັການ ແມ ຶ່ນຂະບວນການ (Process) ຂອງ

ການວາງແຜນ (Planning), ການຈດັອງົການ (Organizing), ການຊີູ້ນາໍນາໍພາ (Leading), 

ແລະການຄວບຄມຸ (Controlling) ສະມາຊກິໃນອງົການບວກກບັການນາໍໃຊູ້ຊບັພະຍາກອນ

ຕຶ່າງໆເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ບນັລຈຸດຸປະສງົທີຶ່ ອງົການວາງໄວູ້.    

 
 

ຮ ບທີ 15: ຂະບວນການຈດັການເພຼືຶ່ ອບນັລຈຸດຸປະສງົຂອງອງົການທີຶ່ ວາງໄວູ້ 

 

ສະຫ ຸບແລູ້ວ ການບໍລິຫານຈດັການ ມຕີ ົູ້ນກາໍເນດີດູ້ານແນວຄິດມາຈາກທາໍມະຊາດ

ຂອງມະນດຸທີຶ່ ເປັນສດັສງັຄມົ ເຊິຶ່ ງຕູ້ອງຢ ຶ່ລວມກນັເປັນກຸຶ່ມ; ເມ ຼືຶ່ອຢ ຶ່ນາໍກນັເປັນກຸຶ່ມຈະຕູ້ອງມຄີນົທີຶ່

ເປັນຜ ູ້ນາໍ ແລະ ໃຊູ້ວທີິການຄວບຄມຸດ ແລກນັໃຫູ້ເກດີຄວາມສກຸ ຄວາມສະຫງບົ ຄວາມເປັນ

ລະບຽບຮຽບຮູ້ອຍໃນການຢ ຶ່ຮ ຶ່ວມກນັ. ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ ຈ ຶ່ງເວົູ້າໄດູ້ວ ຶ່າ ບຶ່ອນໃດມກີ ຸຶ່ມຄນົບຶ່ອນນ ັ ູ້ນຕູ້ອງມີ

ການບໍລິຫານ.  

ອີກອນັໜ ຶ່ ງ  ຈາກຄາໍນຍິາມຕຶ່າງໆຂູ້າງເທິງນ ັູ້ນ ເຮົາສາມາດສະຫ ຸບສາລະສາໍຄນັ

ຂອງການບໍລິຫານໄດູ້ 4 ປະການ ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1) ການບໍລິຫານເປັນກດິຈະກາໍຂອງກຸຶ່ມບກຸຄນົຕ ັູ້ງແຕຶ່ 2 ຄນົຂ ູ້ນໄປ. 

2) ກຸຶ່ມຄນົມກີານຮຶ່ວມມຼືກນັເຮັດກດິຈະກາໍຕຶ່າງໆ. 
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3) ມກີານໃຊູ້ຂະບວນການບໍລິຫານ ແລະຊບັພະຍາກອນທາງການບໍລິຫານທີຶ່ ເໝາະ

ສມົ. 

4) ການເຮັດກດິຈະກາໍແມ ຶ່ນເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ບນັລຈຸດຸປະສງົຮ ຶ່ວມກນັ. 

 

4.2 ວວິດັທະນາການຂອງແນວຄດິ ແລະ ທິດສະດກີານບໍລິຫານ-ການຈດັການ 

ແນວຄດິ ຫ ຼືທິດສະດທີາງດູ້ານການບໍລິຫານນີູ້ ໄດູ້ມວີວິດັທະນາການຜຶ່ານຫ າຍຍກຸຫ າຍ

ສະໄໝມາແລູ້ວ. ບນັດານກັວຊິາການດູ້ານການບໍລິຫານໄດູ້ແບຶ່ງໄລຍະການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ

ແນວຄດິດູ້ານການບໍລິຫານອອກເປັນ 4 ຍກຸສະໄໝ ຄຼື: ຍກຸບໍລິຫານແບບດ ັຶ່ງເດມີ, ຍກຸບໍລິຫານ

ແບບວທິະຍາສາດ, ຍກຸບໍລິຫານແບບມະນດຸສາໍພນັ ແລະຍກຸການບໍລິຫານແບບພ ດຕກິາໍສາດ. 

1) ຍກຸການບໍລິຫານແບບດ ັູ້ງເດມີ   

ການບໍລິຫານແບບດ ັຶ່ງເດມີ (Primitive Management Approach) ມມີາພູ້ອມກບັ

ສງັຄມົມະນດຸ ເປັນຍກຸກ ຶ່ອນການປະຕິວດັອດຸສາຫະກາໍ (ກ ຶ່ອນສະຕະວດັທີ XVIII) ເຊິຶ່ ງໃນຍກຸ

ນ ັູ້ນ ຍງັບໍຶ່ ມຜີ  ູ້ໃດຄ ົູ້ນຄິດກ ຶ່ຽວກບັຫ ກັວທີິການບໍລິຫານ. ການເຮັດວຽກງານໃນຍກຸນ ັູ້ນຍງັໃຊູ້ວທີິ

ເກົຶ່ າໆ, ໃຊູ້ການບງັຄບັ ນາບຂ ຶ່ ແລະລງົໂທດດູ້ວຍວທີິທບຸຕຄີນົງານ. ສະພາບທ ົຶ່ວໄປຂອງການ

ບໍລິຫານໃນຍກຸນ ັູ້ນ ແມ ຶ່ນຢ ຶ່ພາຍໃຕູ້ລະບອບຜະເດັດການຂອງເຈົູ້າທາດແລະ ຂນຸມ ນນາຍ; ຈາກ

ນ ັູ້ນ ຈ ຶ່ງມຂີະບວນການຕໍຶ່ ສ ູ້ຂອງມວນຊນົຢ ຶ່ແຫຶ່ງຕຶ່າງໆ, ເກດີມແີນວຄິດໃໝຶໆ່ ກ ຶ່ຽວກບັຄວາມສະເ

ໝີພາບ ແລະເສລີພາບ ອນັນາໍໄປສ ຶ່ການປຶ່ຽນແປງທາງດູ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະກູ້າວເຂົູ້າສ ຶ່

ຍກຸແຫຶ່ງການປະຕິວດັອດຸສາຫະກາໍ ຈນົມາເຖງິຕ ົູ້ນສະຕະວດັທີ XX ຈ ຶ່ງເກດີມແີນວຄິດ ຫ ຼືທິດ

ສະດໃີໝຶໆ່ ທາງການບໍລິຫານ ຄຼື: ການບໍລິຫານແບບວທິະຍາສາດ. 

2) ຍກຸການບໍລິຫານແບບວທິະຍາສາດ 

ຍກຸການບໍລິຫານແບບວທິະຍາສາດ (Scientific Management Approach) ເກດີ

ຂ ູ້ນໃນໄລຍະແຕຶ່ປີ ຄສ. 1880 ມາເຖງິປີ 1930 ໂດຍມນີກັຄິດກ ຶ່ຽວກບັການບໍລິຫານຫ າຍທຶ່ານ

ທີຶ່ ໄດູ້ຄ ົູ້ນຄວູ້າ ແລະອອກແບບຫ ກັການບໍລິຫານ ເຊັຶ່ ນ: Frederick Taylor, Henri Fayol, 

Luther Gulick, Lyndall Urwick, Henry Gantt ເປັນຕ ົູ້ນ ເຊິຶ່ ງໃນຈາໍນວນນກັຄດິດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ

ມ ີ2 ທຶ່ານທີຶ່ ມລີກັສະນະໂດດເດັຶ່ ນ ຄຼື:  Frederick Taylor ແລະ Henri Fayol   ເຊິຶ່ ງເປັນ

ຜ ູ້ນາໍໜູ້າໃນການຄ ົູ້ນຄວູ້າວໄິຈ ແລະສູ້າງຫ ກັເກນກຶ່ຽວກບັການບໍລິຫານອອກມາໃຊູ້ຈນົເປັນທີຶ່ ີຮ ູ້ຈກັ

ກນັທ ົຶ່ວໂລກຈນົມາເຖງິປດັຈບຸນັ. 

(1) ການບໍລິຫານທີຶ່ ມຫີ ກັເກນຂອງ  Frederick Taylor: 

Taylor ເປັນວສິະວະກອນກນົຈກັຊາວອາເມລິກາ ໄດູ້ສະເໜີແນວຄິດ

ໃນການຈດັການແບບວທິະຍາສາດໂດຍໄດູ້ສ ກສາຄ ົູ້ນຄວູ້າ ແລະວາງ

ຫ ກັການບໍລິຫານ 5 ປະການ (ອູ້າງໃນ ສກຸດິ ສວຸນັນະໄຊຣບົ, 

1996) ຄຼື: 

  1. ກາໍນດົເວລາໃຫູ້ເໝາະສມົກບັປະລິມານວຽກງານທີຶ່ ປະຕິບດັ. 

  2. ກາໍນດົຄຶ່າຈ ູ້າງຄດິໄລຶ່ຕາມຜະລິດຕະພນັ.  
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  3. ການວາງແຜນກບັການປະຕບິດັງານຕວົຈງິໃຫູ້ແຍກຈາກກນັ. 

 4. ຝຶ່າຍຜ ູ້ບໍລິຫານ ເປັນຜ ູ້ວາງແຜນ ແລະກາໍນດົລກັສະນະວຽກງານໃຫູ້

ຄນົງານຢຶ່າງຈະແຈ ູ້ງ ແລະຄວບຄມຸຝຶ່າຍປະຕບິດັງານ. 

5. ແບຶ່ງວຽກຕາມໜູ້າທີຶ່  ບໍຶ່ ໃຫູ້ຜ ູ້ໜ ຶ່ ງເຮັດຫ າຍວຽກ ໃຫູ້ມຜີ ູ້ເຮັດວຽກ

ສະເພາະແຕຶ່ລະວຽກ ແຕຶ່ມກີານພວົພນັກນັ (ແມ ຶ່ນການເຮັດວຽກ

ແບບຕຶ່ອງໂສູ້) 

ຄວາມມຸ ຶ່ງໝາຍສ ງສດຸຂອງການບໍລິຫານແບບວທິະຍາສາດຂອງ Taylor (ອູ້າງໃນ 

ດຣ.ເສດຖະໄຊ ໄຊສະໜິດ, 2011: 13) ແມ ຶ່ນການຈດັການບໍລິຫານທລຸະກດິ ແລະບໍລິຫານ

ໂຮງງານໃຫູ້ມປີະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜນົສ ງສດຸ ໂດຍມແີນວຄວາມຄດິວຶ່າ ຄນົງານ

ແຕຶ່ລະຄນົເປັນຄຼືກບັເຄຼືຶ່ ອງຈກັທີຶ່ ສາມາດປບັປງຸເພຼືຶ່ ອເພີຶ່ ມຜນົຜະລິດໃຫູ້ແກ ຶ່ໂຮງງານໄດູ້. Taylor 

ມແີນວຄິດວຶ່າ ປະສິດທິພາບສ ງສດຸຂອງການເຮັດວຽກງານຂອງຄນົງານ (The one best 

way) ຈະເກດີຂ ູ້ນໄດູ້ນ ັູ້ນ ຂ ູ້ນຢ ຶ່ກບັວທີິການບໍລິຫານບກຸຄະລາກອນ 3 ປະການ ຄຼື:  

1. ຄດັເລຼືອກໃຫູ້ໄດູ້ຄນົທີຶ່ ມຄີວາມສາມາດສ ງສດຸ (Selection) 

  2. ຈດັເຝິກອບົຮມົຄນົງານໃຫູ້ຖຼືກຕູ້ອງເໝາະສມົ (Training) 

 3. ຊຸກຍ ູ້ກາໍລງັໃຈໃນການເຮັດວຽກງານຂອງຄນົງານ (Motivation) 

 

 

(2) ແນວຄິດການບໍລິຫານງານທີຶ່ ມຫີ ກັເກນຂອງ Henri Fayol. 

Henry Fayol ໄດູ້ຄ ົູ້ນຄວູ້າ ແລະສະເໜີແນວຄິດກ ຶ່ຽວກບັການ

ບໍລິຫານງານ ເຊິຶ່ ງສະຫ ຸບແນວຄິດໄດູ້ ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1. ກາໍນດົໜູ້າທີຶ່ ໃນການບໍລິຫານ ປະກອບດູ້ວຍ: ການວາງແຜນ, 

ການຈດັອງົກອນ, ການບງັຄບັບນັຊາ, ການປະສານງານ ແລະ

ການຄວບຄມຸ (Planning, Organizing, Directing, 

Coordinating, Controlling - PODCC). 

2. ກາໍນດົຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານ: ມຄີວາມຮ ູ້ ຄວາມສາມາດ, 

ມຄີວາມແຂງແຮງດູ້ານຮຶ່າງກາຍ, ມເີຕັກນກິໃນການເຮັດວຽກ

ງານ ແລະມຄີວາມສາມາດໃນການຕດັສິນໃຈ. 

3. ວາງຫ ກັການບໍລິຫານຕາມ 14 ຫ ກັການ ຄຼື:  

(1)  ຫ ກັສິດອາໍນາດກບັຄວາມຮບັຜິດຊອບ (Authority & 

Responsibility) 

(2) ຫ ກັເອກະພາບໃນການບງັຄບັບນັຊາ (Unity of 

command) 

(3) ຫ ກັອາໍນາດລວມສ ນ (Centralization) 

(4) ຫ ກັຈດຸມຸ ຶ່ງໝາຍດຽວ (Unity of direction) 
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(5) ຫ ກັສາຍບງັຄບັບນັຊາ (Scalar chain) 

(6) ຫ ກັແບຶ່ງວຽກໃຫູ້ແຕຶ່ລະຄນົເຮັດ (Division of work 

or specialization) 

(7) ຫ ກັລະບຽບວໄິນໃນການເຮັດວຽກ (Discipline) 

(8) ຫ ກັຜນົປະໂຫຍດສຶ່ວນບກຸຄນົຂ ູ້ນກບັຂອງອງົການ 

(Subordination of individual to general 

interest) 

(9) ຫ ກັສະໜອງຜນົປະໂຫຍດຕອບແທນ 

(Remuneration) 

(10) ຫ ກັການກາໍນດົລະບຽບຂໍູ້ບງັຄບັ (Order) 

(11) ຫ ກັຄວາມສະເໝີພາບ (Equity) 

(12) ຫ ກັຄວາມໝັູ້ນຄງົໃນການເຮັດວຽກ (Stability of 

tenure) 

(13) ຫ ກັຄວາມຄິດປະດດິສູ້າງ (Initiative) 

(14) ຫ ກັຄວາມສາມກັຄີໃນໜຶ່ວຍງານ (Esprit de corps) 

ຈາກການວາງຫ ກັການນີູ້ Henri Fayol ຈ ຶ່ງໄດູ້ຮບັການຂະໜານນາມວຶ່າ ເພິຶ່ ນ

ແມ ຶ່ນຜ ູ້ໜ ຶ່ ງທີຶ່ ເປັນ   “ບິດາແຫຶ່ງການບໍລິຫານແບບວທິະຍາສາດໃນສະໄໝໃໝຶ່”. ແຕຶ່ການ

ບໍລິຫານແບບວທິະຍາສາດກມໍຈີດຸອຶ່ອນ ຄຼືຜ ູ້ບໍລິຫານຖຼືຄນົງານເປັນຄຼືເຄຼືຶ່ ອງຈກັເຄຼືຶ່ ອງລານ ເຮັດ

ໃຫູ້ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກງານບໍຶ່ ສ ງ ແລະເນຼືຶ່ອງຈາກເປັນການບໍລິຫານແບບກດົຂີຶ່ ຂ ດຮດີ 

ຈ ຶ່ງເກດີມປີາກດົການຕໍຶ່ສ ູ້ຂອງກາໍມະກອນ ຫ ຼື ຄນົງານໃນຫ າຍໆປະເທດ. ສະນ ັູ້ນ ໃນໄລຍະຕໍຶ່ ມາ

ຈ ຶ່ງມຜີ ູ້ຄ ົູ້ນຄດິກ ຶ່ຽວກບັການບໍລິຫານແບບມະນດຸສາໍພນັອອກມາ. 

 

3) ຍກຸການບໍລິຫານແບບມະນດຸສາໍພນັ 

ຮ ບແບບການບໍລິຫານແບບມມີະນດຸສາໍພນັ (Human Relation Management 

Approach) ເລີຶ່ ມມຂີ ູ້ນນບັແຕຶ່ ຄສ.1930 ຈນົມາເຖງິ ຄສ.1950 ໂດຍມນີກັຄດິກ ຶ່ຽວກບັການ

ບໍລິຫານແບບມະນດຸສາໍພນັຫ າຍທຶ່ານ ເຊັຶ່ ນ: Mary Parker Follett, Elton Mayo, Fritz 

Roethlisberger ເປັນຕ ົູ້ນ. 

1) ແນວຄິດການບໍລິຫານແບບມະນດຸສາໍພນັຂອງ Mary Parker Follett 

Mary Follett ເປັນນກັບໍລິຫານຊາວອາເມລິກາ; ຜ ູ້ກ ຶ່ຽວໄດູ້ຄ ົູ້ນຄວູ້າ 

ແລະສະເໜີແນວຄິດກ ຶ່ຽວກບັການບໍລິຫານ ໂດຍສະເພາະໃນວງົການ

ທລຸະກດິຂອງອາເມລິກາ ໂດຍມແີນວຄວາມຄິດວຶ່າ ໃນການບໍລິຫານ

ທລຸະກດິ ນາຍທ ນບໍຶ່ຄວນຄດິນາໍແຕຶ່ກາໍໄລເທົຶ່ ານ ັູ້ນ ແຕຶ່ຄວນສນົໃຈໃນ

ຕວົຂອງບກຸຄະລາກອນທີຶ່ ເຮັດວຽກອກີດູ້ວຍ; ການເຮັດວຽກຂອງຄນົງານ

ຈະດຫີ ຼືບໍຶ່ ນ ັ ູ້ນ ມນັຂ ູ້ນກບັຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງຜ ູ້ບໍລິຫານກບັຄນົງານ;   
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ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ ຕໍຶ່ກບັຄນົງານບໍຶ່ພຽງແຕຶ່ເອົາໃຈໃສຶ່ທາງຮຶ່າງກາຍເທົຶ່ ານ ັູ້ນ ຕູ້ອງ

ເບິຶ່ ງເລິກເຂົູ້າເຖງິຈດິໃຈຂອງເຂົາອີກດູ້ວຍ. Follett ສະເໜີແນວຄິດວຶ່າ 

ການສູ້າງມະນດຸສາໍພນັກແໍມ ຶ່ນການກາໍຈດັຂໍູ້ຂດັແຍຶ່ງ ເຊິຶ່ ງມ ີ3 ວທີິ ຄຼື: 

- ວທີິແບບ Domination ແມ ຶ່ນໃຊູ້ອາໍນາດແກູ້ໄຂເມຼືຶ່ອເກດີຂໍູ້ຂດັແຍຶ່ງ 

ເຊິຶ່ ງໃຊູ້ວທີິນີູ້ຈະມຜີ ູ້ຊະນະ ແລະ ຜ ູ້ເສຍໄຊ, ວທີິນີູ້ເປັນການໃຊູ້ອາໍນາດ

ເຮັດໃຫູ້ຝຶ່າຍໜ ຶ່ ງຍອມອຶ່ອນຂໍູ້. 

- ວທີິແບບ Compromise ແມ ຶ່ນການປະນປີະນອມລະຫວຶ່າງ 2 ຝຶ່າຍທີຶ່

ມຂີໍ ູ້ຂດັແຍຶ່ງກນັ ເຊິຶ່ ງທງັສອງຝຶ່າຍຕູ້ອງອຶ່ອນຂໍູ້ໃຫູ້ກນັໃນບາງດູ້ານ, ບໍຶ່ ມ ີ

ຜ ູ້ໄດູ້ຜ ູ້ເສຍ ແຕຶ່ໄດູ້ເສຍຄນົລະເຄິຶ່ ງ. 

- ວທີິແບບ Integration ແມ ຶ່ນການປະສານປະໂຫຍດ ເຊິຶ່ ງເປັນວທີິທີຶ່ ດທີີຶ່

ສດຸໃນການແກູ້ໄຂຂໍູ້ຂດັແຍຶ່ງ ໂດຍທີຶ່ ທງັສອງຝຶ່າຍມຄີວາມເພິງພໍໃຈ

ເພາະມຜີນົໄດູ້ໃຫູ້ທງັສອງຝຶ່າຍທີຶ່ ຂດັແຍຶ່ງກນັ. 

 

2) ແນວຄິດການບໍລິຫານແບບມະນດຸສາໍພນັຂອງ Elton Mayo 

Elton Mayo ເປັນນກັວໄິຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Harward 

ແລະໄດູ້ຮ ຶ່ວມມຼືກບັ Roethlis Berger ໃນການຄ ົູ້ນຄວູ້າກ ຶ່ຽວກບັ

ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກງານຂອງຄນົງານໃນບໍລິສດັ 

Western Electric Co.  ທີຶ່ ເມ ຼືອງ Hawthorne ຈ ຶ່ງໄດູ້ຊຼືຶ່ ການ

ຄ ົູ້ນຄວູ້າຄ ັູ້ງນີູ້ວ ຶ່າ Hawthorne Study.  ຜນົການຄ ົູ້ນຄວູ້າພໍ

ສະຫລບຸໄດູ້ດ ັຶ່ງນີູ້: 

(1) ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງບກຸຄະລາກອນຂ ູ້ນຢ ຶ່ກບັ

ຈດິໃຈ ກາໍລງັໃຈ ແລະຄວາມເພິງພໍໃຈເປັນສາໍຄນັ. 

(2) ລາງວນັທາງຈດິໃຈມຜີນົຕໍຶ່ການຈ ງໃຈໃນການເຮັດວຽກງານບໍຶ່

ໜູ້ອຍກວຶ່າລາງ ວນັທີຶ່ ເປັນ “ເງນິ”. 

(3) ປະສິດທິພາບຂອງການເຮັດວຽກຂອງຄນົຂ ູ້ນກບັສະພາບແວດ

ລູ້ອມທາງສງັຄມົຂອງໜຶ່ວຍງານບໍຶ່ໜູ້ອຍກວຶ່າສະພາບແວດລູ້ອມ

ທາງກາຍະພາບ ຫ ຼື ວດັຖ.ຸ 

(4) ອິດທິພນົຂອງກຸຶ່ມມຄີວາມສາໍຄນັຫ າຍຕໍຶ່ ການດາໍເນນີງານຂອງ 

ໜຶ່ວຍງານ. 

