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คํานํา 
 

 เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึน โดยสรุปจากการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 4  
บทบาทภาวะผูนํา  (4 Roles of Leadership)  จัดโดยสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับ บริษัท 
PacRim Leadership Co;LTD เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม  2546  ณ โรงแรมสยามซิตี้ 
กรุงเทพฯ  มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรเปนความรูแกขาราชการก.พ.ร. และขาราชการ
หนวยงานอื่นที่สนใจ  ทั้งนี้เปนลิขสิทธ์ิของสํานักงาน ก.พ.ร.  เพ่ือเผยแพรโดยไมมีการ
จําหนายเปนการทั่วไป 
 
    วัตถุประสงคของการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง 4 บทบาทภาวะผูนํา   
(4 Roles of Leadership) 
 

1. เพ่ือเพ่ิมทักษะความเปนผูนําของผูเขารวมประชุมฯ  ในการนําการ
เปลี่ยนแปลงสูองคกรหรือจังหวัดดวยวิสัยทัศนใหม 

2. เพ่ือความเขาใจในหลักการ (principles) ของความเปนผูนํา เพ่ือที่
ผูเขารวมประชุมฯ  จะสามารถนํามาประยุกตใชไดทุกสถานการณ 

3. เพ่ือเพ่ิมทักษะของผูเขารวมประชุมฯ  และเรียนรูการดึงศักยภาพของ
ผูรวมงานออกมาใชอยางเต็มที่ 

4. เพ่ือเรียนรูการเปนแบบอยางที่ดี (good models)  ใหกับเพื่อนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา 
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การเปลี่ยนแปลง (change) เปนสิ่งจําเปน  ถาการเปลี่ยนแปลงภายนอกเร็วกวา

การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร  องคกรนั้นก็ใกลปดตัวเอง  ดังนั้นจึงเริ่มจากรูปวงกลม
ขางลางนี้ 
 

 
เริ่มแรกตองทําความเขาใจจากวงกลม คือ  SEE, DO , GET เปรียบเสมือนสมองของ
องคกรสงมาปฏิบัติโดยมือ  นําการกระทําสงตอถึงผลงาน   โดยสมองสงมาการกระทํา  การ
กระทําสงตอไปยังผลงาน  และผลงานทําใหไดรับความสําเร็จ  ผูนําจะตองมุงไปที่ผลงาน 
(results) ดังนั้นเพื่อใหไดผลงานที่ดี  ประสบความสําเร็จ  ผูนําจะตองเปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินงาน  ซ่ึงจะทําใหพฤติกรรม (behavior) ของตนเองเปลี่ยนไปดวย  และทายสุดจะ
เปลี่ยนวิธีคิดและมองโลกดวยมุมมองที่เปลี่ยนไป 
 

  มี  3  สิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลงเลยคือ  
(1) Change : การเปลี่ยนแปลง 
(2) Choice : ทางเลือก ผูนําสามารถเลือกทางเลือก (choice)  ไดทุก

สถานการณ  และในการเลือกทางเลือก จะตองอยูบนพื้นฐานของ
หลักการที่