4. ຍກຸການບໍລິຫານແບບພ ດຕກິາໍສາດ 

ຮ ບແບບການບໍລິຫານແບບພ ດຕິກາໍສາດ (Behavioral Science Management 

Approach) ໃຫູ້ຄວາມສນົໃຈກຶ່ຽວກບັພ ດຕິກາໍອງົການ ແລະຖຼືວຶ່າ ອງົການເປັນລະບບົ

ໜ ຶ່ ງຂອງສງັຄມົທີຶ່ ມກີານພວົພນັກບັການປຶ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລູ້ອມທາງສງັຄມົ, 

ອງົການເປັນລະບບົການງານ ແລະລະບບົສາຍພວົພນັຂອງຄນົ. ນກັວຊິາການດູ້ານການ
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ບໍລິຫານທີຶ່ ສາໍຄນັຂອງສາຍພ ດຕກິາໍສາດໄດູ້ແກ ຶ່ Chester I. Barnard ແລະ Herbert 

A. Simon ເປັນຕ ົູ້ນ. 

(1) ແນວຄິດທາງການບໍລິຫານຂອງ Chester I. Barnard 

Chester Barnard ເປັນນກັວຊິາການດູ້ານການບໍລິຫານຂອງອາ

ເມລິກາທີຶ່ ມແີນວຄວາມຄິດວຶ່າ ຄນົເປັນສ ນກາງຂອງການບໍລິຫານ, 

ອງົການເປັນລະບບົຂອງຄວາມຮຶ່ວມມຼືຂອງຄນົ ເຊິຶ່ ງມຕີວົປຶ່ຽນ 4 

ປະການທີຶ່ ເຮັດໃຫູ້ແຕຶ່ລະອງົການມຄີວາມແຕກຕຶ່າງກນັ ຄຼື: 

ສະພາບແວດລູ້ອມທາງກາຍະພາບ, ສະພາບແວດລູ້ອມທາງສງັຄມົ

, ບກຸຄະລາກອນຂອງອງົການ ແລະຕວົປຶ່ຽນອຼືຶ່ ນໆ.  

Barnard ໄດູ້ຂຽນປ ູ້ມທີຶ່ ມຊີຼືຶ່ ວ ຶ່າ The Function of the 

Executive ເຊິຶ່ ງມກີານໃຫູ້ຄາໍນຍິາມກຶ່ຽວກບັອງົການ, ອາໍນາດ ແລະການຕດັສນິໃຈ, ການ

ຮຶ່ວມມຼືໃນການເຮັດວຽກ ສະຖານະພາບຂອງບກຸຄນົທາງດູ້ານກາຍະພາບ, ດູ້ານຊວີະພາບ 

ແລະດູ້ານສງັຄມົ ເຊິຶ່ ງທງັໝດົນ ັູ້ນ ຕູ້ອງໄດູ້ຄາໍນ ງເຖງິໃນການບໍລິຫານ. ນອກນ ັູ້ນ Barnard 

ຍງັໄດູ້ໃຫູ້ຂໍູ້ຄດິວຶ່າ ອາໍນາດໃນການສ ັຶ່ງການຍຶ່ອມມຂີອບເຂດ ແລະຜນົຂອງການສ ັຶ່ງການຂ ູ້ນຢ ຶ່

ກບັວຶ່າຜ ູ້ຮບັຄາໍສ ັຶ່ງມຄີວາມເຕັມໃຈຮບັຄາໍສ ັຶ່ງພຽງໃດ ຈ ຶ່ງຕູ້ອງຫາທາງໃຫູ້ຜ ູ້ຮ ຶ່ວມງານເກດີ

ຄວາມເຕັມໃຈ ແລະຄວາມສະໝກັໃຈໃນການເຮັດວຽກງານ. 

(2) ແນວຄິດທາງການບໍລິຫານຂອງ Herbert A.Simon 

Herbert Simon ເປັນນກັວຊິາການດູ້ານການບໍລິຫານ ຊາວ

ອາເມລິກາ. ຍູ້ອນແນວຄວາມຄິດທາງການບໍລິຫານຂອງເຂົາ ຈ ຶ່ງໄດູ້

ຮບັການຂະໜານນາມວຶ່າເປັນ “ນກັປາດແຫຶ່ງການບໍລິຫານ ຫ ຼື ບດິາ

ແຫຶ່ງທິດສະດກີານຕດັສິນໃຈ”. ຂໍູ້ຄດິທາງການບໍລິຫານຂອງ Herbert 

Simon  ມຄີຼື: ການບໍລິຫານເປັນຂະບວນການຕດັສນິໃຈ ແລະການທີຶ່

ຈະເຮັດຫຍງັຕູ້ອງມຈີດຸປະສງົກ ຶ່ອນ ແລູ້ວຈ ຶ່ງຫາວທີິການທີຶ່ ຈະນາໍໄປສ ຶ່

ຈດຸມຸ ຶ່ງໝາຍນ ັູ້ນ ໂດຍນາໍໃຊູ້ແນວທາງທີຶ່ ຈະກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີຜນົດທີີຶ່ ສດຸ. 

ສະຫ ຸບແລູ້ວ ການບໍລິຫານແບບພ ດຕກິາໍສາດ ໄດູ້ມພີຼືູ້ນຖານແນວຄິດວຶ່າ ມະນດຸ

ບໍຶ່ ແມ ຶ່ນເປັນຄຼືເຄຼືຶ່ ອງຈກັ ແຕຶ່ເປັນສິຶ່ ງມຊີວີດິຈດິໃຈ, ຜ ູ້ບໍລິຫານເປັນຜ ູ້ເຮັດໜູ້າທີຶ່ ຕດັສິນໃຈ, ການ

ບໍລິຫານເປັນຄະນະຈະເຮັດໃຫູ້ການປະຕິບດັງານງ ຶ່າຍຂ ູ້ນ, ການບໍລິຫານງານຄວນເປັນການ

ສ ົຶ່ງເສີມກາໍລງັໃຈຂອງຜ ູ້ຮ ຶ່ວມງານ, ຄວາມເພິງພໍໃຈຂອງຜ ູ້ຮ ຶ່ວມງານຈະນາໍໄປສ ຶ່ຜນົງານ ແລະ

ກາຍເປັນວດັທະນະທາໍອງົການ ເປັນສິຶ່ ງສາໍຄນັ ເປັນສິຶ່ ງຊຸກດນັໃຫູ້ອງົການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫ ຼືຫດົ

ຖອຍໄດູ້. 

ຈາກແນວຄິດທາງການບໍລິຫານຂູ້າງເທິງນ ັູ້ນ ປຣະພນັ ສຣຸຫິານ (1990) ໄດູ້

ສະຫ ຸບປຽບທຽບຄວາມຄິດຂອງກຸຶ່ມແນວຄດິການບໍລິຫານ ຫ ຼືການຈດັການກຸຶ່ມວທິະຍາສາດ 

ແລະກຸຶ່ມພ ດຕິກາໍສາດ ດ ັຶ່ງນີູ້: 
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(1) ກຸຶ່ມແນວຄດິການບໍລິຫານແບບວທິະຍາສາດ ແມ ຶ່ນແນວຄດິທີຶ່ ຖຼືເອົາ 

“ຜນົງານເປັນຫ ກັ (Task Oriented)” ໂດຍເລັຶ່ ງໄປໃນແງ ຶ່ເພີຶ່ ມຜນົຜະລິດ

ເປັນຕ ົູ້ນຕໍ. 

(2) ກຸຶ່ມແນວຄດິບໍລິຫານແບບພ ດຕິກາໍສາດ ແມ ຶ່ນແນວຄດິທີຶ່ ເນັູ້ນໜກັໃສຶ່ຕວົ

ບກຸຄນົ (People Oriented) ໂດຍເລັງໃສຶ່ດ ູ້ານຂວນັກາໍລງັໃຈ, ມະນດຸ

ສາໍພນັ ແລະພາວະຜ ູ້ນາໍ. 

 

 

4.3 ຂະບວນການບໍລິຫານ ແລະ ການຈດັການ 

 ໃນການບໍລິຫານອງົການນ ັູ້ນ ໂດຍປກົກະຕິແລູ້ວຈະມ ີ 2 ລກັສະນະການບໍລິຫານ ຄຼື: 

ໜູ້າ ວຽກທາງການບໍລິຫານ (Administrative Task) ແລະຂະບວນການບໍລິຫານ 

(Administrative Process). ຕໍຶ່ ຂະບວນການບໍລິຫານ ຫ ຼືຂ ັ ູ້ນຕອນໃນການບໍລິຫານນີູ້ ໄດູ້ມ ີ

ນກັວຊິາການດູ້ານການບໍລິຫານຫ າຍຄນົໄດູ້ສະເໜີແນວຄິດຕຶ່າງກນັດ ັຶ່ງນີູ້: 

1.) ແນວຄິດຂອງ Henri Fayol (1916) 

Henri Fayol ໄດູ້ສະເໜີວຶ່າ ຜ ູ້ບໍລິຫານຕູ້ອງໃຊູ້ອງົປະກອບພຼືູ້ນຖານຂອງການ

ບໍລິຫານ ຫ ຼື ໜູ້າວຽກຂອງການບໍລິຫານ 5 ປະການ ຄຼື: 

1) To plan (ຕູ້ອງມກີານວາງແຜນການ) 

2) To organize (ຕູ້ອງຈດັໜຶ່ວຍງານ) 

3) To command (ຕູ້ອງບງັຄບັບນັຊາ) 

4) To coordinate (ຕູ້ອງປະສານງານ) 

5) To control (ຕູ້ອງຄວບຄມຸ) 

 

 

 

ຮ ບທີ 16: ອງົປະກອບພຼືູ້ນຖານຂອງການບໍລິຫານ (Henri Fayol, 1916) 
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2.) ແນວຄິດຂອງ Luther Gulick ແລະ Lyndal Urwick (1931) 

Gulick ແລະ Urwick ໄດູ້ສຼືບຕໍຶ່ ແນວຄດິຂອງ Henri Fayol ແລະປບັແນວຄິດນ ັູ້ນ

ໃຫູ້ໃຊູ້ໄດູ້ໃນການບໍລິຫານງານຂອງພາກລດັໂດຍການຂະຫຍາຍເປັນ 7 ຂ ັູ້ນຕອນເຊິຶ່ ງຂຽນຫຍໍູ້ 

POSDCoRB ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1) Planning (ການວາງແຜນ) 

2) Organizing (ການຈດັກງົຈກັຈດັຕ ັູ້ງ) 

3) Staffing (ການປະກອບບກຸຄະລາກອນ) 

4) Directing (ການຊີູ້ນາໍ ອາໍນວຍການ) 

5) Coordinating (ການປະສານງານ) 

6) Reporting (ການລາຍງານ) 

7) Budgeting (ການສະໜອງງບົປະມານ) 

 

 

 

 ຮ ບທີ 17: ອງົປະກອບພຼືູ້ນຖານຂອງການບໍລິຫານພາກລດັ (Luther Gulick 

ແລະ Lyndal Urwick, 1931) 

 

3.) ແນວຄິດຂອງ Russel T. Gregg (1957) 

ຕາມແນວຄິດຂອງຂະບວນການບໍລິຫານຄວນມ ີ7 ຂ ັູ້ນຕອນຄຼືກນັດ ັຶ່ງນີູ້: 

1) Decision Marking (ການຕດັສິນໃຈ) 

2) Planning (ການວາງແຜນ) 

3) Organizing (ການປະກອບບກຸຄະລາກອນ) 

4) Communicating (ການສຼືຶ່ ສານ) 

5) Influencing (ການປກຸລະດມົ) 

6) Coordinating (ການປະສານງານ) 
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7) Evaluating (ການປະເມນີຜນົ) 

 

 

  

ຮ ບທີ 18: ຂະບວນການບໍລິຫານ ຂອງ Russel T. Gregg,1957 

 

4.) ສະມາຄມົຜ ູ້ບໍລິຫານການສ ກສາຂອງອາເມລິກາໄດູ້ສະເໜີວຶ່າ ຂະບວນການບໍລິຫານ

ການສ ກສາຄວນມ ີ5 ຂ ັູ້ນຕອນ ເຊິຶ່ ງຂຽນຫຍໍູ້ເປັນ PASCE ຄຼື: 

1) Planning (ການວາງແຜນ) 

2) Allocating (ການສະໜອງງບົປະມານ) 

3) Stimulating (ການຊຸກຍ ູ້ປກຸລະດມົ) 

4) Coordinating (ການປະສານງານ) 

5) Evaluating (ການປະເມນີຜນົ) 

 

 

 

ຮ ບທີ 19: ຂະບວນການບໍລິຫານການສ ກສາ 
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5.) ແນວຄິດຂອງ Hersey and Blanchard (1977) 

Hersey ແລະ Blanchard ໄດູ້ສະເໜີຂະບວນການບໍລິຫານ 4 ຂ ັູ້ນຕອນ ຄຼື: 

1) Planning (ການວາງແຜນ) 

2) Organizing (ການຈດັກງົຈກັການຈດັຕ ັູ້ງ) 

3) Motivating (ການປກຸລະດມົ) 

4) Controlling (ການຄວບຄມຸ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮ ບທີ 20: ຂະບວນການບໍລິຫານຂອງ Hersey and Blanchard,1977 

 

ສະຫ ຸບລວມແລູ້ວ ຂະບວນການບໍລິຫານອງົການຕຶ່າງໆມຫີ າຍຂ ັູ້ນຕອນທີຶ່ ຕູ້ອງໄດູ້

ປະຕິບດັ ແຕຶ່ເມ ຼືຶ່ອໄດູ້ຮບັໜູ້າທີຶ່ ເປັນຜ ູ້ບໍລິຫານໃນສະພາບທີຶ່ ມອີງົການຈດັຕ ັູ້ງມບີກຸຄະລາກອນຢ ຶ່

ແລູ້ວ ກມໍແີຕຶ່ດາໍເນນີການບໍລິຫານຕໍຶ່ ໄປໃຫູ້ມຜີນົສາໍເລັດ ໂດຍໃຊູ້ 4 ຂ ັູ້ນຕອນພຼືູ້ນຖານຂອງ

ຂະບວນການບໍລິຫານ ຂຽນຫຍໍູ້ເປັນ PIER ຄຼື:  

1) Planning (ການວາງແຜນ) 

2) Implementing (ການນາໍເອົາແຜນໄປປະຕິບດັ) 

3) Evaluating (ການສະຫ ຸບປະເມນີຜນົ) 

4) Reporting (ການລາຍງານ) 
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ຮ ບທີ 21: ຂ ັູ້ນຕອນພຼືູ້ນຖານຂອງຂະບວນການບໍລິຫານຂອງ Hersey and 

Blanchard,1977 

 

ໃນນີູ້, ຂ ັູ້ນຕອນທີຶ່ ກວມເອົາຫ າຍໜູ້າວຽກໃນການບໍລິຫານກແໍມ ຶ່ນຂ ັູ້ນຕອນນ າເອົາ

ແຜນການໄປຈດັຕ ັູ້ງປະຕິບດັ (Implementing) ເຊິຶ່ ງຈະມທີງັການເຜີຍແຜຶ່ແຜນການ, ຈດັ

ງບົປະມານ, ການສະໜອງວດັຖອຸບຸປະກອນ, ການປກຸລະດມົສະມາຊກິໃຫູ້ປະຕິບດັງານ ແລະ

ການປະສານງານ; ຈາກນ ັູ້ນ ຈ ຶ່ງມກີານຕິດຕາມປະເມນີຜນົ. ສຶ່ວນຂ ັູ້ນລາຍງານກແໍມ ຶ່ນການລາຍ

ງານຫາຂ ັູ້ນເທິງ ແລະລາຍງານແຈ ູ້ງໃຫູ້ຂ ັູ້ນລຸຶ່ມ ຫ ຼືພະນກັງານທີຶ່ ສງັກດັອງົການໄດູ້ຮບັຊາບ ແລະ

ຫ ງັຈາກສະຫ ຸບຖອດຖອນບດົຮຽນໄດູ້ແນວໃດແລູ້ວ ກຕໍູ້ອງໄດູ້ນາໍເອົາຜນົ ສາໍເລັດໄປເສີມ

ຂະຫຍາຍ ແລະ ປບັປງຸແກ ູ້ໄຂຂອດອຶ່ອນໃນແຜນການຕໍຶ່ ໄປ. 

 

4.4 ການປກົຄອງບູ້ານເມ ຼືອງທີຶ່ ດ ີ

ການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດ ີ ເຊິຶ່ ງພາສາອງັກດິໃຊູ້ຄາໍວຶ່າ Good Governance ເປັນ

ແນວຄດິໃໝຶ່ໃນການບໍລິຫານ ຫ ຼືການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງ ເພາະແນວຄິດນີູ້ເກດີຂ ູ້ນເມ ຼືຶ່ອປີ ຄສ.

1989  ໂດຍແມ ຶ່ນທະນາຄານໂລກເປັນຜ ູ້ໃຊູ້ທາໍອິດໃນບດົລາຍງານກຶ່ຽວກບັ “Sub-Sahara: 

From Crisis to Sustainable Growth” ທີຶ່ ມເີນຼືູ້ອໃນວເິຄາະເຖງິຄວາມຫ ົູ້ມແຫ ວໃນການ

ພດັທະນາຂອງບນັດາປະເທດພາກໃຕູ້ຂອງທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ພາກເໜຼືອຂອງທະວບິອາຟຣກິາ 

ແລະສະເໜີແນວທາງພດັທະນາໂດຍການນາໍໃຊູ້ການບໍລິຫານບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດ.ີ 

1.) ຄວາມໝາຍຂອງການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດ ີ
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ທະນາຄານໂລກ ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດວີ ຶ່າ ແມ ຶ່ນ

ລກັສະນະແລະວທີິທາງການໃຊູ້ອາໍນາດທາງການເມຼືອງເພຼືຶ່ ອຈດັການກບັວຽກບູ້ານເມຼືອງ ໂດຍ

ສະເພາະການຈດັການຊບັພະຍາກອນທາງເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງປະເທດເພຼືຶ່ ອການ

ພດັທະນາ.  

ອງົການ United Nations and Development Programme (UNDP)  ໄດູ້

ໃຫູ້ຄາໍນຍິາມຂອງຄາໍວຶ່າ “Good Governance” ໝາຍເຖງິ ການດາໍເນນີງານຂອງຝຶ່າຍ

ການເມຼືອງ ການບໍລິຫານ ແລະພາກເສດຖະກດິທີຶ່ ຈະຈດັການກດິຈະການຂອງປະເທດໃນທກຸ

ລະດບັ ປະກອບດູ້ວຍກນົໄກ ຂະບວນການແລະສະຖາບນັຕຶ່າງໆ ທີຶ່ ປະຊາຊນົສາມາດສະແດງ

ອອກເຊິຶ່ ງຜນົປະໂຫຍດ ປກົປູ້ອງສິດຂອງຕນົຕາມກດົໝາຍ ແລະ ສະແດງຄວາມເຫັນທີຶ່ ແຕກ

ຕຶ່າງກນັບນົຫ ກັການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ ຄວາມໂປຶ່ງໃສ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ການສ ົຶ່ງເສີມຫ ກັນຕິິທາໍ 

ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ໝ ັູ້ນໃຈວຶ່າ ການຈດັລາໍດບັຄວາມສາໍຄນັທາງການເມຼືອງ ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ຢຼືນ

ຢ ຶ່ບນົຄວາມເຫັນດເີຫັນພູ້ອມກນັທາງສງັຄມົ ແລະຫາງສຽງຂອງຄນົທກຸຍາກ ແລະ ຜ ູ້ດ ູ້ອຍ

ໂອກາດໄດູ້ຮບັການພິຈາລະນາໃນການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນເພຼືຶ່ ອການພດັທະນາ (ສດຸຈດິ ນມິດິ

ກນຸ, 2000). 

ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ADB) ໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດ ີ

ແມ ຶ່ນການເອົາໃຈໃສຶ່ຕໍຶ່ອງົປະກອບທີຶ່ ເຮັດໃຫູ້ເກດີການຈດັການທີຶ່ ມປີະສດິທິພາບ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ມຄີວາມ

ແນຶ່ໃນວຶ່ານະໂຍບາຍທີຶ່ ກາໍນດົໄວູ້ໄດູ້ຮບັຜນົ ໝາຍເຖງິການມບີນັທດັຖານ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ມຄີວາມແນຶ່ໃຈ

ວຶ່າ ລດັຖະບານສາມາດສູ້າງຜນົງານຕາມທີຶ່ ໄດູ້ສນັຍາໄວູ້ກບັປະຊາຊນົ. 

ອງົການ  JICA ກ ຶ່າວເຖງິການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດໃີນ Participatory 

Development and Good Governance Report of the Aid Study Committee 

(1995) ວຶ່າເປັນຮາກຖານຂອງການພດັທະນາແບບມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ ໂດຍກາໍນດົໃຫູ້ມໜີູ້າທີຶ່ ໃນການ

ສ ົຶ່ງເສີມການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ ແລະສູ້າງບນັຍາກາດໃຫູ້ເກດີຂະບວນການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມຈະນາໍໄປສ ຶ່ການ

ພດັທະນາທີຶ່ ຍຼືນຍງົ ເພິຶ່ ງຕນົເອງໄດູ້ແລະມຄີວາມຍຕຸິທາໍໃນສງັຄມົ.   

ທຶ່ານ Kofi Annan ອະດດີເລາຂາທິການໃຫຍຶ່ອງົການສະຫະປະຊາຊາດກຶ່າວວຶ່າ 

ການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດເີປັນແນວທາງການບໍລິຫານງານຂອງລດັທີຶ່ ເປັນການກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີການ

ເຄົາລບົສິດທິມະນດຸ ຫ ກັນຕິິທາໍ ເສີມສູ້າງປະຊາທິປະໄຕ ມຄີວາມໂປຶ່ງໃສ ແລະ ເພີຶ່ ມ

ປະສິດທິພາບໃນການບໍລິຫານບູ້ານເມຼືອງ. 

ອານນັ ປນັຍາຣະຊຸນ (1999) ກ ຶ່າວເຖງິ ການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດ ີວຶ່າເປັນຜນົໄດູ້

ຮບັຂອງການຈດັການກດິຈະກາໍ ເຊິຶ່ ງບກຸຄນົ ແລະສະຖາບນັທ ົຶ່ວໄປ ທງັພາກລດັແລະເອກະຊນົມີ

ຜນົປະໂຫຍດຮຶ່ວມກນັ ໄດູ້ກະທາໍລງົໄປໃນຫ າຍທາງ ມລີກັສະນະເປັນຂະບວນການທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນ

ຢຶ່າງຕໍຶ່ ເນຼືຶ່ອງ ເຊິຶ່ ງນາໍໄປສ ຶ່ການປະສມົປະສານຜນົປະໂຫຍດທີຶ່ ຫລາກຫ າຍ ແລະຂດັແຍຶ່ງກນັໄດູ້. 

ທີຣະຢດຸ ບນຸມ ີ (1998) ອະທິບາຍວຶ່າ  ການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດເີປັນຂະບວນ

ການສາໍພນັຮຶ່ວມກນັລະຫວຶ່າງພາກລດັ ສງັຄມົ ເອກະຊນົ ແລະ ປະຊາຊນົ ເຊິຶ່ ງເຮັດໃຫູ້ການ
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ບໍລິຫານລາດຊະການແຜຶ່ນດນິມປີະສິດທິພາບ ມຄີນຸນະທາໍ ມຄີວາມໂປຶ່ງໃສ ກວດສອບໄດູ້ 

ແລະມກີານຮຶ່ວມໄມ ູ້ຮ ຶ່ວມມຼືຂອງຝຶ່າຍທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງ.  

ປຣະເວດ ວະສີ (1999) ອະທິບາຍວຶ່າ ການທີຶ່ ສງັຄມົປະກອບດູ້ວຍ ພາກລດັ, ພາກ

ທລຸະກດິ, ພາກເອກະຊນົ ແລະ ພາກປະຊາຊນົ ເມຼືຶ່ອພິຈາລະນາເຖງິທາໍມາພິບານກລໍວມເຖງິ 

ຄວາມໂປຶ່ງໃສ ຄວາມຖຼືກຕູ້ອງຂອງສາມພາກສຶ່ວນດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ. ການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດຕີາມ

ທດັສະນະຂອງ ທຶ່ານ ໝໍ ປຣະເວດ ວະສີ ຈ ຶ່ງເປັນເໝຼືອນພະລງັຊຸກດນັທີຶ່ ຈະນາໍໄປສ ຶ່ການແກູ້

ໄຂບນັຫາຂອງປະເທດຊາດ. 

 ໄຊອະນນັ ສະໝດຸວະນດິ (1998) ໃຫູ້ຄວາມໝາຍຂອງ  ການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດີ

ວ ຶ່າ ແມ ຶ່ນການທີຶ່ ກນົໄກຂອງລດັທງັທາງການເມຼືອງ ແລະ ການບໍລິຫານ ມຄີວາມເຂັູ້ມແຂງ ມີ

ປະສິດທິພາບ ປອດໃສ ແລະ ຮບັຜິດຊອບ. 

2.) ຫ ກັການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດ ີ

ການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດປີະກອບດູ້ວຍ 6 ຫ ກັການພຼືູ້ນຖານ ດ ັຶ່ງນີູ້: 

(1) ຫ ກັນຕິິທາໍ (Rule of Laws) 

ຫ ກັນຕິິທາໍ ໄດູ້ແກ ຶ່ ການອອກກດົໝາຍ ຂໍູ້ບງັຄບັຕຶ່າງໆໃຫູ້ທນັສະໄໝ ແລະ ເປັນ

ທາໍ ເປັນທີຶ່ ຍອມຮບັຂອງສງັຄມົ ບໍຶ່ ມກີານເລຼືອກປະຕິບດັ ແລະ ສງັຄມົຍນິຍອມພູ້ອມໃຈປະຕິບດັ

ຕາມກດົໝາຍ ແລະກດົຂໍູ້ບງັຄບັເຫ ົຶ່ ານ ັູ້ນ ເຊິຶ່ ງສະຫ ຸບວຶ່າ ແມ ຶ່ນການປກົຄອງພາຍໃຕູ້ກດົໝາຍ ບໍຶ່

ແມ ຶ່ນປກົຄອງຕາມອາໍເພີໃຈ ຫ ຼືຕາມອາໍນາດຂອງບກຸຄນົໃດໜ ຶ່ ງ.  

(2) ຫ ກັຈະລິຍະທາໍ (Ethics) 

ຫ ກັຄນຸນະທາໍ ແມ ຶ່ນການຢ ດໝ ັູ້ນໃນຄວາມຖຼືກຕູ້ອງດງີາມ ສ ົຶ່ງເສີມ ສະໜບັສະ

ໜ ນນ ໍູ້າໃຈ ຊຼືຶ່ ສດັສດຸຈະລິດ, ມຄີວາມຈງິໃຈ, ອດົທນົ, ໝ ັຶ່ນພຽນ, ມລີະບຽບວໄິນ ທກຸຄນົ

ປະກອບອາຊບີທີຶ່ ສດຸຈະລິດ ແລະເຄົາລບົສດິທິຂອງຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ. 

(3) ຫ ກັຄວາມໂປຶ່ງໃສ (Transparency) 

ຫ ກັຄວາມໂປຶ່ງໃສ ໄດູ້ແກ ຶ່ການສູ້າງຄວາມໄວູ້ວາງໃຈເຊິຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ ໂດຍມີ

ການເຮັດວຽກທີຶ່ ເປີດເຜີຍ ແລະສາມາດກວດສອບໄດູ້ ມກີານໃຫູ້ ແລະຮບັຂໍູ້ມ  ນທີຶ່ ສະດວກ ເປັນ

ຈງິ ທນັການ ກງົໄປກງົມາ ມບີຶ່ອນມາບຶ່ອນໄປທີຶ່ ຊດັເຈນ ແລະ ເທົຶ່ າທຽມ ມຂີະບວນການກວດ

ສອບຄວາມຖຼືກຕູ້ອງຊດັເຈນໄດູ້. 

(4)  ຫ ກັການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ (Participation) 

ຫ ກັການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ ແມ ຶ່ນການເປີດໂອກາດໃຫູ້ປະຊາຊນົມສີຶ່ວນຮຶ່ວມໃນການຮບັ

ຮ ູ້ ຮ ຶ່ວມຄ ດ ແລະຮຶ່ວມສະເໜີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃນການຕດັສນິໃຈບນັຫາສາໍຄນັຕຶ່າງໆຂອງ

ປະເທດ ເຊັຶ່ ນ: ການແຈ ູ້ງຄວາມເຫັນ ການໄຕຶ່ສວນສາທາລະນະ ການສະແດງປະຊາມະຕິ 

ລວມໄປເຖງິການຮຶ່ວມການກວດສອບ ແລະຮຶ່ວມຮບັຜິດຊອບຕໍຶ່ຜນົການກະທາໍນ ັູ້ນ. 

(5)  ຫ ກັຄວາມສາໍນ ກຮບັຜິດຊອບ (Accountability) 

ຫ ກັຄວາມສາໍນ ກຮບັຜິດຊອບ ແມ ຶ່ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຕໍຶ່ ການກວດສອບໄດູ້ ອນັເປັນ

ການສູ້າງກນົໄກໃຫູ້ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕໍຶ່ໜູ້າທີຶ່  ຄວາມສາໍນ ກໃນຄວາມຮບັຜິດຊອບຕໍຶ່ ສງັຄມົ 
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ການເອົາໃຈໃສຶ່ບນັຫາຂອງບູ້ານເມຼືອງ ແລະກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນໃນການແກູ້ບນັຫາ ຈນົເຖງິການເຄົາລບົ

ໃນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີຶ່ ແຕກຕຶ່າງ ແລະກູ້າທີຶ່ ຈະຍອມຮບັຜນົຈາກການກະທາໍຂອງຕນົ. 

(6)  ຄວາມມປີະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜນົ (Effectiveness and Efficiency) 

 ຄວາມກຸູ້ມຄຶ່າ ແມ ຶ່ນການບໍລິຫານຈດັການ ແລະການໃຊູ້ຊບັພະຍາກອນທີຶ່ ມຢີຶ່າງ

ຈາໍກດັໃຫູ້ເປັນປະໂຫຍດຢຶ່າງກຸູ້ມຄຶ່າ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເກດີປະໂຫຍດສ ງສດຸແກ ຶ່ສຶ່ວນລວມ ໂດຍຄາໍນ ງ

ເຖງິຄວາມປະຢດັ ຄວາມກຸູ້ມຄຶ່າ ແລະຄວາມມປີະສິດທິພາບ. 

 

 
  

ຮ ບທີ 22: ອງົປະກອບ 6 ດູ້ານຂອງການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດ ີ

 

ຄະນະກາໍມະການດູ້ານເສດຖະກດິ ແລະສງັຄມົປະຈາໍພາກພຼືູ້ນເອເຊຍ ແລະປາຊຟິີກ ຂອງ

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ (United Nations Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific: UNESCAP) ໄດູ້ສະເໜີອງົປະກອບ ຫ ຼືຫ ກັການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງ

ທີຶ່ ດ ີ8 ຫ ກັການ ເຊິຶ່ ງມ ີ5 ຫ ກັການຄຼືກບັທີຶ່ ກ ຶ່າວຂູ້າງເທິງ ແຕຶ່ມ ີ3 ຫ ກັການແຕກຕຶ່າງກນັ ດ ັຶ່ງ

ລຸຶ່ມນີູ້: 

1) ການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ (Participation)  

2) ນຕິິທາໍ (Rule of Law)  

3) ຄວາມໂປຶ່ງໃສ (Transparency)  

4) ຄວາມຮບັຜິດຊອບ (Accountability)  

5) ປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜນົ (Effectiveness and Efficiency)  

6) ການຕອບສະໜອງ (Responsiveness) 

ແມ ຶ່ນການປກົຄອງ ຫ ຼືບໍລິຫານທີຶ່ ສາມາດໃຫູ້ບໍລິການ ຫ ຼືຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮູ້ອງ

ຕູ້ອງການຜ ູ້ຮບັບໍລິການຕາມລະບຽບການ ແລະໃນເວລາທີຶ່ ກາໍນດົໄວູ້ 

7) ເນັູ້ນການຜຶ່ອນສ ັູ້ນຜຶ່ອນຍາວກນັ (Consensus Oriented)  
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ແມ ຶ່ນການປກົຄອງຫ ຼືບໍລິຫານທີຶ່ ຄາໍນ ງເຖງິຜນົປະໂຫຍດຂອງທກຸກຸຶ່ມ ທກຸຝຶ່າຍທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງ 

ໂດຍມກີານປະສານ ຫ ຼືສມົທບົກນັກ ຶ່ອນທີຶ່ ຄະນະຜ ູ້ປກົຄອງ/ຜ ູ້ບໍລິຫານຈະຕກົລງົແກ ູ້ໄຂ

ຄວາມຂດັແຍຶ່ງຕຶ່າງໆທີຶ່ ອາດເກດີມຂີ ູ້ນໃນລະບບົການປກົຄອງ/ການບໍລິຫານ. 

8) ຄວາມສະເໜີພາບ ແລະຍຕຸິທາໍ (Equity and Justice)  

ແມ ຶ່ນການປກົຄອງຫ ຼືບໍລິຫານທີຶ່ ໃຫູ້ຄວາມເທົຶ່ າທຽມກນັ ແລະໃຫູ້ຄວາມເປັນທາໍ ໂດຍບໍຶ່ ມ ີ

ການຈາໍແນກຄວາມແຕກຕຶ່າງທາງດູ້ານເພດ, ໄວ, ເຊຼືູ້ອຊາດຜິວພນັ, ສາດສະໜາ ແລະ

ຖານະທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງບກຸຄນົທີຶ່ ກ ຶ່ຽວຂູ້ອງ. 

 

 

 

 

ຮ ບທີ 23: 8 ຫ ກັການຂອງການປກົຄອງທີຶ່ ດ ີ

 

ຫ ກັການປກົຄອງທີຶ່ ດ ີ (Good Governance) ນີູ້ ນອກຈາກນາໍໃຊູ້ໃນການປກົຄອງ

ບູ້ານເມຼືອງແລູ້ວ ເຮົາຍງັສາມາດນາໍເອົາຫ ກັການຕຶ່າງໆນ ັູ້ນມາໃຊູ້ໃນການບໍລິຫານອງົການອີກ

ດູ້ວຍ ເພາະຖູ້າອງົການໃດຫາກມກີານບໍລິຫານແບບຕາມກດົໝາຍ, ແບບມຄີນຸນະທາໍ, ແບບມີ

ສຶ່ວນຮຶ່ວມ, ແບບປອດໃສຂາວສະອາດ, ແບບມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສ ງ ແລະແບບກຸູ້ມຄຶ່າ 

(ປະຢດັມດັທະຍດັ) ກຈໍະຖຼືວຶ່າມຄີວາມດເີລີດທາງການບໍລິຫານ ທງັເປັນການບໍລິຫານທີຶ່ ມ ີ

ລກັສະນະສາກນົອກີດູ້ວຍ. 

 

ສະຫ ຸບລວມ 

ການບໍລິຫານຈດັການ ເກດີຂ ູ້ນພູ້ອມກບັການກາໍເນດີຂອງສງັຄມົມະນດຸ, ບຶ່ອນໃດມີ

ມະນດຸບຶ່ອນນ ັູ້ນ ຕູ້ອງມກີານບໍລິຫານຈດັການ. ການບໍລິຫານຈດັການ ໄດູ້ມວີວິດັທະນາການ

ຜຶ່ານ 4 ຍກຸແຫຶ່ງການບໍລິຫານ ເຊິຶ່ ງແຕຶ່ລະຍກຸກມໍແີນວຄິດທິດສະດໃີນການບໍລິຫານແຕກຕຶ່າງ

ກນັ ຄຼື: ຍກຸການບໍລິຫານແບບດ ັູ້ງເດມີ, ຍກຸການບໍລິຫານແບບວທິະຍາສາດ, ຍກຸການບໍລິຫານ

ແບບມະນດຸສາໍພນັ ແລະຍກຸການບໍລິຫານແບບພ ດຕິກາໍສາດ.  
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ການບໍລິຫານຈດັການ ໝາຍເຖງິ ກດິຈະກາໍທີຶ່ ບກຸຄນົແຕຶ່ 2 ຄນົຂ ູ້ນໄປ ຮຶ່ວມກນັດາໍ

ເນນີການເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ບນັລຈຸດຸປະສງົຮ ຶ່ວມກນັ. 

ການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດ ີ (Good Governance) ເປັນແບບວທີິການບໍລິຫານ

ບູ້ານເມຼືອງແບບໃໝຶ່ ເຊິຶ່ ງມແີນວຄິດເລຼືຶ່ ອງນີູ້ນບັແຕຶ່ປີ 1989 ເປັນຕ ົູ້ນມານີູ້. ມນັແມ ຶ່ນການ

ປກົຄອງ ການບໍລິຫານຈດັການ ການຄວບຄມຸດ ແລກດິຈະການຕຶ່າງໆຂອງສງັຄມົໃຫູ້ເປັນໄປ

ຢຶ່າງຖຼືກຕູ້ອງຕາມຄອງທາໍ ແລະມ ີ6 ຫ ກັການພຼືູ້ນຖານໃນການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດ ີຄຼື: ຫ ກັ

ນຕິິທາໍ, ຫ ກັຄນຸນະທາໍ, ຫ ກັຄວາມໂປຶ່ງໃສ, ຫ ກັການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ, ຫ ກັສາໍນ ກຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

ແລະຫ ກັຄວາມກຸູ້ມຄຶ່າ. ຫ ກັການບໍລິຫານບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດນີີູ້ ບໍຶ່ ສະເພາະນາໍໃຊູ້ໃນວງົລດັຖະການ

ເທົຶ່ ານ ັູ້ນ ແຕຶ່ສາມາດນາໍໃຊູ້ໄດູ້ໃນອງົການສງັຄມົ ອງົການທລຸະກດິ ແລະອງົການຈດັຕ ັູ້ງທ ົຶ່ວໆໄປ

ອີກດູ້ວຍ. 
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ບດົທີ 5 

ທກັສະການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມມປີະສດິທິຜນົ 

(Administrative Skill & Effectiveness) 

 

5.2 ທກັສະການບໍລິຫານ 

 ຈາກຜນົງານການວໄິຈດູ້ານຄນຸລກັສະນະ ມຈີາໍນວນຫ ວງຫ າຍທີຶ່ ພບົວຶ່າ ມທີກັສະຫ າຍ

ຢຶ່າງທີຶ່ ຈາໍເປັນຕໍຶ່ ການບໍລິຫານ ບໍລິຫານຈດັການທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົ (ດຣ. ສເຸທບ ພງົສຣວີດັ, 

2548) ດ ັຶ່ງຈະໄດູ້ອະທິບາຍທກັສະດ ັຶ່ງກ ຶ່າວຕາມລາໍດບັ ດ ັຶ່ງນີູ້: ທກັສະດູ້ານເທັກນກິ, ທກັສະດູ້ານ

ຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົ ແລະ ທກັສະດູ້ານມະໂນທດັ.  

(1) ທກັສະດູ້ານເທັກນກິ 

ປະກອບດູ້ວຍຄວາມຮ ູ້ກ ຶ່ຽວກບັວທີິການ ຂະບວນການຂ ັູ້ນຕອນແລະເທັກນກິວທີິ ໃນການ

ປະຕິບດັກດິຈະກາໍສະເພາະດູ້ານ ຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານປະຈາໍໜຶ່ວຍງານໃນອງົການ ທກັສະເຫ ົຶ່ ານີູ້ໄດູ້

ຈາກ ການສ ກສາຮ ໍຶ່າຮຽນຈາກສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະໄດູ້ຈາກການຝ ກອບົຮມົແລະປະສບົ

ການເພີຶ່ ມເຕີມໃນຂະນະປະຕິບດັງານ. 

(2) ທກັສະດູ້ານຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົ 

ທກັສະນີູ້ຄອບຄມຸກວູ້າງເຖງິຄວາມຮ ູ້ກ ຶ່ຽວກບັພ ດຕກິາໍ ຂອງມະນດຸແລະຂະບວນການກຸຶ່ມ 

ຄວາມສາມາດໃນການເຂົູ້າເຖງິຄວາມຮ ູ້ສ ກ ເຈດຄະຕິ ແລະແຮງຂບັເຄຼືຶ່ ອນຂອງຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ລວມທງັ

ຄວາມສາມາດທີຶ່ ຈະສຼືຶ່ ສານໄດູ້ຢຶ່າງແຈ ຶ່ມແຈ ູ້ງ ຈນົສາມາດທີຶ່ ຈະໂນ ູ້ມນ ູ້າວໃຈຄນົອຼືຶ່ ນໃຫູ້ຄູ້ອຍຕາມ

ໄດູ້. 

(3) ທກັສະດູ້ານມະໂນທດັ 

ປະກອບດູ້ວຍຄວາມສາມາດແບບວເິຄາະ, ການຄິດທີຶ່ ມເີຫດຜນົ, ການສູ້າງມະໂນທດັ, 

ການໃຊູ້ເຫດຜນົແບບອປຸະໄນ ແລະການໃຊູ້ເຫດຜນົແບບນຣິະໄນ. ເວົູ້າລວມແລູ້ວ ທກັສະດູ້ານ

ມະໂນທດັຈະກຶ່ຽວຂູ້ອງກບັການຕດັສິນໃຈທີຶ່ ດ,ີ ການເບິຶ່ ງໄປຂູ້າງໜູ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການຢັຶ່ງ

ຮ ູ້, ຄວາມຄິດສູ້າງສນັ ແລະຄວາມສາມາດໃນການແປຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມສາມາດໃນການ

ເຂົູ້າໃຈຕໍຶ່ ສະຖານະການທີຶ່ ຄມຸເຄຼືອໄດູ້ດ.ີ ທກັສະດູ້ານມະໂນທດັ ສາມາດວດັດູ້ວຍເຄຼືຶ່ ອງມຼືຫ າຍ

ແບບເຊັຶ່ ນ ແບບທດົສອບວດັຄວາມຖະໜດັ, ແບບທດົສອບແບບສະຖານະການ, ວທີິການ

ສາໍພາດ ແລະ ເທັກນກິການວເິຄາະເຫດການສາໍຄນັ.  

 

ຜ ູ້ບໍລິຫານທີຶ່ ດ ີ ຈາໍເປັນຕູ້ອງໃຊູ້ທກັສະທງັສາມດູ້ານດ ັຶ່ງກ ຶ່າວເພຼືຶ່ ອການປະຕິບດັພາລະກດິ

ຕາມບດົບາດທີຶ່ ກາໍນດົໃຫູ້ບນັລຜຸນົ, ແຕຶ່ລາໍດບັຄວາມສາໍຄນັແລະຄວາມກຶ່ຽວຂູ້ອງຂອງທກັສະທີຶ່

ໃຊູ້ຫ າຍຫ ຼືໜູ້ອຍຂ ູ້ນຢ ຶ່ກບັສະຖານະການຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ ເຊັຶ່ ນວຶ່າ ຖູ້າສະຖານະການຍ ດຖຼືຄວາມ

ສາໍຄນັຂອງການໃຊູ້ອາໍນາດອິດທິພນົເປັນຫ ກັແລູ້ວ ການມຕີາໍແໜຶ່ງຕາມສາຍງານບງັຄບັບນັຊາກໍ
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ຈະເປັນປດັໄຈທີຶ່ ສອດຄຶ່ອງຂອງທກັສະຕຶ່າງໆ ທີຶ່ ຈາໍເປັນສາໍລບັບດົບາດໃນຕາໍແໜຶ່ງນ ັູ້ນ 

(Boyatzis, 1982; Jacobs & Jaques, 1987, ອູ້າງໃນ ດຣ. ສເຸທບ ພງົສຣວີດັ, 2548). 

 

ສະຖານະການທີຶ່ ສອດຄຶ່ອງກບັທກັສະ 

ຜ ູ້ບໍລິຫານຈາໍເປັນຕູ້ອງໃຊູ້ທກັສະທງັສາມດູ້ານດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ ເພຼືຶ່ ອການປະຕບິດັພາລະກດິຕາມ

ບດັບາດໜູ້າທີຶ່  ທີຶ່ ໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ໃຫູ້ບນັລຜຸນົສາໍເລັດ. ແຕຶ່ລາໍດບັຄວາມສາໍຄນັແລະຄວາມກຶ່ຽວຂູ້ອງ

ຂອງທກັສະທີຶ່ ໃຊູ້ຫ າຍໜູ້ອຍແມ ຶ່ນຂ ູ້ນຢ ຶ່ກບັສະຖານະການຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ ເຊັຶ່ ນວຶ່າ ຖູ້າສະຖານະ

ການຢ ດຄວາມສາໍຄນັຂອງການໃຊູ້ອາໍນາດອິດທິພນົເປັນຫ ກັແລູ້ວ ການມຕີາໍແໜຶ່ງຕາມໜູ້າວຽກ

ການຊີູ້ນາໍນາໍພາກຈໍະເປັນປດັໄຈທີຶ່ ສອດຄຶ່ອງຂອງທກັສະຕຶ່າງໆ ທີຶ່ ຈາໍເປັນາລບັບດົບາດໃນຕາໍແ

ໜຶ່ງນ ັູ້ນ (ສເຸທບ ພງົສຣວີດັ, 2548). 

ຖູ້າຕາໍແໜຶ່ງງານຍິຶ່ ງສ ງຂ ູ້ນເທົຶ່ າໃດ ກຍໍິຶ່ ງມຂີອບເຂດກດິຈະກາໍຕຶ່າງໆ ຍິຶ່ ງກວູ້າງຂວາງຂ ູ້ນ 

ຖດຍຄວາມສາໍພນັຂອງກດິຈະກາໍເຫ ົຶ່ ານີູ້ມຄີວາມສະຫ ບັສບັຊູ້ອນ ທີຶ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕູ້ອງໄດູ້ສູ້າງ

ຄວາມເຂົູ້!ໃຈໃນການບໍລິຫານຈດັການຫ າຍຂ ູ້ນ. ໃນຂະນະທີຶ່ ຕາໍແໜຶ່ງບໍລິຫານລະດບັຕ ໍຶ່າ ເຊັຶ່ ນ: 

ຫວົໜູ້າພະແນກ ເຊິຶ່ ງມໜີູ້າທີຶ່ ນເິທດວຽກງານ ກຈໍະມກີດິຈະກາໍກ ຶ່ຽວກບັການປະສານງານກບັ

ພະນກັງານພາຍໃນພະແນກ ທີຶ່ ມລີກັສະນະວຽກງານຄູ້າຍຄຼືກນັເປັນສຶ່ວນໃຫຍຶ່ ຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັ

ສ ງຂອງອງົການ ຈາໍເປັນຕູ້ອງປະສານງານກດິຈະກາໍອນັຫ າກຫ າຍລະຫວຶ່າງໜຶ່ວຍງານຕຶ່າງໆ

ພາຍໃນອງົການ ໂດຍແຕຶ່ລະໜຶ່ວຍງານຈະມພີະນກັງານຈາໍນວນຫ າຍ ເມຼືຶ່ອຜ ູ້ບໍລິຫານຂ ູ້ນສ ຶ່ຕາໍແ

ໜຶ່ງສ ງຂ ູ້ນ ວຽກຮບັຜິດຊອບກຍໍິຶ່ ງເພີຶ່ ມຄວາມສບັຂູ້ອນຍິຶ່ ງຂ ູ້ນ ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ບໍລິຫານຈາໍເປັນຕູ້ອງມີ

ທກັສະດູ້ານມະໂນທດັເພີຶ່ ມຫ າຍຂ ູ້ນ, ເນຼືຶ່ ອງຈາກຜ ູ້ບໍລິຫານສ ງສດຸຕູ້ອງມໜີູ້າທີຶ່ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ຫ ກັໃນການສູ້າງແຜນຍດຸທະສາດຂອງອງົການ ຈ ຶ່ງຈາໍເປັນຕູ້ອງມທີກັສະໃນການວເິຄາະຂໍູ້ມ  ນທີຶ່

ຂາດຄວາມຊດັເຈນກຶ່ຽວກບັສະພາບແວດລູ້ອມພາຍນອກ ຈາໍນວນຫ າຍເພຼືຶ່ ອໃຊູ້ປະກອບການ

ຕດັສິນໃຈໃນແບບກນົລະຍດຸ ແລະ ເພຼືຶ່ ອຊຶ່ວຍຕີຄວາມເຫດການຕຶ່າງໆ ສາໍລບັສະມາຊກິອຼືຶ່ ນ

ຂອງອງົການ. ຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັສ ງຈາໍເປັນຕູ້ອງມມີ ມມອງໄລຍະຍາວ ແລະ ຕູ້ອງມຄີວາມ

ສາມາດໃນການທາໍຄວາມເຂົູ້າໃຈເຖງິຄວາມສາໍພນັອນັສະຫ ບັສບັຊູ້ອນລະຫວຶ່າງຕວົປຶ່ຽນຕຶ່າງໆ 

ທີຶ່ ກ ຶ່ຽວກບັການປະຕບິດັພາລະກດິຂອງອງົການ (Jocobs & Jaques, 1990. ອູ້າງໃນສເຸທບ 

ພງົສຣວີດັ, 2548). ຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັສ ງຕູ້ອງມຄີວາມສາມາດໃນການຄາດຄະເນສິຶ່ ງທີຶ່ ຈະເກດີ

ຂ ູ້ນໃນອານາຄດົ ພູ້ອມທງັສາມາດວາງແຜນຮບັມຼືໄດູ້ຢຶ່າງຖຼືກຕູ້ອງ ໂດຍການຕດັສິນໃຈແບບ

ກນົລະຍດຸທີຶ່ ດເີປັນຢຶ່າງຍິຶ່ ງ ຕູ້ອງອາໄສທກັສະດູ້ານມະໂນທດັເປັນຫ ກັ ອາດຈະຕູ້ອງໃຊູ້ທກັສະ

ດູ້ານເຕັກນກິເພຼືຶ່ ອການຕດັສິນໃຈເຊັຶ່ ນກນັ ສຶ່ວນທກັສະດູ້ານຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົ ຖຼືວ ຶ່າ

ເປັນສິຶ່ ງຈາໍເປັນ ສາໍລບັຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັສ ງໃນການພດັທະນາສາໍພນັທະພາບທີຶ່ ດກີບັຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ເພຼືຶ່ ອ

ໃຫູ້ໄດູ້ຮບັຄວາມຮຶ່ວມມຼືດ ູ້ານຂໍູ້ມ  ນ, ຂຶ່າວສານ ແລະ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ສາມາດໃຊູ້ອິດທິພນົຕໍຶ່ ຜ ູ້ຢ ຶ່ໃຕູ້ບງັຄບັ

ບນັຊາໃນການນາໍການຕດັສິນໃຈຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານລງົສ ຶ່ພາກປະຕິບດັ (Katz & Kahn, 1978, 

ອູ້າງໃນ ສເຸທບ ພງົສຣວີດັ, 2548).  
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ສຶ່ວນຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັກາງ ເຊິຶ່ ງມບີດົບາດຕາມໂຄງສູ້າງຂອງອງົການ ໃນການນາ

ນະໂຍບາຍແລະເປົູ້າໝາຍຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັສ ງໄປຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໃຫູ້ເກດີຜນົເປັນຈງິ. 

ບດົບາດຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັກາງດ ັຶ່ງກ ຶ່າວຈ ຶ່ງຕູ້ອງໃຊູ້ການປະສມົຂອງທກັສະທງັ 3  ເຊັຶ່ ນ: 

ທກັສະດູ້ານເຕັກນກິ, ທກັສະດູ້ານຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົ ແລະ ທກັສະດູ້ານມະໂນທດັ 

ໃນປະລິມານເທົຶ່ າກນັ. 

ສາໍລບັຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັຕ ໍຶ່າ ເຊິຶ່ ງຮບັຜິດຊອບໂດຍກງົຕຊຶ່ການປະຕິບດັຕາມນະໂຍບາຍ 

ແລະ ເປັນຜ ູ້ສູ້າງຄວາມຄຶ່ອງແຄູ້ວຂອງວຽກງານໄປທ ົຶ່ວທກຸພາກສຶ່ວນໃນໂຄງຮຶ່າງການຈດັຕ ັູ້ງ

ຂອງອງົການ. ຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັຕ ໍຶ່າຈ ຶ່ງຈາໍເປັນຕູ້ອງໃຊູ້ທກັສະດູ້ານເຕັກນກິສ ງກວຶ່າສ ງກວຶ່າດູ້ານ

ມະໂນທດັ ຫ ຼື ທກັສະດູ້ານຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົ.  

ສະຫ ຸບ ການໃຊູ້ທກັສະທງັສາມດູ້ານຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານ ເມຼືຶ່ອແຍກຕາມລະດບັຕາໍແໜຶ່ງຈະ

ເປັນດ ັຶ່ງຮ ບສະແດງລຸຶ່ມນີູ້. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮ ບທີ 24 :  ປະລິມານທກັສະທງັສາມດູ້ານຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານແຕຶ່ລະລະດບັ 

(ແຫ ຶ່ງທີຶ່ ມາ: Moorhead & Griffin, 1995, ອູ້າງໃນສເຸທບ ພງົສຣວີດັ, 2548)  

 

ແນວໃດກຕໍາມ ທກັສະທີຶ່ ຈາໍເປັນສາໍລບັຜ ູ້ບໍລິຫານແຕຶ່ລະລະດບັນ ັູ້ນຍງັຂ ູ້ນຢ ຶ່ກບັ ປະເພດ

ຂອງອງົການ (type of organization), ຂະໜາດ (size), ໂຄງສູ້າງຂອງອງົການ 

(organization structure) ຫ ຼື (degree of centralization of authority, McLennan, 

1967, ອູ້າງໃນ ອູ້າງໃນສເຸທບ ພງົສຣວີດັ 2548). ຕວົຢຶ່າງ ເຊັຶ່ ນທກັສະດູ້ານເຕັກນກິ ພດັມີ

ຄວາມສາໍຄນັສາໍລບັຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັສ ງ ໃນອງົການທີຶ່ ມກີານຕດັສນິໃຈໃນການປະຕບິດັງານ

ແບບລວມສ ນ ໃນໃນລກັສະນະແບບດຽວກນັກບັທກັສະດູ້ານເຕັກນກິມຄີວາມຈາໍເປັນຫ າຍຂ ູ້ນສາໍ

ລບັ ຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັສ ງທີຶ່ ເຮັດວຽກຕູ້ອງໃຊູ້ຄວາມຊຶ່ຽວຊານສະເພາະດູ້ານ (ເຊັຶ່ ນ ດູ້ານການ

ອອກແບບຜະລິດຕະພນັ ຫ ຼື ຄວາມສາມາດດູ້ານການຂາຍແກຶ່ລ ກຄູ້າລາຍໃຫຍຶ່ ເປັນຕ ົູ້ນ). 

ທກັສະດູ້ານ

ມະໂນທດັ 

ທກັສະດູ້ານຄວາມສາໍ

ພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົ 

 

ທກັສະດູ້ານ

ເຕັກນກິ 

ຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັສ ງ 

ຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັກາງ 

 

ຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັຕ ໍຶ່າ 
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ນອກຈາກນີູ້ທກັສະດູ້ານມະໂນທດັຍງັມຄີວາມຈາໍເປັນສ ງສາໍລບັຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັກາງແລະ ຜ ູ້

ບໍລິຫານລະດບັຕ ໍຶ່າ ຖູ້າບກຸຄນົເຫ ົຶ່ າານີູ້ຫາກຕູ້ກງການມສີຶ່ວນຮຶ່ວມໃນການວາງແຜນແບບ

ກນົລະຍດຸ ຫ ຼືຕູ້ອງບໍລິຫານການປຶ່ຽນແປງ. ສຶ່ວນທກັສະດູ້ານຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງບກຸຄນົຍງັ

ຄງົມຄີວາມຈາໍເປັນສ ງທ ັູ້ງຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັກາງແລະລະດບັຕ ໍຶ່າຂອງອງົການທີຶ່ ໃຊູ້ໂຄງສູ້າງການ

ບໍລິຫານແບບເປັນທີມງານ.  

 

5.2 ທກັສະຂອງຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງທີຶ່ ດ ີ 

ທກັສະ (skill) ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີຄວນມທີກັສະ ດ ັຶ່ງນີູ້: 

1.) ສະຫ ຽວສະຫ າດແລະມສີະຕິປນັຍາ (clever, intelligent) 

2.) ມທີກັສະດູ້ານມະໂນທດັ (conceptual skilled) 

3.) ມຄີວາມຄິດສູ້າງສນັ (creative) 

4.) ມຄີວາມນຸ ູ້ມນວນແລະມອີດັທະຍາໄສດ ີ(tactful and diplomatic) 

5.) ມຄີວາມຄຶ່ອງແຄູ້ວດູ້ານການເວົູ້າ (fluent in speaking) 

6.) ມຄີວາມຮອບຮ ູ້ກ ຶ່ຽວກບັງານ (knowledgeable about the work) 

7.) ມຄີວາມສາມາດຈດັອງົການ ຫ ຼືຄວາມສາມາດ ດູ້ານການບໍລິຫານ (organized, 

administravie ability) 

8.) ມຄີວາມສາມາດໃນການຊກັຊວນ (persuasive) 

9.) ມທີກັສະທາງສງັຄມົ (social skilled) 

 

5.3 ອາໍນາດໜູ້າທີຶ່   

 ອາໍນາດໜູ້າທີຶ່ ໝາຍເຖງິຄວາມສາມາດຂອງບກຸຄນົ ຫລຼືກ ຸຶ່ມຄນົທີຶ່ ມສີກັກະຍະພາບທີຶ່ ຈະ

ຄວບຄມຸເໜຼືອບກຸຄນົ ຫລຼືກ ຸຶ່ມອຼືຶ່ ນ. ອາໍນາດໜູ້າທີຶ່ ເປັນສິດທີຶ່ ຜ ູ້ບໍລິຫານມສີາໍລບັການຕດັສນິໃຈ 

ແລະກາໍນດົໃຫູ້ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາເຮັດສິຶ່ ງຕຶ່າງໆ ທີຶ່ ຈາໍເປັນຕໍຶ່ ຄວາມສາໍເລັດຕາມເປົູ້າໝາຍຂອງ

ອງົການ. 

 ອາໍນາດຂອງຜ ູ້ບໍລິຫານຈະລວມເຖງິສດິດ ັຶ່ງລຸຶ່ມນີູ້: 

• ການຕດັສນິໃຈພາຍໃນຂອບເຂດຂອງອາໍນາດໜູ້າທີຶ່ . 

• ການມອບໝາຍວຽກງານໃຫູ້ຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ. 

• ການກາໍນດົຜນົການປະຕິບດັງານ ຈນົເປັນທີຶ່ ພໍໃຈຈາກຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ 

 

(1) ແຫລຶ່ງທີຶ່ ມາຂອງອາໍນາດໜູ້າທີຶ່  (Authority sources) 

• ຕາມທດັສະນະເດມີໆ: ອາໍນາດໜູ້າທີຶ່ ໄດູ້ມາຈາກຜ ູ້ບໍລິຫານລະດບັທີຶ່ ສ ງກວຶ່າ 

• ຕາມທດັສະນະຂອງການຍອມຮບັ: ອາໍນາດໜູ້າທີຶ່ ໄດູ້ມາຈາກຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາ ຊ ຶ່ ງເປັນ

ອາໍນາດທີຶ່ ບໍຶ່ ເປັນທາງການ. 
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(2) ແຫລຶ່ງທີຶ່ ມາຂອງອາໍນາດ (Bases of power) 

• ອາໍນາດສິດທິຕາມກດົໝາຍ (Legitimate power) ອາໍນາດໜູ້າທີຶ່ ໄດູ້ມາຈາກຕາໍແໜຶ່ງ

ໃນອງົການ; ຜ ູ້ບໍລິຫານແຕຶ່ລະຄນົຈະມອີາໍນາດນີູ້ເໜຼືອຜ ູ້ໃຕູ້ບງັຄບັບນັຊາຂອງຕນົ. 

• ອາໍນາດຈາກການໃຫູ້ລາງວນັ (Reward power) ເປັນອາໍນາດທີຶ່ ໄດູ້ມາຈາກ ຜ ູ້ມ ີ

ອາໍນາດພິຈາລະນາໃຫູ້ລາງວນັ ຫລຼື ໃຫູ້ຄວາມກູ້າວໜູ້າແກ ຶ່ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ເຊັຶ່ ນ: ການເລຼືຶ່ ອນຕາໍແໜຶ່ງ, 

ການຍູ້ອງຍໍ, ການໄປສ ກສາຍກົລະດບັຄວາມຮ ູ້ແລະອຼືຶ່ ນໆ. 

• ອາໍນາດຈາກການບງັຄບັ (Coercive power) ເປັນອາໍນາດທີຶ່ ເກດີຈາກບກຸຄນົ ທີຶ່ ມ ີ

ຄວາມສາມາດທີຶ່ ຈະລງົໂທດ ຫລຼືໃຫູ້ອນັຕະລາຍແກຶ່ບກຸຄນົອຼືຶ່ ນ ທາງຮຶ່າງກາຍ ແລະຈດິໃຈ ເຊັຶ່ ນ: 

ການຍກົຍູ້າຍພະນກັງານ, ການປດົຕາໍແໜຶ່ງ, ການຮູ້າຍດຶ່າ, ການຂ ົຶ່ມຂ ຶ່ຕຶ່າງໆ.  

• ອາໍນາດຈາກຄວາມຮ ູ້ຄວາມຊາໍນານ (Expert power) ເປັນອາໍນາດທີຶ່ ໄດູ້ມາຈາກການ

ທີຶ່ ມຄີວາມຮ ູ້, ຄວາມສາມາດ, ການມຄີວາມສາໍນານງານ, ການມຂີໍູ້ມ  ນຂຶ່າວສານເໜຼືອບກຸຄນົອຼືຶ່ ນ 

ເຊັຶ່ ນ: ຜ ູ້ຈດັການຝຶ່າຍຂາຍມຂີໍູ້ມ  ນໃນການຂາຍສິນຄູ້າ ທີຶ່ ແຕຶ່ລະສາຂາຕູ້ອງການ ກຖໍຼືວ ຶ່າຜ ູ້ນ ັ ູ້ນມ ີ

ອາໍນາດຄວາມຊາໍນານເໜຼືອຕວົແທນຂາຍເຫລົຶ່ ານ ັູ້ນ. 

• ອາໍນາດຈາກສດັທາໃນບກຸຄນົທີຶ່ ເປັນຜ ູ້ນາໍ (Referent power) ເປັນອາໍນາດທີຶ່ ມ ີ

ລກັສະນະສະເພາະຂອງບກຸຄນົ; ອາໍນາດປະເພດນີູ້ຄູ້າຍຄຼືກບັອາໍນາດຄວາມຊາໍນານ.  

 

5.4 ຜ ູ້ນາໍແບບສາກນົ  

ຜ ູ້ນາໍແບບສາກນົໄດູ້ແກ ຶ່: 

(1) ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ຄາໍນ ງເຖງິຄນົ ແລະຄາໍນ ງເຖງິຜນົຜະລິດ: ໃນການບໍລິຫານນ ັູ້ນສິຶ່ ງທີຶ່ ຜ ູ້ນາໍຈະຕູ້ອງ

ໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັມຢີ ຶ່ 2 ຢຶ່າງຄຼື: ໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັແກ ຶ່ ຜນົຜະລິດ (Product oriented). 

Robert Blake ແລະ Yane Mouton ໃຊູ້ຕາໜຶ່າງບໍລິຫານ (Manegerial Grid) ໃນການ

ສ ກສາແບບຕຶ່າງໆຂອງຜ ູ້ນາໍ ໂດຍມຫີລກັການວຶ່າ ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດທີີຶ່ ສດຸ ຈະຕູ້ອງເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ໃຫູ້ຄວາມ

ສາໍຄນັທງັຄນົ ແລະ ຜນົຜະລິດ. ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສຶ່ທງັຄນົ ແລະ ຜນົຜະລິດ ນ ັູ້ນມ ີ

ທຶ່າອຶ່ຽງບໍລິຫານວຽກບໍຶ່ ໄດູ້ດ.ີ ເປົູ້າໝາຍຂອງ Blake ແລະ Mouton ຄຼືຕູ້ອງການໃຫູ້ຜ ູ້ນາໍ

ພດັທະນາຕນົເອງໃຫູ້ດທີີຶ່ ສດຸ. ລາຍລະອຽດໃຫູ້ເບິຶ່ ງຕາມຕາໜຶ່າງທີຶ່ ສະແດງ ຕໍຶ່ ໄປນີູ້: 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

1,9        9,9 

         

         

         

    5,5     

         

         

         

1,1        9,1 

 

  

ຮ ບທີ 25: ການຈດັລະດບັການພວົພນັຂອງການບໍລິຫານທີຶ່ ເນັູ້ນໃສຶ່ຄນົ ແລະ ເນັູ້ນໃສຶ່ວຽກ 

 

ຈາກຕາໜຶ່າງບໍລິຫານນີູ້ ສາມາດຈາໍແນກຜ ູ້ນາໍໄດູ້ 5 ແບບ ຄຼື: 

(1) ຜ ູ້ນາໍແບບເມນີເສີຍ (Improverished) ແມ ຶ່ນຢ ຶ່ລະດບັ 1,1 ຄຼືປະເພດສນົໃຈນາໍຄນົ (ຜ ູ້

ຮ ຶ່ວມວຽກ) ແລະ ນາໍວຽກໜູ້ອຍທີຶ່ ສດຸ. 

(2) ຜ ູ້ນາໍແບບວຽກຂ ູ້ນສະໝອງ (Task) ແມ ຶ່ນຢ ຶ່ລະດບັ 9,1 ຄຼື ປະເພດ ສນົໃຈແຕຶ່ນາໍວຽກ 

ແຕຶ່ສນົໃຈນາໍຄນົໜູ້ອຍທີຶ່ ສດຸ. 

(3) ຜ ູ້ນາໍແບບທາໍມະດາ (Middle road) ແມ ຶ່ນຢ ຶ່ລະດບັ 5,5 ຄຼື ສນົໃຈທງັຄນົ ແລະ ວຽກ

ໃນລະດບັປານກາງ. 

(4) ຜ ູ້ນາໍແບບຮກັຄນົ (Country club) ແມ ຶ່ນຢ ຶ່ລະດບັ 1,9 ຄຼືສນົໃຈນາໍແຕຶ່ຄນົ, ສູ້າງ

ຄວາມສາມກັຄີຮກັແພງລ ກນ ູ້ອງ ແລະພບົປະສງັສນັກບັລ ກນ ູ້ອງຕະຫລອດ.  

(5) ຜ ູ້ນາໍແບບເຮັດວຽກເປັນໝ ຶ່ຄະນະ (Team) ຢ ຶ່ໃນລະດບັ 9,9 ຄຼືໃຫູ້ຄວາມສນົໃຈສ ງສດຸ

ທງັຄນົທງັວຽກ; ເປັນການບໍລິຫານທີຶ່ ໄດູ້ທງັວຽກທງັຄນົ. ວຽກກໍຶ່ສາໍເລັດຄນົກໍຶ່ ພໍໃຈ. ຄນົໃນອງົ

ການຈດັຕ ັູ້ງມຈີດຸມຸ ູ້ງໝາຍຮຶ່ວມກນັ, ຮ ູ້ຈກັໜູ້າທີຶ່ ຂອງຄນົ ແລະ ພໍໃຈໃນວຽກທີຶ່ ເຮັດ. 

 

5.5 ຄວາມມປີະສດິທິພາບຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ 

ຟີດເລີ (Fiedler) ເຈົູ້າ ຂອງທິດສະດ ີພາວະຜ ູ້ນາໍຕາມສະຖານະການ ໄດູ້ໃຫູ້ນຍິາມ

ຄວາມມປີະສິດທິຜນົຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍໃນແງ ຶ່ການປະຕິບດັງານຂອງກຸຶ່ມວຶ່າ “ຜ ູ້ນາໍຈະມປີະສິດທິ

ຜນົກໍຶ່ ຕໍຶ່ ເມ ຼືຶ່ອກຸຶ່ມຂອງຕນົສາມາດປະຕິບດັງານສາໍເລັດຜນົໄປດູ້ວຍດ”ີ 
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ເຮົູ້າ (House) ເຈົູ້າ ຂອງທິດສະດ ີວທີິທາງ-ເປົູ້າໝາຍ ໄດູ້ເນັູ້ນຄວາມເພິຶ່ ງພໍໃຈຂອງຜ ູ້

ຕາມ (Follower satisfaction) ນຍິາມວຶ່າ “ຜ ູ້ນາໍຈະມປີະສິດທິຜນົກຕໍໍຶ່ ເມ ຼືຶ່ອຜ ູ້ຕາມຂອງຕນົມີ

ຄວາມເພີຶ່ ງພໍໃຈ”  

ກຸຶ່ມນກັຄ ົູ້ນຄວູ້າວໄິຈ ທີຶ່ ມຜີນົງານກຶ່ຽວກບັພາວະຜ ູ້ນາໍແບບປຶ່ຽນສະພາບ ແລະ ພາວະ

ຜ ູ້ນາໍແບບວໄິສທດັ ໄດູ້ນຍິາມຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຄວາມມປີະສິດທິຜນົ ຄຼື “ຄວາມສາໍເລັດ

ຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ສາມາດກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີການປຶ່ຽນແປງໃນຂອບເຂດທີຶ່ ກວູ້າງຂວາງ” ຂ ູ້ນຢ ຶ່ໃນອງົການ. 

ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ ນຍິາມຄວາມໝາຍຂອງຄວາມມປີະສິດທິຜນົຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍມອີງົປະກອບທີຶ່ ສາໍ

ຄນັ 3 ດູ້ານ ຄຼື:  

1) ມກີານບນັລເຸປົູ້າໝາຍ (Goal Achievement) ປະກອບດູ້ວຍດູ້ານການເງນິ 

(Financial goals) ຜນົຜະລິດຫ ຼືການບໍລິການທີຶ່ ມຄີນຸນະພາບ (Quality products of 

services) ຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການຂອງລ ກຄູ້າ (Need of customer) 

ໄດູ້ດເີປັນຕ ົູ້ນ. 

2) ມຂີະບວນການ ແລະ ການດາໍເນນີການພາຍໃນອງົການທີຶ່ ລຶ່ຽນໄຫ  (Internal 

smooth process). 

3) ຄວາມຢຼືດຍຸຶ່ນຕໍຶ່ ປ ັດໄຈພາຍນອກ (External adaptability) 
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ຂະບວນການ

ພາວະຜ ູ້ນາໍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮ ບທີ 26: ຂະບວນການພາວະຜ ູ້ນາໍ (The leadership process) 

ທີຶ່ ມາ: Pierce & Newstrom, 2000:5 

 

ອງົປະກອບທີຶ່ ກໍຶ່ໃຫູ້ເກດີຂະບວນການພວົພນັກນັໄດູ້ແກ ຶ່: 

5) ຜ ູ້ນາໍ (Leader) ເປັນບກຸຄນົທີຶ່ ມໜີູ້າທີຶ່ ຮບັຜິດຊອບໃນການຊີູ້ນາໍການປະຕິບດັງານ ແລະ ກດິ

ຈະກາໍຕຶ່າງໆ 

ຜ ູ້ນາໍ 

ບໍລິບດົ 

ຜ ູ້ຕາມ 

ຜນົທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນເຊັຶ່ ນ ຜນົ

ຜະລິດມຄີນຸນະພາບ ລ ກ

ຄູ້າພໍໃຈ ແລະອຼືຶ່ ນໆ 
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6) ຜ ູ້ຕາມ (Follower) ຜ ູ້ປະຕິບດັງານ ແລະ ກດິຈະກາໍຕຶ່າງໆ ພາຍໃຕູ້ການຊີູ້ນາໍ ແລະ ແນະ

ນາໍຂອງຜ ູ້ນາໍ 

7) ບໍລິບດົ (Context) ໝາຍເຖງິ ສະຖານະການ ໄດູ້ແກ ຶ່ ລກັສະນະທີຶ່ ເປັນທາງການ ຫ ຼື ບໍຶ່ ເປັນ

ທາງການ ເຫ ົຶ່ ານີູ້ເປັນຕ ົູ້ນ 

8) ຜນົທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນ (By-Product) ເຊັຶ່ ນການໄດູ້ຜນົຜະລິດທີຶ່ ມຄີນຸນະພາບສ ງ ຄວາມເພິງພໍໃຈ

ຂອງລ ກຄູ້າ ການບນັລເຸປົູ້າໝາຍທີຶ່ ຕ ັ ູ້ງໄວູ້ເປັນຕ ົູ້ນ 
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ບດົທີ 6 

ພາວະຜ ູ້ຕາມ 

(Follower) 

 

6.1 ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ບດົບາດຂອງຜ ູ້ຕາມ 

ພາວະຜ ູ້ຕາມ (Followership) ມຄີວາມສາໍຄນັແລະກຶ່ຽວຂູ້ອງກບັພາວະຜ ູ້ນາໍ (Leadership) 

ດູ້ວຍຫ າຍເຫດຜນົ ແລະ ຫ າຍດູ້ານ ເຊັຶ່ ນວຶ່າ: 

(1) ພາວະຜ ູ້ນາໍ ແລະ ພາວະຜ ູ້ຕາມນາໍ ຕຶ່າງກເໍປັນບດົບາດພຼືູ້ນຖານຂອງບກຸຄນົທີຶ່ ສະແດງ

ອອກ ແບບສະຫ ບັສບັປຶ່ຽນກນັໂດຍອີງຕາມສະຖານະການຕະຫ ອດເວລາ ເຊັຶ່ ນວຶ່າ ມະນດຸທກຸ

ຄນົ ລວມທງັຄນົເປັນຜ ູ້ນາໍລູ້ວນແຕຶ່ເຄີຍເປັນຜ ູ້ຖຼືກນາໍມາກ ຶ່ອນໃນໄລຍະໃດໜ ຶ່ ງຂອງຊວີດິ ແລະ 

ຄວາມຈງິແລູ້ວຄນັສຶ່ວຍໃຫຍຶ່ເຖງິຈະເຄີຍມຕີາໍແໜຶ່ງທີຶ່ ມອີາໍນາດສ ງ ແຕຶ່ກຍໍງັມຄີນົອຼືຶ່ ນທີຶ່ ຢ ຶ່ໃນ

ຖານະເປັນຫວົໜູ້າຫ ຼືເປັນຜ ູ້ບງັຄບັບນັຊາເໜຼືອຕນົໄປອີກເຊັຶ່ ນກນັ ສະນ ັູ້ນຈ ຶ່ງເວົູ້າໄດູ້ວ ຶ່າ ຄນົເຮົາມີ

ໂອກາດໃນການເປັນຜ ູ້ຕາມໄດູ້ຫ າຍກວຶ່າທີຶ່ ຈະເປັນຜ ູ້ນາໍ (Kelly, 1988, ອູ້າງໃນ ສເຸທບ ວງົສຣີ

ວດັ, 2548:219),  

(2)  ຖູ້າເຮົາຄິດຄຼືນເຖງິຄາໍນຍິາມຂອງ ພາວະຜ ູ້ນາໍ ຢ ຶ່ໃນບດົທີ 1 ເຊິຶ່ ງໝາຍເຖງິຄວາມສາໍ

ພນັແບບການມອີິດທິພນົຕໍຶ່ ກນັລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍກບັຜ ູ້ຕາມ ນ ັູ້ນສະແດງວຶ່າໃນຕາໍແໜຶ່ງຂອງການ

ເປັນຜ ູ້ນາໍນ ັູ້ນ ບກຸຄນົຜ ູ້ນີູ້ຈະໄດູ້ຮບັອິດທິພນົທີຶ່ ເປັນຜນົການປະຕິບດັ ແລະ ເຈດຄະຕິຂອງຜ ູ້

ຖຼືກນາໍຈາກຄວາມເປັນຈງິທີຶ່ ຊດັເຈນໃນເລຼືຶ່ ອງນີູ້ ຈະເຫັນໄດູ້ວຶ່າ ທິດສະດ ີ ພາວະຜ ູ້ນາໍຕາມ

ສະຖານະການເກຼືອບທກຸທິດສະດ ີ ຈະມແີນວຄິດກງົກນັຄຼື ຜ ູ້ນາໍຈະຕູ້ອງປບັພ ດຕິກາໍຂອງຕນົເອງ

ໃຫູ້ສອດຄຶ່ອງກບັສະຖານະການ ໂດຍສະເພາະຄຼືຜ ູ້ຕາມຂອງຕນົ, ດູ້ວຍເຫດນີູ້ ລກັສະນະຂອງ

ຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍກບັຜ ູ້ຖຼືກນາໍຈ ຶ່ງເປັນຂະບວນການທີຶ່ ສບັປຶ່ຽນກນັ (Reciprocity) ໃນ

ດູ້ານຂອງການແລກປຶ່ຽນການມອີດິທິພນົຕໍຶ່ ກນັ (Mutual exchange of influence), Bass, 

1990). ອິດທິພນົທີຶ່ ຜ ູ້ຖຼືກນາໍມຕໍີຶ່ຜ ູ້ນາໍສາມາດຊຶ່ວຍສ ົຶ່ງເສີມຜ ູ້ນາໍ ຫ ຼື ອາດກງົກນັຂູ້າມຄຼືຊຶ່ວຍເນັູ້ນ

ໜກັຈດຸອຶ່ອນຂອງຜ ູ້ນາໍຫ າຍຂ ູ້ນໄດູ້ເຊັຶ່ ນກນັ (Chaleff, 1995, ອູ້າງໃນ ສເຸທບ ວງົສຣວີດັ, 

2548:219). 

(3) ຄນຸລກັສະນະທີຶ່ ຕູ້ອງການຂອງຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດເີປັນຄນຸລກັສະນະແບບດຽວກນັກບັໃນ

ຜ ູ້ຖຼືກນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົ (Effective follower) ເຊັຶ່ ນ: ຄນຸລກັສະນະດູ້ານການລິເລີຶ່ ມ ຄວາມເປັນ
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ອິດສະຫ ະ ຫ ຼື ຄວາມສາມາດເພິຶ່ ງພາຕນົເອງໄດູ້ ຄວາມຜ ກພນັຕໍຶ່ກບັເປົູ້າໝາຍຮຶ່ວມ ຄວາມ

ກູ້າຫານ ເປັນຕ ົູ້ນ. ນອກຈາກນີູ້ຜ ູ້ຖຼືກນາໍຍງັສາມາດສະແດງຄວາມເຫັນອກົເຫັນໃຈສະໜບັສະໜ ນ

ຜ ູ້ນາໍ ລວມທງັການສະແດງຄວາມທູ້າທາຍຕໍຶ່ ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ທາໍລາຍຄຶ່ານຍິມົ ແລະ ຈດຸໝາຍຂອງ

ອງົການ (Chaleff, 1995) ເຊິຶ່ ງກບໍໍຶ່ ມຄີວາມແຕກຕຶ່າງກນັຫ າຍພໍທໍຶ່ ໃດກບັບດົບາດຂອງຜ ູ້ນາໍ, ທງັ

ຜ ູ້ນາໍ ແລະຜ ູ້ຖຼືກນາໍຕຶ່າງຝຶ່າຍກສໍາມາດສະແດງບດົບາດຢຶ່າງຫູ້າວຫນັ (Proactive) ໃນການຮຶ່ວມ

ກນັເຮັດໃຫູ້ວໄິສທດັປະກດົເປັນຈງິຂ ູ້ນມາໄດູ້ ຍູ້ອນແນວນ ັູ້ນການບໍລິຫານຈດັການໃນຍກຸປະຈບຸນັ 

ອງົການສຶ່ວນຫ າຍ ຈ ຶ່ງເວົູ້າເຖງິເລຼືຶ່ ອງການມອບອາໍນາດຄວາມຮບັຜິດຊອບການຕດັສິນໃຈ 

(Empowerment) ແກຶ່ພະນກັງານຫ າຍຂ ູ້ນ ເພາະເປັນຂະບວນການທີຶ່ ເຮັດໃຫູ້ອງົການໄດູ້ຮບັ

ປະໂຫຍດຈາກການລິເລີຶ່ ມ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພະນກັງານສ ງຂ ູ້ນ ລວມທງັໄດູ້ຮບັການ

ຮຶ່ວມມຼືສະໜບັສະໜ ນຕໍຶ່ ຜ ູ້ນາໍຫ າຍຂ ູ້ນ ເຮັດໃຫູ້ບນັຫາ ແລະ ຂໍູ້ຂດັແຍຶ່ງກບັຜ ູ້ນາໍຫ ຸດລງົດ ັຶ່ງນ ັູ້ນຈ ຶ່ງ

ເວົູ້າໄດູ້ວ ຶ່າ ການປະຕິບດັງານຜ ູ້ຖຼືກນາໍທີຶ່ ດ,ີ ການປະຕິບດັງານຂອງຜ ູ້ນາໍ ແລະ ອງົການກດໍ ີ

ຕຶ່າງຝຶ່າຍກເໍປັນຕວົປຶ່ຽນທີຶ່ ອາໄສເຊິຶ່ ງກນັແລະກນັ ໃນເມຼືຶ່ອສະຖານະການທີຶ່ ອງົການທີຶ່ ອງົການ

ທງັຫ າຍຕຶ່າງຝຶ່າຍກມໍຸ ູ້ງຫວງັຄວາມເປັນເລີດທາງດູ້ານຜນົງານຂອງຜ ູ້ຕາມ ໂດຍການນາໍໃຊູ້

ກນົລະຍດຸມອບໝາຍອາໍນາດການຕດັສນິໃຈ (Empowerment) ໃຫູ້ແກ ຶ່ຜ ູ້ຖຼືກນາໍຫ າຍຊ ໍຶ່າໃດ 

ພາວະຜ ູ້ຖຼືກນາໍນບັມຼືູ້ຈະເປັນຂະບວນການທີມຄີວາມສອດຄຶ່ອງຫ າຍຂ ູ້ນເທົຶ່ ານ ັູ້ນ ແລະ ຂະບວນ

ການໃຊູ້ອິດທິພນົແບບຜກັດນັໃນລກັສະນະຂອງການເປັນຫຸູ້ນສຶ່ວນ (Recipocal partnership) ທີຶ່

ເປັນອງົປະກອບຂອງຄວາມສາໍພນັລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍກບັຜ ູ້ຕາມ ຈະນບັມຼືູ້ເພີຶ່ ມທະວຄີວາມສາໍຄນັທີຶ່

ຕູ້ອງໄດູ້ຮບັຄວາມສນົໃຈເພີຶ່ ມຂ ູ້ນຢຶ່າງແນຶ່ນອນ. 

 

6.2 ສາຍພວົພນັລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້ຕາມ 

ພາວະຜ ູ້ນາໍແລະ ຜ ູ້ຕາມນາໍມຄີວາມສາໍຄນັແລະກຶ່ຽວຂູ້ອງກນັດ ັຶ່ງນີູ້: 

•  ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ບໍຶ່ ມຜີ  ູ້ຕາມກບໍໍຶ່ສາມາດເອີູ້ນໄດູ້ວ ຶ່າເປັນຜ ູ້ນາໍ 

•  ມຜີ ູ້ນາໍດ ີສມົທບົກບັມຜີ ູ້ຖຼືກນາໍດ ີຈະມຜີນົສາໍເລັດສ ງໃນໜຶ່ວຍງານ 

  ຫລຼືເອີູ້ນໄດູ້ວ ຶ່າທງັສອງຝຶ່າຍລູ້ວນແຕຶ່ເປັນຕວົປຶ່ຽນ ຂອງຜນົສາໍເລັດ 

  ໃນໜຶ່ວຍງານ 

•  ຜ ູ້ນາໍເອງກເໍປັນຜ ູ້ຖຼືກນາໍເຊັຶ່ ນດຽວກນັ (ເພາະຍງັມຂີ ັ ູ້ນເທິງຂອງຕນົເຊັຶ່ ນກນັ) 

•  ລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍແລະຜ ູ້ຕາມມກີານຕອບແທນກນັໄປມາ (Reciprocity) 



110 

 

  ແລະ ປຶ່ຽນການມອີດິທິພນົຕໍຶ່ ກນັແລະກນັ (Mutual Influence) 

 

6.3 ແບບພາວະຜ ູ້ຕາມ 

 

ໂຣເບີດ ອີ ແຄນລີ (Kelly, 1992) ໄດູ້ສ ກສາຄ ົູ້ນຄວູ້າ ໂດຍການສາໍພາດທງັຜ ູ້ນາໍ ແລະ 

ຜ ູ້ຕາມນາໍເປັນຈາໍນວນຫ ວງຫ າຍ ເພຼືຶ່ ອນາໍມາອະທິບາຍແບບພາວະຜ ູ້ຕາມນາໍ ເຊິຶ່ ງທຶ່ານ ແຄນລີ 

ຈດັແບຶ່ງປະເພດຂອງຜ ູ້ຕາມ ໂດຍໃຊູ້ເກນຈາກ 2 ມຕິິ ດ ັຶ່ງລຸຶ່ມນີູ້: 

ມຕິິທີ 1 ເປັນຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ຕາມລະຫວຶ່າງ "ຄວາມເປັນອິດສະຫ ະ" (ເພິຶ່ ງພາຕນົເອງ) 

ແລະ ແນວຄິດສູ້າງສນັ (Independent, critical thinking) ກບັ ຄວາມບໍຶ່ ເປັນອດິສະຫ ະ 

(ເພິຶ່ ງພາຄນົອຼືຶ່ ນ) ແລະ ຂາດຄວາມຄິດສູ້າງສນັ (Dependent, uncritical thinking) ເວົູ້າໄດູ້

ວ ຶ່າບກຸຄນົທີຶ່ ມແີນວຄິດສູ້າງສນັແລະມຄີວາມເປັນອິດສະຫ ະນ ັູ້ນຈະເອົາໃຈໃສຶ່ຕໍຶ່ ຜນົກະທບົ ແລະ 

ພ ດຕິກາໍຂອງຄນົອຼືຶ່ ນ ໃນການບນັລເຸປົູ້າໝາຍຂອງອງົການ, ຈະເປັນບກຸຄນົທີຶ່ ມຄີວາມ

ລະມດັລະວງັສ ງຕໍຶ່ການປະພ ດຂອງຕນົ ແລະ ຂອງຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ, ເປັນບກຸຄນົທີຶ່ ຈະສາມາດໃຫູ້ນ ໍູ້າໜກັ

ຂອງຜນົກະທບົທີຶ່ ເກດີຂ ູ້ນຈາກການຕດັສນິໃຈໄປສ ຶ່ວໄິສທດັຂອງຜ ູ້ນາໍ ໂດຍການສະເໜີຄາໍຕິຊມົ

ແບບສູ້າງສນັ, ແນວຄດິລິເລີຶ່ ມແລະ ວທີິການແປກໃໝຶ່ ແຕຶ່ໃນທາງກງົກນັຂູ້າມ ບກຸຄນົປະເພດທີຶ່

ມລີກັສະນະທີຶ່ ເພິຶ່ ງພາຄນົອຼືຶ່ ນ ແລະ ຂາດແນວຄິດສູ້າງສນັ ຈະເປັນຄນົທີຶ່ ບໍຶ່ ສາມາດເບິຶ່ ງສິຶ່ ງຕຶ່າງໆ 

ໄກອອກໄປຈາກສິຶ່ ງທີຶ່ ກາໍນດົໃຫູ້, ອງົການອາດບໍຶ່ ສາມາດເພິຶ່ ງພາບກຸຄນົດ ັຶ່ງກ ຶ່າວໄດູ້ຫ າຍກວຶ່ານີູ້ 

ແລະ ເປັນຄນົທີຶ່ ຮບັຄາໍສ ັຶ່ງ ຫ ຼື ຄວາມຄິດຂອງຜ ູ້ນາໍ ໂດຍຂາດການພິຈາລະນາ (ຮ ບທີ 27 ກາໍ

ນດົໃຫູ້ມຕິິທີ 1 ເປັນແກນຕ ັູ້ງ (Y) ຂອງເສັູ້ນສະແດງ. 

ມຕິິທີ 2 ທຶ່ານແຄນລີ ໄດູ້ກາໍນດົໃຫູ້ເປັນພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ຖຼືກນາໍທີຶ່ ກ ຶ່ຽວກບັດູ້ານ “ຄວາມກະຕຼື

ລຼືລ ົູ້ນ” (Active behaviour) ກບັ “ຄວາມເມນີເສີຍ” (Passive behaviour), ຜ ູ້ທີຶ່ ມພີ ດຕິກາໍ

ກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນແລະສນົໃຈໃນການເຂົູ້າຮ ຶ່ວມກດິຈະກາໍຕຶ່າງໆຂອງອງົການຢຶ່າງເຕັມທີຶ່  ຈະສະແດງ

ພ ດຕິກາໍສນົໃຈວຽກງານອອກໄປໄກກວຶ່າຂອບເຂດວຽກງານທີຶ່ ໄດູ້ຮບັມອບໝາຍ, ມຄີວາມຮ ູ້ສ ກ

ໃນການເປັນເຈົູ້າຂອງມກັການລິເລີຶ່ ມໃນການແກູ້ບນັຫາ ແລະ ຕດັສິນໃຈ, ແຕຶ່ໃນທາງ

ກງົກນັຂູ້າມ ຜ ູ້ທີຶ່ ພ ດຕິກາໍແບບເມນີເສຍີ ຈ ຶ່ງກງົກບັຄວາມຂີູ້ຄູ້ານ (Laziness) ຄນົທີຶ່ ມພີ ດຕິກາໍ

ເມນີເສີຍຈະບໍຶ່ ມກັເຮັດວຽກເກນີກວຶ່າທີຶ່ ໄດູ້ກາໍນດົໃຫູ້ເຮັດ ແລະ ມກັປະຕິເສດຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ເພີຶ່ ມ (ຮ ບທີ 27 ກາໍນດົໃຫູ້ມຕິິທີ 2 ເປັນແກນນອນ (X) ຂອງເສັູ້ນສະແດງ. 

ຈາກມຕິິທງັສອງດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ ທຶ່ານ ແຄນລີ ໄດູ້ຈດັຄວາມສາໍພນັໃນຮ ບແບບຕາຕະລາງ ເກດີ

ເປັນພາວະຜ ູ້ຕາມຂ ູ້ນ 5 ແບບ ໄດູ້ແກ ຶ່:  

1. ຜ ູ້ຕາມນາໍແບບຫຶ່າງເຫີນ (Alienated follower) 
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2. ຜ ູ້ຕາມແບບເມນີເສີຍ (Passive follower) 

3. ຜ ູ້ຕາມແບບປບັຕາມສະພາບ (Conformist follower) 

  

4. ຜ ູ້ຕາມແບບເອົາຕວົລອດ (Pragmatic survivor)  

5. ຜ ູ້ຕາມແບບມປີະສດິທິຜນົ (Effective follower) 

 

 

 

 

 

 

 

ເມນີເສີຍ 

(Passive) 

ມອີິດສະລະ-ຄວາມຄິດສູ້າງສນັ 

(Independent, Critical thinking) 

 

 

 

 

 

ກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນ 

(Active) 

 ຜ ູ້ຕາມແບບຫຶ່າງເຫີນ 

(Alienated follower) 

 

ຜ ູ້ຕາມແບບມປີະສິດທິຜນົ 

(Effective follower) 

 

 

 

ຜ ູ້ຕາມແບບເມນີເສຍີ 

(Passive follower) 

 

 

 

 ຜ ູ້ຕາມແບບປບັຕວົ 

(Conformist follower) 

ອາໄສຄນົອຼືຶ່ ນ 

(Dependent, Uncritical thinking) 

 

ຮ ບທີ 27: ແບບຂອງພາວະຜ ູ້ຕາມ (Followship style) 

(ແຫ ຶ່ງທີຶ່ ມາ Draft : 1999 : 398) 

 

1) ຜ ູ້ຕາມແບບຫຶ່າງເຫີນ 

ຜ ູ້ຕາມແບບຫຶ່າງເຫີນມຄີວາມເປັນຕວົຂອງຕວົເອງ ແລະ ມຫີວົຄິດ ປນັຍາສ ງ ແຕຶ່ອາດມສີິຶ່ ງບໍຶ່

ພໍໃຈຕໍຶ່ ຫວົໜູ້າ ຈ ຶ່ງມທີຶ່າທີຫຶ່າງເຫີນ ຫລຼື ບາງທີກວໍພິາກວຈິານຫວົໜູ້າ. 

2) ຜ ູ້ຕາມແບບປບັຕາມສະພາບ 

ເປັນຜ ູ້ຕາມນາໍແບບ “ໂດຍຂະນູ້ອຍ!” ປະຕິບດັຄາໍສ ັຶ່ງທກຸຢຶ່າງໂດຍບໍຶ່ ມກີານຄິດຄ ົູ້ນແຕຶ່ຢຶ່າງໃດ; 

ອາດເປັນທາດຮບັໃຊູ້ນາຍທີຶ່ ຊຼືຶ່ ສດັ ຫລຼື ເປັນບກຸຄນົທີຶ່ ຮ ູ້າຍກາດໜູ້າເກງຂາມກໄໍດູ້. 

ຜ ູ້ຕາມແບບເຮັດເອົາຕວົລອດ 

(Pragmatic survivor) 
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3) ຜ ູ້ຕາມແບບເມນີເສີຍ 

ເປັນຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ຂາດທງັຄວາມເປັນຕວົເອງ ແລະ ຂາດຫວົຄິດປນັຍາ ບໍຶ່ ມກັຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

ເຮັດແຕຶ່ທີຶ່ ມອບໝາຍໃຫູ້ແລູ້ວກເໍຊົາ ຖູ້າຢາກໃຫູ້ເຮັດແນວອຼືຶ່ ນຕູ້ອງມຄີາໍສ ັຶ່ງໃໝຶ່. 

4) ຜ ູ້ຕາມແບບມປີະສດິທິພາບ 

ເປັນຜ ູ້ຕາມຍອດປາຖະໜາຂອງທກຸອງົການ, ມຄີວາມເຕັມໃຈ ແລະ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບສ ງ ມີ

ຄວາມເສຍສະຫລະ ແລະ ມຄີວາມສາມາດ ໃນການເຮັດວຽກງານສ ງ. 

5) ຜ ູ້ຕາມແບບເອົາຕວົລອດ 

ເປັນຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມທີງັ 4 ແບບທີຶ່ ກ ຶ່າວມາ ແຕຶ່ຈະເລຼືອກໃຊູ້ແບບໃດ ແບບໜ ຶ່ ງຂ ູ້ນຢ ຶ່ກບັວຶ່າເວລາໃດ

ຈະໃຊູ້ແບບໃດເພຼືຶ່ ອຈະໃຫູ້ເປັນປະໂຫຍດໃຫູ້ແກ ຶ່ຕນົ ແລະ ມຄີວາມສຶ່ຽງໜູ້ອຍທີຶ່ ສດຸຜ ູ້ຕາມແບບນີູ້

ຈະມ ີຫລາຍໃນສະພາບທີຶ່ ອງົການນ ັູ້ນຢ ຶ່ໃນສະພາບກາໍລງັສບັສນົ (ອາດມເີຖງິ 25-35 %).  

 

6.4 ຄນຸລກັສະນະທີຶ່ ດຂີອງຜ ູ້ຕາມ 

1) ສາມາດບໍລິຫານຈດັການຕນົເອງໄດູ້ດ ີ(Self Management) 

ເປັນຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ສາມາດຄຸູ້ມຄອງຕນົເອງ ແລະຄຸູ້ມຄອງວຽກງານຂອງຕນົໄດູ້, ຈະຮ ູ້ສ ກເປັນອິດ

ສະລະໃນການຄ ົູ້ນຄດິ ແລະ ການເຮັດວຽກງານ ແລະມຂີໍູ້ສະເໜີແນະຕຶ່າງໆຕໍຶ່ຫວົໜູ້າຢ ຶ່ສະເໝີ 

(ແຕຶ່ບາງຫວົໜູ້າ ອາດບໍຶ່ ມກັລ ກນ ູ້ອງແບບນີູ້). 

2) ມຄີວາມຜ ກພນັ (Commitment) 

ນອກຈາກມຄີວາມຜ ກພນັກບັອາຊບີ ແລະ ການເປັນຢ ຶ່ແລູ້ວ ຜ ູ້ຕາມຍງັຜ ກພນັເປົູ້າໝາຍຂອງ

ອງົການ ຫລາຍກວຶ່າຜ ກພນັກນັຜ ູ້ນາໍ ເພາະຖຼືວຶ່າຜ ູ້ນາໍກເໍປັນເພຼືຶ່ ອນຮຶ່ວມງານໃນການປະຕິບດັ

ພາລະກດິ ໄປສ ຶ່ເປົູ້າໝາຍເທົຶ່ ານ ັູ້ນ. 

3) ມຄີວາມສາມາດແລະທຸຶ່ມເທ (Competence & Focus) 

ຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມຄີວາມຊາໍນຊິາໍນານໃນວຽກງານສ ງ, ມມີາດຕະຖານ ການເຮັດວຽກສ ງ, ປະເມນີຈດຸ

ອຶ່ອນ ຈດຸແຂງຂອງຕນົຖຼືກຕູ້ອງ, ສນົໃຈພດັທະນາຕນົເອງຢ ຶ່ເລຼືູ້ອຍໆ ນອກນ ັູ້ນຍງັມຄີວາມເຕັມ

ໃຈ ຮບັວຽກງານເພີຶ່ ມເຕີມກບັວຽກງານຫລກັຂອງຕນົອີກ. 

4) ມຄີວາມກູ້າຫານ (Courage) 

ຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ເປັນຄນົເປີດເຜີຍ ກງົໄປກງົມາ ມກັມຂີໍ ູ້ສະເໜີທີຶ່ ສມົເຫດ ສມົຜນົ, ເປັນຄນົໜູ້າເຊຼືຶ່ ອຖຼື 

ແລະ ກູ້າຮບັຜິດຮບັຊອບ. 
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 ອປຸະນໄິສຂອງບກຸຄນົທີຶ່ ມປີະສິດທິພາບສ ງ  

ແມ ຶ່ນປະກອບດູ້ວຍ 3 ອງົປະກອບ ເຊັຶ່ ນ: 

- ເປັນບກຸຄນົທີຶ່ ມມີກັຊອກຮ ູ້ຮ ໍຶ່າຮຽນເອົາຄວາມຮ ູ້, ເປັນຄນົທີຶ່ ຮ ູ້ຈກັວຶ່າຢ ຶ່

ໃນຕາໍແໜຶ່ງຂອງຕນົທີຶ່ ຮບັຜິດຂອບນ ັູ້ນຈະຕູ້ອງເຮັດຫຍງັແດຶ່ ແລະ 

ເຂົູ້າໃຈວຶ່າເປັນຫຍງັຈ ຶ່ງຕູ້ອງເຮັດແບບນ ັູ້ນ. 

- ເປັນຄນົທີຶ່ ມກັຊອກຮ ູ້ຮ ໍຶ່າຮຽນ, ເຝິກຝນົຫ ໍຶ່ ຫ ອມຕນົເອງໃຫູ້ມທີກັສະ ຫ ຼື

ຄວາມສາມາດທີຶ່ ດ ີຮ ູ້ຈກັວຶ່າການຈະເຮັດວຽກງານໃຫູ້ສາໍເລັດນ ັູ້ນ ຄວນ

ເຮັດແບບໃດ. 

- ເປັນຄນົທີຶ່ ມຄີວາມປາຖະໜາສ ງໃນເລຼືຶ່ ອງຂອງວຽກງານ ແລະຮ ູ້ໄດູ້ວ ຶ່າ

ຕນົເອງມຄີວາມປາຖະໜາຈະເຮັດຫຍງັໃຫູ້ເກດີຄວາມສາໍເລັດ. 

 

ດ ັຶ່ງຮ ບສະແດງທີ 28 ລຸຶ່ມນີູ້:  

 

 

ຮ ບທີ 28: ອປຸະນໄິສຂອງຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົສ ງສດຸ (ແຫ ຶ່ງທີຶ່ ມາ Stephen, 1989) 

 



114 

 

 ມກັເພິຶ່ ງພາຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ (Dependent Person): 

 - ຄິດວຶ່າຕູ້ອງມຄີນົອຼືຶ່ ນດ ແລທກຸສິຶ່ ງທກຸຢຶ່າງໃຫູ້ຕນົ 

 - ຄິດວຶ່າຕູ້ອງມຄີນົອຼືຶ່ ນຕດັສິນໃຈຕຶ່າງໆແທນຕນົ 

ສະຫ ຸບແລູ້ວ ແມ ຶ່ນເປັນຄນົທີຶ່ ບໍຶ່ ຫູ້າວຫນັ (Passive) 

- ຜ ູ້ມອີປຸະນໄິສແບບນີູ້ ຈະບໍຶ່ ສະແດງຫວົຄິດປະດດິສູ້າງ, ບໍຶ່ ສະແດງ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕນົ

ເອງ ມກັຄາດຫວງັໃຫູ້ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນດ ແລຕນົ ແລະ ມກັຕາໍນຜິ ູ້ອຼືຶ່ ນເມ ຼືຶ່ອເກດີຄວາມຜິດພາດ 

- ຜ ູ້ມອີປຸະນໄິນແບບນີູ້ ຄວນສູ້າງອປຸະນໄິສໃໝຶ່ດ ັຶ່ງນີູ້: 

ອປຸະນໄິສທີ 1: Be Proactive = ເປັນພ ດຕິກາໍ ຫລຼື ການຄ ດທີຶ່ ຈະຕູ້ອງເປັນຝຶ່າຍເລີຶ່ ມ

ຕ ົູ້ນລງົມ ຼືກ ຶ່ອນ ແທນທີຶ່ ຈະຖູ້າໃຫູ້ເຫດການເກດີຂ ູ້ນເຊິຶ່ ງເຮັດໃຫູ້ຕນົຕກົທຶ່າຮບັ. 

ອປຸະນໄິສທີ 2: Begin with the End in Mind = ກຶ່ອນເລີຶ່ ມຕ ົູ້ນລງົມ ຼືດາໍເນນີການ

ໃດໆ ຕູ້ອງກາໍນດົພາບຂອງ ຜນົສາໍເລັດທີຶ່ ເປັນເປົູ້າໝາຍປາຍທາງທີຶ່ ຕູ້ອງການໃຫູ້ຊດັເຈນ 

ໃນໃຈເສຍກຶ່ອນ 

ອປຸະນໄິສທີ 3: Put First Thing First = ເປັນວທີິ ການພດັທະນາຕນົເອງໃຫູ້ມ ີ

ຄວາມສາມາດ ໃນການເຮັດວຽກໃຫູ້ເປັນໄປຕາມເວລາ ແລະເຫດການ ຈດັຄວາມສາໍຄນັ 

ກ ຶ່ອນຫລງັໃຫູ້ຄກັແນ ຶ່. 

 

ຖູ້າສູ້າງອປຸະນໄິສທງັ 3 ນີູ້ໄດູ້ ຈະໄດູ້ຊຼືຶ່ ວ ຶ່າເປັນຜ ູ້ເພິຶ່ ງຕນົເອງໄດູ້ (Independence) 

 

 ເພິຶ່ ງພາຕນົເອງ (Independent Person): 

- ຮ ູ້ສ ກໃນຄນຸຄຶ່າຂອງຕນົ 

- ມທີດັສະນະຄະຕິໃນການເພິຶ່ ງຕນົເອງ 

 

ສະຫ ຸບແລູ້ວ ແມ ຶ່ນເປັນຄນົທີຶ່ ຫູ້າວຫນັ (Active) 

- ຜ ູ້ມອີປຸະນໄິສແບບນີູ້ ຈະມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ, ຂະຫຍນັໝ ັຶ່ນພຽນ ແລະ ມຄີວາມ

ພະຍາຍາມໃນການເຮັດວຽກງານໃຫູ້ສາໍເລັດ ໂດຍບໍຶ່ ລໍຖ ູ້າໃຫູ້ ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນຊຶ່ອຍເຫລຼືອ 

- ແຕຶ່ຜ ູ້ທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົຕູ້ອງເຝິກຝນົໃຫູ້ກ ູ້າວໄປເຖງິລະດບັ ເພິຶ່ ງພາອາໄສເຊິຶ່ ງກນັແລະກນັ

ໄດູ້ (Interdependent) 

ອປຸະນໄິສທີ 4: Think Win-Win = ການຄ ດແບບ “ຊະນະ-ຊະນະ” ເປັນການຫາຂໍູ້

ຍຕຸິໃນເມຼືຶ່ອມຂີໍ ູ້ທີຶ່ ບໍຶ່ ລງົຮອຍກນັ ຫລຼື ຂໍູ້ຂດັແຍຶ່ງຕຶ່າງໆ ເພາະເຮັດໃຫູ້ທກຸຄນົມສີຶ່ວນໄດູ້ 

ສຶ່ວນເສຍຈາກຂໍູ້ຍດຸຕິນ ັູ້ນ 

ອປຸະນໄິສທີ 5: Seek First Understand then to Be Understood = ອປຸະ

ນໄິສນີູ້ເປັນຫລກັການສາໍຄນັຂອງ ການສຼືຶ່ ສານທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົ ມນັກ ຶ່ຽວກບັປາກດົການ 

“ຈະເວົູ້າຫລາຍກວຶ່າຟງັ ຫລຼືຈະຟງັຫລາຍກວຶ່າເວົູ້າ” 
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ອປຸະນໄິສທີ 6: Synergy = ໝາຍເຖງິການປະສານ ກາໍລງັ ບໍຶ່ ແມ ຶ່ນຄນົໃນອງົກອນດຽວ

ກນັເຮັດພໍໃຜພໍມນັແບບ ການບວກເລກ 1 + 1 = 2 ແຕຶ່ສິຶ່ ງທີຶ່ ອງົກອນຕູ້ອງການແມ ຶ່ນ 

ສ ດ 1 + 1 > 2 

ອປຸະນໄິສທີ 7: Sharpen the Saw = ໝາຍເຖງິ ຂະບວນການເສີມສູ້າງ ແລະ

ປບັປງຸຄວາມສດົໃໝຶ່ ທງັທາງຮຶ່າງກາຍ ຈດິໃຈ ແລະພຼືູ້ນຖານທາງສງັຄມົໃຫູ້ແກ ຶ່ຊວີດິ

ຂອງເຮົາ; “ການລບັເລຼືຶ່ ອຍໃຫູ້ຄມົ” ເປັນອປຸະນໄິສທີຶ່ ເປັນເໝຼືອນວງົມນົອູ້ອມຮອບ ອປຸະ

ນໄິສທງັ 6 ທີຶ່ ກ ຶ່າວມາແລູ້ວ ແລະເປັນອປຸະນໄິສທີຶ່ ເຮັດໃຫູ້ ອປຸະນໄິສອຼືຶ່ ນເຄຼືຶ່ ອນໄຫວຢ ຶ່

ຕະຫລອດເວລາ. 

 

 

 

ຮ ບທີ 29: ອປຸະນໄິສຂອງຜ ູ້ຕາມ 

 

6.5 ແຫລຶ່ງທີຶ່ ມາຂອງອາໍນາດຂອງຜ ູ້ຕາມ 

- ຕາມປກົກະຕິແລູ້ວໃນອງົກອນໜ ຶ່ ງ ຈະແມ ຶ່ນຜ ູ້ນາໍເປັນຜ ູ້ມອີາໍນາດທງັປວງ ແຕຶ່ໃນຕວົຈງິ

ແລູ້ວ ຜ ູ້ຕາມກມໍອີາໍນາດດູ້ານໃດດູ້ານໜ ຶ່ ງ ແລະໃນລະດບັທີຶ່ ແນ ຶ່ນອນ 

- ແຫລຶ່ງອາໍນາດຂອງຜ ູ້ຕາມ ຄຼື: ແຫລຶ່ງອາໍນາດສຶ່ວນບກຸຄນົ ແລະ ແຫລຶ່ງອາໍນາດຈາກ

ຕາໍແໜຶ່ງໜູ້າທີຶ່ ການງານ 

1) ແຫລຶ່ງອາໍນາດສຶ່ວນບກຸຄນົ (Personal Sources of Power) 
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- ຜ ູ້ທີຶ່ ມຄີວາມຮ ູ້ ຄວາມສາມາດ ຈນົເຖງິຂ ັູ້ນເປັນຊຶ່ຽວຊານ 

- ຜ ູ້ມເີປັນແບບຢຶ່າງທີຶ່ ດໃີນການຄອງຕນົ 

2) ແຫລຶ່ງອາໍນາດຈາກຕາໍແໜຶ່ງໜູ້າທີຶ່ ການງານ (Position Sourses of Power) 

- ບາງຕາໍແໜຶ່ງງານໃນອງົກອນເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ຖຼືກນາໍເປັນທີຶ່ ຮ ູ້ຈກັດ ີແລະ ກາຍມາມອີາໍນາດສຶ່ວນ

ໃດສຶ່ວນໜ ຶ່ ງ 

 

6.6 ກນົລະຍດຸຂອງຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມປີະສດິທິຜນົ 

Daft (1999) ໄດູ້ກ ຶ່າວວຶ່າ ຜ ູ້ຕາມສາມາດນາໍໃຊູ້ກນົລະຍດຸ 4 ປະການ ເພຼືຶ່ ອໃຫູູ້້ເກດີອິດທິພນົຕໍຶ່

ຜ ູ້ນາໍ: 

1) ການເປັນແຫ ຶ່ງວທິະຍາການໃຫູ້ຜ ູ້ນາໍ (Be a resource for Leader) 

 - ມຈີດຸຢຼືນສອດຄຶ່ອງກບັຈດຸມຸ ຶ່ງໝາຍແລະວໄິສທດັຂອງອງົການ 

 - ໃຫູ້ການຊຶ່ອຍເຫລຼືອຜ ູ້ນາໍເພຼືຶ່ ອເຮັດໃຫູ້ບນັລຈຸດຸໝາຍ ແລະ ວໄິສທດັ 

2) ການຊຶ່ອຍເຫລຼືອຜ ູ້ນາໍໃຫູ້ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີ(Help the Leader to be a Good Leader) 

 - ໝັຶ່ນຖາມຜ ູ້ນາໍວຶ່າ ຖູ້າຕນົຢາກເປັນຜ ູ້ຖຼືກນາໍທີຶ່ ດຄີວນເຮັດແນວໃດ 

 - ໝັຶ່ນຊມົເຊຍີຜ ູ້ນາໍເມ ຼືຶ່ອຜ ູ້ນາໍໃຫູ້ຄາໍແນະນາໍທີຶ່ ດ ີເມ ຼືຶ່ອໃຫູ້ຄາໍແນະນາໍ 

3) ການສູ້າງຄວາມສາໍພນັທີຶ່ ດກີບັຜ ູ້ນາໍ (Good Relationship with the Leader)                             

- ພດັທະນາຄວາມໄວູ້ວາງໃຈ ແລະການເວົູ້າຈາແບບຈງິໃຈ - ການສອບຖາມເຖງິປະສບົການ

ຂອງຜ ູ້ນາໍເພຼືຶ່ ອເປັນບດົຮຽນ - ການເປີດອກົເປີດໃຈ ແລະກງົໄປກງົມາ 

4) ການມອງຜ ູ້ນາໍຕາມຄວາມເປັນຈງິ (View the Leader Realistically) 

 - ຮບັຄວາມຈງິວຶ່າຜ ູ້ນາໍກຄໍຼືປຖຸຊຸນົທາໍມະດາ ທີຶ່ ມທີງັຈດຸດ ີແລະຈດຸອຶ່ອນ ແລະ ອຶ່ານຜ ູ້ນາໍ

ຂອງຕນົໃຫູ້ຖຼືກຕູ້ອງ 

 - ບໍຶ່ ວຈິານນາຍຕໍຶ່ ຜ ູ້ອຼືຶ່ ນ ແຕຶ່ໃຫູ້ສາມາດສະແດງຄວາມບໍຶ່ ເຫັນ ພູ້ອມເມຼືຶ່ອໄດູ້ພບົສອງຕໍຶ່ ສອງ 

 



117 

 

6.7 ແນວປະຕບິດັຂອງຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມປີະສດິທິພາບ 

1) ຄ ົູ້ນໃຫູ້ພບົວຶ່າຕນົເອງຖຼືກຄາດຫວງັວຶ່າໃຫູ້ເຮັດຫຍງັ (Find out what you are 

expected to do)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- ຜ ູ້ຖຼືກນາໍຕູ້ອງໃຫູ້ຊດັເຈນວຶ່າໜູ້າວຽກຕນົມຫີຍງັໃນໜຶ່ວຍງານ ຖູ້າຍງັ ບໍຶ່ ຊດັເຈນກຍໍາກທີຶ່ ຈະ

ສະແດງຄວາມສາມາດໃນວຽກງານໄດູ້                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2) ສະເໜີການລິເລີຶ່ ມໃນການແກູ້ໄຂບນັຫາ (Taking Initiative to deal with the 

problems) 

 ການລິເລີຶ່ ມແກ ູ້ບນັຫາ ໝາຍເຖງິຊີູ້ໃຫູ້ຜ ູ້ນາໍເຫັນຊດັເຈນອປຸະສກັ ຕຶ່າງໆ ສະເໜີວທີິແກ ູ້

ບນັຫາ ຫລຼືຖູ້າຈາໍເປັນກລໍງົມ ຼືແກ ູ້ດ ູ້ວຍຕນົເອງ 

3) ໃຫູ້ຫວົໜູ້າໄດູ້ຮບັຊາບຄວາມຄຼືບໜູ້າຂອງວຽກງານ (Keep the boss informed about 

your work progress) 

- ເປັນການລາຍງານໃຫູ້ຫວົໜູ້າຮ ູ້ກ ຶ່ຽວກບັຄວາມຄຼືບໜູ້າ ຕະຫລອດທງັ ບນັຫາຕຶ່າງໆຂອງວຽກ

ງານ ເພຼືຶ່ ອຈະໄດູ້ຊີູ້ນາໍຢຶ່າງທນັການ           

4) ກວດສອບຂໍູ້ມ  ນທີຶ່ ຈະລາຍງານໃຫູ້ຫວົໜູ້າຊາບໃຫູ້ຊດັເຈນ (Verify the accuracy of 

information you give to the boss) 

- ຄວນພະຍາຍາມກ ັຶ່ນກອງຂໍູ້ມ  ນທີຶ່ ຈະລາຍງານຕໍຶ່ ຫວົໜູ້າ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ນາຍ ຕດັສິນໃຈຖຼືກຕູ້ອງ ຖູ້າບໍຶ່

ດ ັຶ່ງນ ັູ້ນ ການຕດັສິນໃຈອາດຜິດພາດ. 

5) ຊຸກຍ ູ້ຫວົໜູ້າໃຫູ້ສຶ່ອງແສງຢຶ່າງກງົໄປກງົມາຕໍຶ່ ຕວົເອງ (Encourage the boss to provide 

honest feedback) ໝັຶ່ນຂໍຄາໍຕິຊມົຈາກຫວົໜູ້າກ ຶ່ຽວກບັການເຮັດວຽກຂອງຕນົວຶ່າມອີນັໃດຍງັ

ຕູ້ອງໄດູ້ປບັປງຸ.   

6) ຊຶ່ວຍສະໜບັສະໜ ນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜ ູ້ນາໍໃນການປຶ່ຽນແປງທີຶ່  ຈາໍເປັນ (Support 

Leader efforts to make necessary Changes) 

 ເມ ຼືຶ່ອຫວົໜູ້າມກີານລິເລີຶ່ ມປຶ່ຽນແປງອນັໃດອນັໜ ຶ່ ງ ເຮົາຄວນມສີຶ່ວນຮຶ່ວມ ສະໜບັສະໜ ນ 

ນອກນ ັູ້ນ ອາດອາສາຮບັວຽກໜກັບາງອນັເພຼືຶ່ ອ ອາໍນວຍໃຫູ້ການປຶ່ຽນແປງເປັນໄປດູ້ວຍດ ີ

7) ສະແດງຄວາມຊຼືຶ່ ນຊມົ ແລະ ຍອມຮບັໃນໂອຫາດທີຶ່ ເໝາະສມົ (Show appreciation and 

recognition when appropriate)       - ຄວນສະແດງຄວາມຊຼືຶ່ ນຊນົ ຫລຼືຮ ູ້ບນຸຄນຸທີຶ່
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ນາຍໄດູ້ຊຶ່ອຍແກູ້ໄຂ ບນັຫາໃດໜ ຶ່ ງໃນໜຶ່ວຍງານຕນົ ຫລຼືບນັຫາທີຶ່ ຫຍຸູ້ງຍາກທີຶ່ ສດຸຂອງ ອງົ

ກອນ 

8) ກູ້າຊີູ້ຈດຸບກົຜຶ່ອງ ແລະ ຂໍູ້ສະເໜີຂອງຫວົໜູ້າ (Challenge flawed plans and 

proposals made by Leader) ການໃຫູ້ຂໍູ້ມ  ນປູ້ອນກບັໃນການປະຕິບດັແຜນການທີຶ່ ຫວົ

ໜູ້າວາງອອກ ແຕຶ່ຕູ້ອງມສີິລະປະ ແລະ ວທີິທີຶ່ ດໃີນການສະເໜີຂໍູ້ມ  ນນີູ້. 

 

6.8 ເຄຼືຶ່ ອງມ ຼືວດັພາວະຜ ູ້ຕາມ  

ຄາໍອະທິບາຍ:  

 ແຕຶ່ລະຂໍູ້ຄວາມຂອງ 20 ຂໍູ້ຂ ູ້າງລຸຶ່ມນີູ້ເປັນພ ດຕິກາໍຕຶ່າງໆ ຂອງຜ ູ້ຕາມ, ໃນຖານະທີຶ່ ທຶ່ານ

ເປັນຜ ູ້ຕາມ, ທຶ່ານຈ ົຶ່ງເລຼືອກ ຄາໍຕອບຈາກມາດຕາສຶ່ວນປະເມນີຄຶ່າ 6 ລະດບັ (1 ເຖງິ 6) 

ດ ັຶ່ງນີູ້:  

ເລຼືອກ 0     ສະແດງວຶ່າ ບໍຶ່ ເຄຍີມຈີກັເທຼືຶ່ ອ 

ເລຼືອກ 1 - 3 ສະແດງວຶ່າ ມບີາງຄ ັູ້ງບາງຄາວ 

ເລຼືອກ 4 - 6 ສະແດງວຶ່າ ມເີປັນສຶ່ວນຫລາຍ ຫລຼື ມຢີ ຶ່ສະເໝີ 

 

ການແປຜນົຄະແນນ 

ຄະແນນທີຶ່ ທຶ່ານໄດູ້ທງັສອງດ ັຶ່ງກ ຶ່າວເປັນຕວົບ ົຶ່ງຊີູ້ພາວະຜ ູ້ຕາມ (Followship Style) ຂອງທຶ່ານ: 

- ໄດູ້ຄະແນນ 20 ຫລຼື < 20    ຖຼືວຶ່າຢ ຶ່ໃນເກນ ຕ ໍຶ່າ (Low) 

- ໄດູ້ຄະແນນ 20 ຫາ 40    ຖຼືວຶ່າຢ ຶ່ໃນເກນ ປານກາງ (Medium) 

- ໄດູ້ຄະແນນ 40 ຫລຼືສ ງກວຶ່າ    ຖຼືວຶ່າຢ ຶ່ໃນເກນ ສ ງ (High) 

 

ຕາຕະລາງທີ 7: ການແປຜນົຄະແນນຕວົບ ົຶ່ງຊີູ້ພາວະຜ ູ້ຕາມ 

ແບບພາວະຜ ູ້ຕາມ 

(Followship Styles) 

ດູ້ານຄວາມຄິດອິດສະຫ ະ 

(Independent Thinking) 

ດູ້ານຄວາມຜ ກພນັອນັຫູ້າວຫນັ 

(Active Engagement) 

ແບບມປີະສິດທິຜນົ 

(Effective)  

ສ ງ ສ ງ 
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ແບບຫຶ່າງເຫີນ 

(Alienate)  

ສ ງ ຕ ໍຶ່າ 

ແບບເອົາຕວົລອດ 

(Pragmatic Survivor)  

ປານກາງ ປານກາງ 

ແບບປບັຕາມສະພາບ 

(Conformist)  

ຕ ໍຶ່າ ສ ງ 

ແບບເສີຍເມຍີ 

(Passive)  

ຕ ໍຶ່າ ຕ ໍຶ່າ 

 

 

 

ຮ ບທີ 30: ປະເພດຂອງຜ ູ້ຕາມ 

 

ສະຫ ຸບ:  

ເມ ຼືຶ່ອແນວຄດິໃໝຶ່ຂອງອງົການມແີນວໂນູ້ມຢຶ່າງຕໍຶ່ ເນຼືຶ່ ອງໃນດູ້ານຂອງການມອບອາໍນາດຂອງຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບໃນການຕດັສິນໃຈໃຫູ້ແກ ຶ່ພະນກັງານເພີຶ່ ມຂ ູ້ນ. ບດົບາດຂອງຜ ູ້ຕາມ ຈ ຶ່ງໄດູ້ຮບັຄວາມ
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ຍອມຮບັວຶ່າມຄີວາມສາໍຄນັຫ າຍຂ ູ້ນຕາມໄປດູ້ວຍ. ປກົກະຕິຄນົສຶ່ວນຫ າຍຈະມຊີຶ່ວງເວລາຂອງ

ການເປັນຜ ູ້ຕາມຍາວນານກວຶ່າການເປັນຜ ູ້ນາໍ ທງັຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົຕຶ່າງກມໍ ີ

ລກັສະນະຮຶ່ວມທີຶ່ ຄູ້າຍຄຼືກນັ. ຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົມຄີນຸລກັສະນະຄວາມເປັນນກັຄິດທີຶ່ ມຄີວາມ

ເປັນອິດສະຫ ະສ ງ ແລະ ມຄີວາມກະຕຼືລຼືລ ົູ້ນຢ ຶ່ຕະຫ ອດເວລາ, ສະນ ັູ້ນ ຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົຈ ຶ່ງ

ເປັນຍອດປາຖະໜາຂອງທກຸໆອງົການ ຊ ຶ່ ງແຕກຕຶ່າງຈາກຜ ູ້ຕາມແບບຫຶ່າງເຫີນ ຜ ູ້ຕາມແບບປບັ

ຕາມຜ ູ້ຕາມແບບເມນີເສີຍ ແລະ ຜ ູ້ຕາມແບບເຮັດວຽກແບບເອົາຕວົລອດ. 

 ຄວາມກູ້າຫານເປັນສິຶ່ ງທີຶ່ ສາໍຄນັທີຶ່ ຂາດບໍຶ່ ໄດູ້ສາໍລບັຜ ູ້ຕາມແບບມປີະສິດທິຜນົ ນ ັູ້ນຄຼືຜ ູ້ຕາມ

ທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົຈະສະແດງຄວາມກູ້າຫານຂອງຕນົໃນການສະແດງອອກດູ້ານຄວາມຮບັຜິດຊອບ 

ການໃຫູ້ບໍລິການ ການທູ້າທາຍການເຂົູ້າຮ ຶ່ວມການປຶ່ຽນແປງ ແລະກູ້າທີຶ່ ອອກຈາກອງົການໄປເມຼືຶ່ອ

ເຖງິເວລາຈາໍເປັນ, ຜ ູ້ຕາມຈ ຶ່ງຄິດສະເໝີວຶ່າ ເລຼືຶ່ ອງຂອງອາໍນາດແລະທີຶ່ ມາຂອງອາໍນາດຂອງຕ ົ

ເອງ ເຖງິແມ ຶ່ນວຶ່າເປັນອາໍນາດສຶ່ວນບກຸຄນົ ແລະ ອາໍນາດຈາກຕາໍແໜຶ່ງໜູ້າທີຶ່ ການ. ກນົລະຍດຸ

ທີຶ່ ສາໍຄນັໃນການເປັນຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມປີະສິດຜິນົໄດູ້ແກ ຶ່ ການເປັນທີຶ່ ມາດູ້ານເຕັກນກິວຊິາການແກຶ່ຜ ູ້ນາໍ 

ການຊຶ່ວຍເຫ ຼືອຜ ູ້ນາໍໃຫູ້ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີການສູ້າງສາໍພນັທະພາບທີຶ່ ດກີບັຜ ູ້ນາໍ ແລະ ການເບິຶ່ ງຜ ູ້ນາໍ

ຕາມຄວາມເປັນຈງິ. 

ຜ ູ້ຕາມສຶ່ວນຕູ້ອງການໃຫູ້ຜ ູ້ນາໍແລະເພຼືຶ່ ອນຮຶ່ວມງານຂອງຕນົມຄີວາມຊຼືຶ່ ສດັ ແລະ ມີ

ຄວາມຮ ູ້ຄວາມສາມາດ ແນວໃດກຕໍາມຜ ູ້ຕາມຕູ້ອງການໃຫູ້ຜ ູ້ນາໍຂອງຕນົເປັນບກຸຄນົທີຶ່ ເບິຶ່ ງກວູ້າງ

ເຫັນໄກໄປຂູ້າງໜູ້າ ແລະ ມຄີວາມສາມາດສູ້າງແຮງບນັດານໃຈແກຶ່ຄນົອຼືຶ່ ນຕຼືຶ່ ມອກີ,ຜ ູ້ຕາມ

ຕູ້ອງການການນແໍຕຶ່ບໍຶ່ ແມ ຶ່ນການຄວບຄມຸຈາກຜ ູ້ນາໍ ໃນທາງກງົກນັຂູ້າມ ຜ ູ້ຕາມຕູ້ອງການເພຼືຶ່ ອນ

ຮຶ່ວມງານຂອງຕນົທີຶ່ ສາມາດເພິຶ່ ງພາໄດູ້ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມຮຶ່ວມມຼືທີຶ່ ດ ີຍູ້ອນລກັສະນະດ ັຶ່ງກ ຶ່າວຊຶ່ວຍ

ພດັທະນາຄວາມສາມກັຄີລວມກນັເປັນກຸຶ່ມ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ຜ ູ້ຕາມສາມາດພດັທະນາຕນົເອງ ແລະ ໃຊູ້

ພາວະຜ ູ້ນາໍຮ ຶ່ວມກນັໃນອງົການນ ັູ້ນໆ. 
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ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 01. ແຜນການສອນລາຍວຊິາ 

ສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກລີາ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫຶ່ງຊາດ 

ຄະນະວທິະຍາສາດປຶ່າໄມ ູ້ 

ເລກທີ................/ຄປມ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທີ......./........./2019 

ແຜນການສອນລາຍວຊິາ 

(Course Syllabus) 

 

1. ປະເພດຂອງຫ ກັສ ດ 

1. ຊຼືຶ່ ຫ ກັສ ດ:   

- ພາສາລາວ: ປະລິນຍາຕີ ອະນຮຸກັປຶ່າໄມ ູ້ ແລະ ສດັປຶ່າ 

- ພາສາອງັກດິ: Bachelor of Science in Forestry 

 Progamme in Forest and Wildlife Conservation 

     

2. ຊຼືຶ່ ປະກາສະນຍີະບດັ: 

- ພາສາລາວ: ປະລິນຍາຕີ ອະນຮຸກັປຶ່າໄມ ູ້ ແລະ ສດັປຶ່າ 

- ພາສາອງັກດິ: Bachelor of Science in Forestry 

  Progamme in Forest and Wildlife Conservation 

 

2. ໂຄງສູ້າງຂອງວິຊາ 

1. ຊຼືຶ່ ວຊິາ:  

- ພາສາລາວ: ທກັສະການນາໍພາ 

- ພາສາອງັກດິ: Leadership 
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2. ລະຫດັວຊິາ: 185EE321 

3. ຈາໍນວນໜຶ່ວຍກດິ: 2(2-0-0)  

4. ໝວດວຊິາ: ໝວດພຼືູ້ນຖານວຊິາສະເພາະ  

3. ວຊິາບງັຄບັທີຶ່ ຕູ້ອງຮຽນກຶ່ອນ: ບໍຶ່ ມ ີ

4. ໜຶ່ວຍງານຮບັຜິດຊອບ 

1. ພາກວຊິາທຶ່ອງທຶ່ຽວອະນຮຸກັ, ຄະນະວທິະຍາສາດປຶ່າໄມ ູ້, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫຶ່ງຊາດ 

2. ຊຼືຶ່ ອາຈານສອນ: ຮສ ປທ ທະວ ີພິມມນີດິ  

ທີຶ່ ຢ ຶ່ອີເມວ: tphimminith08@gmail.com  

ຫູ້ອງການປະຈາໍ: ພາກວຊິາທຶ່ອງທຶ່ຽວອະນຮຸກັ    

ອາຈານ: ປະຈາໍ 

3. ຊຼືຶ່ ອາຈານສອນ: ປອ ສມົຫວງັ ພິມມະວງົ,  

ອີເມວ: somvang2003@yahoo.com 

ຫູ້ອງການປະຈາໍ: ພາກວຊິາ ການປຶ່າໄມ ູ້ຊຸມຊນົ ແລະ ພດັທະນາຊນົນະບດົ  

ອາຈານ: ປະຈາໍ 

 

ອາຈານກາໍນດົສາລະບານ:  

ຮສ ປທ ທະວ ີພິມມນີດິ, ປອ ສມົຫວງັ ພິມມະວງົ 

5. ຄາໍອະທິບາຍຫຍໍູ້ຂອງວິຊາ: 

ຄວາມໝາຍແລະຄວາມສາໍຄນັຂອງຜ ູ້ນາໍ, ບດົບາດຂອງຜ ູ້ນາໍ, ການຈດັແບຶ່ງປະເພດຜ ູ້ນາໍ,

ພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍ, ຄນຸລກັສະນະຂອງການເປັນຜ ູ້ນາໍ, ລກັສະນະແລະ ຄນຸສມົບດັຂອງ

ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດີ, ພາລະໜູ້າທີຶ່ ຂອງຜ ູ້ນາໍ. ພາວະຜ ູ້ນາໍ, ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງ 

“ພາວະຜ ູ້ນາໍ”, ການພດັທະນາພາວະຜ ູ້ນາໍ, ວິວດັທະນາການຂອງທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍ, ຄນຸ

ລກັສະນະຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ, ຄວາມແຕກຕຶ່າງລະຫວຶ່າງ ຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້ບໍລິຫານ. ປະເພດ

ຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ, ທິດສະດີພາວະຜ ູ້ນາໍແບບຕຶ່າງໆ ເຊັຶ່ ນ: ຜ ູ້ນາໍທາງພ ດຕິກາໍ, ຜ ູ້ນາໍຕາມ

ສະຖານະການ, ທິດສະດເີສັູ້ນທາງ ແລະ ຈດຸໝາຍ, ພາວະຜ ູ້ນາໍທາງບ ລະນາການ, ແບບ

ຜ ູ້ນາໍ ຂອງ Tannenbuam ແລະ Schmidt. ຄວາມໝາຍ, ຄວາມເປັນມາ ແລະ ແນວ

ຄິດທິດສະດີພາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ, ພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື, ທກັສະແລະບດົບາດທີຶ່

ຄວນມຂີອງຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼືໃນອະນາຄດົ, ທກັສະແລະຄວາມສາມາດທີຶ່ ພາວະຜ ູ້ນ າ

ຄວາມຮຶ່ວມມຼືຄວນມ,ີ ພາກປະຕິບດັຕວົຈງິຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື. ການບໍລິຫານ ຫ ຼື 

ການຈດັການອງົການ, ຄວາມໝາຍຂອງການບໍລິຫານ-ການຈດັການ, ວວິດັທະນາການຂອງ
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ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ທິດສະດກີານບໍລິຫານ-ການຈດັການ, ຂະບວນການບໍລິຫານຈດັການ

, ການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດີ. ທກັສະການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມມປີະສິດທິຜນົ, ທກັ

ສະການບໍລິຫານ, ທກັສະຂອງຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງທີຶ່ ດີ, ອາໍນາດໜີ໊າທີຶ່ , ຜ ູ້ນາໍແບບສາກນົ,  

ຄວາມມປີະສິດທິພາບຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ. ພາວະຜ ູ້ຕາມ, ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ບດົບາດຂອງຜ ູ້

ຕາມ, ສາຍພວົພນັລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍ ແລະຜ ູ້ຕາມ, ແບບພາວະຜ ູ້ຕາມ, ຄນຸລກັສະນະທີຶ່ ດຂີອງ

ຜ ູ້ຕາມ, ແຫລຶ່ງທີຶ່ ມາຂອງອາໍນາດຂອງຜ ູ້ຕາມ, ກນົລະຍຸດຂອງຜ ູ້ຖຼືກນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົ, 

ແນວປະຕິບດັຂອງຜ ູ້ຖຼືກນາໍທີຶ່ ມປີະສິດທິພາບ, ເຄຼືຶ່ ອງມຼືວດັພາວະຜ ູ້ຖຼືກນາໍ.  

6. ຈດຸປະສງົ ແລະ ຄວາມໝາຍຂອງວິຊາ 

ພາຍຮຽນຈບົວຊິານີູ້ ນກັສ ກສາສາມາດ:  

- ມຄີວາມເຂົູ້າໃຈກ ຶ່ຽວກບັຄວາມຫມາຍຄວາມສາໍຄນັຂອງຜ ູ້ນາໍ, ປະເພດຂອງຜ ູ້ນາໍແບບ

ຕຶ່າງໆ, ພ ດຕິກາໍ, ຄນຸລກັສະນະ ແລະ ໜູ້າທີຶ່ ຂອງຜ ູ້ນາໍ. 

- ມຄີວາມເຂົູ້າໃຈກ ຶ່ຽວກບັຄວາມໝາຍ ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ວວິດັທະນາການກຶ່ຽວກບັທິດສະ

ດແີບບຕຶ່າງໆຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ. 

- ຈາໍແນກໄດູ້ລະຫວຶ່າງປະເພດຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີແລະ ຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ບໍຶ່ ດ.ີ ພູ້ອມທງັຈາໍແນກໄດູ້ຄວາມ

ແຕກຕຶ່າງລະຫວຶ່າງຜ ູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜ ູ້ນາໍ.  

- ນາໍທິດສະດ ີແລະ ຫ ກັການການບໍລິຫານອງົການໄປໝ ນໃຊູ້ເຂົູ້າໃນວຽກງານນາໍພາໃນອງົ

ການຈດັຕ ັູ້ງຂອງຕນົ.  

- ພດັທະນາຕນົເອງຕາມແບບຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ໄດູ້ສ ກສາ ເພຼືຶ່ ອສູ້າງຕນົໃຫູ້ກາຍເປັນຜ ູ້ຕາມ 

ແລະ ກາຍເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດໃີນອານາຄດົ ເພຼືຶ່ ອສູ້າງແຮງງຈ ງໃຈໃຫູ້ພະນກັງານໃນການຈດັຕ ັູ້ງທີຶ່

ຕນົສງັກດັຫູ້າວຫນັເອົາໃຈໃສຶ່ປະຕິບດັໜູ້າທີຶ່ ຂອງໃຜລາວໃຫູ້ປະສບົຜນົສາໍເລັດ. 

 

7. ວິທີຈດັຕ ັູ້ງການຮຽນ-ການສອນ 

- ອາຈານສອນບນັລະຍາຍ ແລະ ຕ ັູ້ງບນັເປັນແຕຶ່ລະຫວົຂໍູ້ເພຼືຶ່ ອສນົທະນາ ແລະ ແລກປຶ່ຽນ

ຄວາມຄິດເຫັນກບັນກັສ ກສາເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ເຂົາເຈົູ້າມຄີວາມເຂົູ້າໃຈເລິກເຊິຶ່ ງ. 

- ມອບວຽກໃຫູ້ບຸກຄນົດາໍເນີນການສ ກສາຄ ົູ້ນຄວູ້າ ແລະ ຂຽນເປັນບດົລາຍງານສ ັູ້ນກ ຶ່ຽວ

ກບັຄນຸລກັສະນະຂອງຜ ູ້ອາໍນວຍໂຮງຮຽນ ມດັທະຍມົສມົບ ນ ຫ ຼື ມດັທະຍມົຕອນປາຍ 

ຂອງຕນົ ໂດຍທຽບໃສຶ່ທິດສະດທີີຶ່ ໄດູ້ຮຽນໃນວຊິານີູ້.  

- ມອບວຽກບູ້ານເປັນກຸຶ່ມ ເພຼືຶ່ ອ ສ ກສາຄ ົູ້ນຄວູ້າ ແລະ ຊອກຫາຂໍູ້ມ  ນ ເພຼືຶ່ ອເຮັດບດົເຝິກຫດັ 

ຫ ຼື ຂຽນບດົລາຍງານໃນຫວົຂໍູ້ທີຶ່  ອາຈານກາໍນດົໃຫູ້ ແລະ ລາຍງານຜນົຕໍຶ່ໜູ້າຫູ້ອງ. 

- ປະເມນີຄວາມຮບັຮ ູ້ແບບຖາມຕອບສ ັູ້ນເປັນແຕຶ່ລະບດົ 

- ປະເມນີຄວາມຮ ູ້ກາງພາກຮຽນ 
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- ປະເມນີລະດບັຄວາມຮ ູ້ຈບົວຊິາ (ເສັງທູ້າຍພາກຮຽນ) 

8. ຂໍູ້ກາໍນດົລະບຽບການຮຽນ-ການສອນ, ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

8.1. ຂໍູ້ກາໍນດົລະບຽບການຮຽນ-ການສອນ 

8.1.1. ການຂຼືູ້ນຫູ້ອງ:  ນກັສ ກສາຕູ້ອງຂ ູ້ນຫູ້ອງຮຽນທຸກຄ ັູ້ງ ນອກຈາກມີ

ຄວາມຈາໍເປັນແທູ້ (ອີງຕາມນຕິິກາໍວິຊາການ ມ.ຊ. 2016). ໃນເວລາທີຶ່ ມ ີ

ຄວາມຈາໍເປັນບໍຶ່ ສາມາດມາຮຽນໄດູ້ນ ັູ້ນກະລຸນາຕິດຕໍຶ່ ເພຼືຶ່ ອແຈ ູ້ງໃຫູ້ຮ ູ້ ໂດຍ

ຜຶ່ານຫວົໜູ້າຫູ້ອງຮຽນ ຫ ຼື ອາຈານສອນ ຫ ຼື ມເີອກະສານຕາມລະບຽບ

ຂອງຄະນະ. ນກັສ ກສາຕູ້ອງຂ ູ້ນຫູ້ອງຮຽນຢຶ່າງໜູ້ອຍ 80% ຂອງຈາໍນວນ

ໂມງສອນຕາມຈາໍນວນໜຶ່ວຍກດິໃນຫ ກັສ ດຈ ຶ່ງມສີິດສອບເສັງຈບົວຊິາ. 

8.1.2. ວຽກທີຶ່ ມອບໝາຍໃຫູ້ຄ ົູ້ນຄວູ້າ: ການສ ກສາວິຊາ 185EE321 ມວີຽກທີຶ່

ຕູ້ອງໄດູ້ສ ກສາຄ ົູ້ນຄວູ້າ ໂດຍເຮັດວຽກສຶ່ວນບຸກຄນົ 1 ບດົ ແລະ ລາຍ

ງານເປັນກຸຶ່ມ 1 ບດົ ໂດຍອີງຕາມຮ ບແບບການຂຽນບດົລາຍງານ ແລະ 

ມກີານນາໍສະເໜີຜນົການຄ ົູ້ນຄວູ້າຢ ຶ່ໃນຫູ້ອງ ຫ ງັຈາກນ ັູ້ນແມ ຶ່ນສ ົຶ່ ງ

ຜນົງານການຄ ົູ້ນຄວູ້າໃຫູ້ອາຈານສອນ ເພຼືຶ່ ອປະເມນີ ແລະ ໃຫູ້ຄະແນນ. 

8.1.3. ການສ ົຶ່ງວຽກບູ້ານ 

ນກັສ ກສາຈະໄດູ້ຮບັຄະແນນສາໍລບັວຽກບູ້ານທກຸຢຶ່າງທີຶ່ ໄດູ້ຮບັມອບໝາຍ 

ເມຼືຶ່ອສ ົຶ່ງວຽກໃຫູ້ອາຈານຕາມເວລາທີຶ່ ກາໍນດົ ຫາກມກີລໍະນີບໍຶ່ ສາມາດສ ົຶ່ງ

ໄດູ້ຕາມກາໍນດົໃຫູ້ມເີຫດຜນົພູ້ອມຫ ກັຖານ (ອີງຕາມນິຕິກາໍວິຊາການ 

ມ.ຊ. 2016). 

8.1.4. ການຕິດຕໍຶ່ ອາຈານສອນ 

- ຮສ ປທ ທະວ ີພິມມນີດິ, ອີມຽວ: tphimminith08@gmail.com 

- ປອ ສມົຫວງັ ພິມມະວງົ, ພາກວິຊາ ການປຶ່າໄມ ູ້ຊຸມຊນົ ແລະ 

ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ອີເມວ: somvang2003@yahoo.com 

 

8. ການວດັ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

8.1 ການວດັຜນົ: 

   - ຂ ູ້ນຫູ້ອງ:      10% 

   - ກວດກາສ ັູ້ນ & ວຽກບູ້ານ    20% 

   - ເສັງກາງພາກ:     25% 

   - ເສັງຈບົ:      45% 

8.2 ການປະເມນີຜນົ: 

mailto:phimminith08@gmail.com
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ລ/ດ ເກ ດ 
ຄ ະ ແ ນ ນ ສຶ່ ວ ນ

ຮູ້ອຍ  
ຄຶ່າລະດບັ 

ຄວ າມໝ າຍ 

ພາສາລາວ 

ຄ ວ າ ມ ໝ າ ຍ 

ພາສາອງັກດິ 

1 A 80-100 4.00 ດເີລີດ Excellent 

2 B+ 75-79 3.50 ດຫີ າຍ Very good 

3 B 70-74 3.00 ດ ີ Good 

4 C+ 65-69 2.50 ດພໍີໃຊູ້ Fairly good 

5 C 60-64 2.00 ພໍໃຊູ້ໄດູ້ Fair 

6 D+ 55-59 1.50 ອຶ່ອນ Poor 

7 D 50-54 1.00 ອຶ່ອນຫ າຍ Very poor 

8 F <50 0.00 ຕກົ Fail 

 

9. ອປຸະກອນຮບັໃຊູ້, ແຫ ຶ່ງການຮຽນຮ ູ້ & ເອກະສານອູ້າງອີງ 

9.1 ອປຸະກອນຮບັໃຊູ້ 

1) LCD Projector,  

2) Laptop Computer, pointer  

3) Flipchart, Markers, Pinboard 

4) ເຈ ູ້ຍສີ, ເຂັມໝດຸ 

5) ເອກະສານອູ້າງອີງ  

9.2 ແຫ ຶ່ງການຮຽນຮ ູ້: 

1) ປ ູ້ມຄ ຶ່ມ ຼືສອນ 

2) ຫູ້ອງສະໝດຸຕຶ່າງໆ 

3) ອິນເຕີແນັດ 
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ເອກະສານອູ້າງອີງ 

ສເຸທບ ພງົສຣວີດັ, 2548. ພາວະຜ ູ້ນາໍ. ທິດສະດ ີແລະ ປະຕິບດັ: ສາດ ແລະ ສິນສ ຶ່ຄວາມ

ເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ສມົບ ນ. ສະບບັປບັປງຸຄ ັູ້ງທີສອງ. ບໍລິສດັເອດ ເຄຊນັຈາໍກດັ, ແຂວງວງັໃໝຶ່

ເຂດປະທມຸວນັ, ກງຸເທບ. 

Hoy, W. K., & C. G. Miskel, 2005. Educational Administration: Theory, 

Research, and Practice. New York: McGraw-Hill.  

Yukl, G.,1998. Leadership in Organizations. (4th Edition), Englewood Cliffs, 

NJ : Prentice Hall. 

Yulk, K., 2006. Leadership in organizations. 6th ed. New Jersey : Parson 

Education.  

10. ແຜນການສອນ (Course outline) 

10.1 ພາກທິດສະດີ 

ຄ ັູ້ ງ ທີ /

ອາທິດ 

ເນຼືູ້ອໃນ ວິທີສອນ/ກດິຈະກາໍ ຈ ນ 

ຊມ 

1 

ບດົທີ 1: ຄວາມໝາຍແລະຄວາມສາໍຄນັຂອງຜ ູ້ນາໍ 

1.1 ຄວາມໝາຍຂອງຜ ູ້ນາໍ 

1.2 ຄວາມສາໍຄນັຂອງຜ ູ້ນາໍ 

1.3 ບດົບາດຂອງຜ ູ້ນາໍ 

 

1. ອາຈານແນະນາໍແຜນ 

ການການຮຽນ-ການສອນ

, ລາຍລະອຽດຂອງວຊິາ, 

ປະເມີນຜ ົນ , ຜ ົນຄາດ

ຫວງັຈາກການຮຽນຮ ູ້ 

2. ມອບວຽກລາຍບຸກຄນົ, 

ວຽກບູ້ານເປັນກຸຶ່ມ  

3. ປາຖາກະຖາພູ້ອມຕ ັູ້ງ

ຫວົຂໍູ້ສນົທະນາໃນຫູ້ອງ

ຮຽນ 

2 

2 

ບດົທີ 1: ຄວາມໝາຍແລະຄວາມສາໍຄນັຂອງຜ ູ້ນາໍ (ຕໍຶ່ )  

1.4 ການຈດັແບຶ່ງປະເພດຜ ູ້ນາໍ 

1.5 ພ ດຕິກາໍຂອງຜ ູ້ນາໍ 

1. ປາຖາກະຖາ 

2. ຕ ັູ້ງຫວົຂໍູ້ເພຼືຶ່ ອສນົທະນາ 
2 

3 

ບດົທີ 1: ຄວາມໝາຍແລະຄວາມສາໍຄນັຂອງຜ ູ້ນາໍ (ຕໍຶ່ )  

1.6 ຄນຸລກັສະນະຂອງການເປັນຜ ູ້ນາໍ 

1.7 ລກັສະນະຂອງຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີ

1.8 ຄນຸສມົບດັຂອງການເປັນຜ ູ້ນາໍທີຶ່ ດ ີ

ພາລະໜູ້າທີຶ່ ຂອງຜ ູ້ນາໍ 

1. ປາຖາກະຖາ 

2. ຕ ັູ້ງຫວົຂໍູ້ແລູ້ວສນົທະນາ

ເປັນກຸຶ່ມ 

2 
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ຄ ັູ້ ງ ທີ /

ອາທິດ 

ເນຼືູ້ອໃນ ວິທີສອນ/ກດິຈະກາໍ ຈ ນ 

ຊມ 

4 

ບດົທີ 2: ພາວະຜ ູ້ນາໍ  

2.1 ຄວາມໝາຍຂອງ “ພາວະຜ ູ້ນາໍ” 

2.2 ຄວາມສາໍຄນັຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ 

2.3 ການພດັທະນາພາວະຜ ູ້ນາໍ 

 

1. ບນັລະຍາຍ ແລະໃຫູ້

ນກັສ ກສາມຄີາໍເຫັນ 

2. ແບຶ່ງກຸຶ່ມຄ ົູ້ນຄວູ້າຕາມ 

ຫວົຂໍູ້ທີຶ່ ກາໍນດົ 

2 

5 

ບດົທີ 2: ພາວະຜ ູ້ນາໍ (ຕໍຶ່ ) 

2.4 ວວິດັທະນາການຂອງທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍ 

2.5 ຄນຸລກັສະນະຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ 

2.6 ຄວາມແຕກຕຶ່າງລະຫວຶ່າງ ຜ ູ້ນາໍ ແລະ ຜ ູ້ບໍລິຫານ 

 

1. ບນັລະຍາຍ  

2. ແບຶ່ງກຸຶ່ມຄ ົູ້ນຄວູ້າຕາມ 

ຫວົຂໍູ້ທີຶ່ ກາໍນດົ 

2 

6 

ບດົທີ 3: ປະເພດຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ  

3.1 ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທາງພ ດຕິກາໍ 

3.2 ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍຕາມສະຖານະການ 

3.3 ທິດສະດເີສັູ້ນທາງ ແລະ ຈດຸໝາຍ  

 

1. ອາຈານບນັລະຍາຍ 

2. ເຮັດວຽກເປັນກຸຶ່ມເພຼືຶ່ ອ

ປຽບທຽບພາວະຜ ູ້ນາໍໃນຍຸກ

ທີ 2 ທີຶ່ ເນັູ້ນການບໍລິຫານ

ແບບເຫດຜນົກບັຍຸກທີ 4 

ທີຶ່ ເນັູ້ນການອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກ ວຶ່າອນັໃດເໝາະ

ສມົກບັໜຶ່ວຍງານຕນົໃນ

ປະຈບຸນັ 

2 

7 

ບດົທີ 3: ປະເພດຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ (ຕໍຶ່ )  

3.4 ທິດສະດພີາວະຜ ູ້ນາໍທາງບ ລະນາການ 

3.5 ແບບຜ ູ້ນາໍ ຂອງ Tannenbuam ແລະ Schmidt 

3.6 ຄວາມໝາຍ, ຄວາມເປັນມາ ແລະ ແນວຄິດທິດສະ

ດພີາວະຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງ  

3.7 ພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື 

1. ອາຈານບນັລະຍາຍ 

2. ຄ ົູ້ນຄວູ້າເປັນກຸຶ່ມຢ ຶ່ຫູ້ອງ

ຮຽນ 

2 

8 
ບດົທີ 3: ປະເພດຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ (ຕໍຶ່ )  

3.8 ທກັສະແລະບດົບາດທີຶ່ ຄວນມຂີອງຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມ

1. ອາຈານບນັລະຍາຍ 

2. ນກັສ ກສາມີຄ າໍເຫັນ

2 
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ຄ ັູ້ ງ ທີ /

ອາທິດ 

ເນຼືູ້ອໃນ ວິທີສອນ/ກດິຈະກາໍ ຈ ນ 

ຊມ 

ມຼືໃນອະນາຄດົ 

3.9 ທກັສະແລະຄວາມສາມາດທີຶ່ ພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມ

ມຼືຄວນມ ີ

3.10 ພາກປະຕິບດັຕວົຈງິຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍຄວາມຮຶ່ວມມຼື 

ຫ ຼືຄາໍຖາມເພຼືຶ່ ອແລກປຶ່ຽນ 

3. ແບຶ່ງກຸຶ່ມຄ ົູ້ນຄວູ້າຕາມ 

ຫວົຂໍູ້ທີຶ່ ກາໍນດົ 

 ເສັງກາງພາກຮຽນ   

9 

ບດົທີ 4: ການບໍລິຫານ ຫ ຼື ການຈດັການອງົການ  

4.1 ຄວາມໝາຍຂອງການບໍລິຫານ-ການຈດັການ 

4.2 ວວິດັທະນາການຂອງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ທິດ

ສະດກີານບໍລິຫານ-ການຈດັການ 

 

1. ອາຈານບນັລະຍາຍ 

2. ຕ ັູ້ງຄ າໍຖ າມເພຼືຶ່ ອສ ົນ 

ທະນາກບັນກັສ ກສາຢ ຶ່ໃນ

ຫູ້ອງຮຽນ 

2 

10 

ບດົທີ 4: ການບໍລິຫານ ຫ ຼື ການຈດັການອງົການ (ຕໍຶ່ ) 

4.3 ຂະບວນການບໍລິຫານຈດັການ 

4.4 ການປກົຄອງບູ້ານເມຼືອງທີຶ່ ດມີອບຫວົຂໍູ້ໃຫູ້ນກັສ ກ

ສາຄ ົູ້ນຄວູ້າເປັນກຸຶ່ມ  

ກຸຶ່ ມ ຄ ົູ້ ນ ຄ ວູ້ າ ກ ຶ່ ອ ນ  1 

ອາທິດ ເພຼືຶ່ ອມານາໍສະເໜີຢ ຶ່

ໃນຫູ້ອງຮຽນ ເພຼືຶ່ ອໃຫູ້ທຸກ

ຄນົຟັງ ແລະ ໃຫູ້ໝ ຶ່ເພຼືຶ່ ອ

ໄດູ້ຊກັຖາມແລກປຶ່ຽນຄາໍ

ຄິດເຫັນກນັ 

2 

11 

ບດົທີ 5: ທກັສະການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມມປີະສິດທິ

ຜນົ  

5.1 ທກັສະການບໍລິຫານ 

5.2 ທກັສະຂອງຜ ູ້ນາໍການປຶ່ຽນແປງທີຶ່ ດ ີ 

 

1. ບນັລະຍາຍ  

2. ມອບວຽກເປັນກຸຶ່ມ 
2 

12 

ບດົທີ 5: ທກັສະການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມມປີະສິດທິ

ຜນົ (ຕໍຶ່ ) 

5.3 ອາໍນາດໜີ໊າທີຶ່     

5.4 ຜ ູ້ນາໍແບບສາກນົ   

5.5 ຄວາມມປີະສິດທິພາບຂອງພາວະຜ ູ້ນາໍ 

1. ບນັລະຍາຍ  

2. ມອບວຽກເປັນກຸຶ່ມ  
2 

13 
ບດົທີ 6: ພາວະຜ ູ້ຕາມ  

6.1 ຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ບດົບາດຂອງຜ ູ້ຕາມ 
1. ບນັລະຍາຍ  2 
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ຄ ັູ້ ງ ທີ /

ອາທິດ 

ເນຼືູ້ອໃນ ວິທີສອນ/ກດິຈະກາໍ ຈ ນ 

ຊມ 

6.2 ສາຍພວົພນັລະຫວຶ່າງຜ ູ້ນາໍ ແລະຜ ູ້ຕາມ 

6.3 ແບບພາວະຜ ູ້ຕາມ 

2. ມອບວຽກເປັນກຸຶ່ມ 

14 

ບດົທີ 6 ພາວະຜ ູ້ຕາມ (ຕໍຶ່ ) 

6.4 ຄນຸລກັສະນະທີຶ່ ດຂີອງຜ ູ້ຕາມ 

6.5 ແຫລຶ່ງທີຶ່ ມາຂອງອາໍນາດຂອງຜ ູ້ຕາມ 

6.6 ກນົລະຍດຸຂອງຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມປີະສິດທິຜນົ 

1. ບນັລະຍາຍ  

2. ມອບວຽກເປັນກຸຶ່ມ 
2 

15 

6.7 ແນວປະຕິບດັຂອງຜ ູ້ຕາມທີຶ່ ມປີະສິດທິພາບ 

6.8 ເຄຼືຶ່ ອງມຼືວດັພາວະຜ ູ້ຕາມ 
1. ບນັລະຍາຍ  

2. ມອບວຽກເປັນກຸຶ່ມ 
2 

  ອາທິດທີ 16 ແຮ/ທວນຄຼືນພາກຮຽນ  2 

 ສອບເສັງທູ້າຍພາກຮຽນ ເວລາສອບເສັງ   

 ລວມ  32 

10.2. ພາກປະຕິບດັ 

ອາທິດ

ທີ 
ເນຼືູ້ອໃນ ວິທີສອນ/ກດິຈະກາໍ ຈາໍນວນຊ ົຶ່ວໂມງ 

15 ບດົທີ 6: ພາວະຜ ູ້ຕາມ 

 

ເຄຼືຶ່ ອ ງມຼືວ ດັແທກພາວະຜ ູ້

ຕາມ 

ຕອບແບບສອບຖາມແລູ້ວ

ຄິດໄລຶ່ຄະແນນແລະ ບອກ

ສະຖານະພາວະຜ ູ້ຕາມຂອງຕນົ

ເອງ 

2 

 ລວມ  2 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ວນັທີ......../......../2019 

ຫວົໜູ້າ ພາກວິຊາ       ອາຈານປະຈ າໍວິຊ າ

      

       

ຮອງຄະນະບໍດຝີຶ່າຍວຊິາການ 



iii 
 

ຄາໍນາໍ 

 

  ວິຊາ ທກັສະການນາໍພາ (Leadership) ເປັນວິຊາໜ ູ່ ງ ທີູ່ ເປັນທງັວິທະຍາສາດ ແລະ ສິລະ

ປະສາດ ທີູ່ ມຄີວາມສາໍຄນັແລະຈາໍເປັນ ສາໍລບັຫລກັສ ດການຮຽນ-ການສອນ ລະດບັປະລິນຍາຕີ ສາຂາ 

“ການອະນຮຸກັປູ່າໄມ ້ແລະ ສດັປູ່າ” (Forest Conservation and Wildlife Management) . ທກັ

ສະການນາໍພາ ແມ ູ່ນວິຊາທີູ່ ຈດັໃນໝວດວິຊາສະເພາະ ຂອງຫລກັສ ດ ຊ ູ່ ງຖືໄດວ້ ູ່າ ມຄີວາມສ າຄນັ

ທາງດາ້ນວິຊາສະເພາະຂອງຫລກັສ ດ. ວິຊາດ ັູ່ງກ ູ່າວນີ ້ຈະຊູ່ວຍເຮັດໃຫ້ນກັສ ກສາມຄີວາມຮ ,້ ຄວາມ

ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດ ນາໍໄປໝ ນໃຊກ້ບັໜ້າທີູ່ ວຽກຕວົຈງິ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການຊີ້ນາໍ-ນາໍພາ 
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ວິທະຍາສາດປູ່າໄມ,້ ພາຍໃຕກ້ານສະໜບັສະໜ ນຂອງໂຄງການ LENS 2 ເຊິູ່ ງແມ ູ່ນທະນາຄານໂລກ
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ການບໍລິຫານ ແລະພາວະຄວາມເປັນຜ ຕ້າມທີູ່ ຜ ນ້າໍຄວນຮ ແ້ລະໄປປບັໃຊ ້ເພືູ່ ອເຮັດການນາໍພາມປີະສິດທິ

ຜນົ. 

  ແນວໃດກຕໍາມ ຜ ຮ້ຽບຮຽງເຊືູ່ ອວູ່າຄ ູ່ມເືຫ ັ ້ມນີ້ບໍູ່ ປາສະຈາກ ຂໍຜິ້ດພາດ ຫ ື ຂໍຂ້າດຕກົບກົຜູ່ອງ. 

ສະນ ັນ້, ຫວງັຢູ່າງຍິູ່ ງວູ່າ ຄງົຈະໄດຮ້ບັຄາໍຄິດ-ຄາໍເຫັນ ຫລື ການຕາໍນຕິິຍຊົມົ ຈາກບນັດາທູ່ານຜ ອ້ ູ່ານ 

ຫ ື ຊມົໃຊ ້ທີູ່ ເຄີຍມບີດົຮຽນ ແລະ ປະສບົການໃນດາ້ນນີ້, ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີູ່ ຈະນາໍເອົາຄາໍຕິຊມົ

ທງັຫ າຍຈາກບນັດາທູ່ານ ມາປບັປງຸດຂີ ນ້ເທືູ່ ອລະກາ້ວ. 

        ທະວ ີພິມມນີດິ 
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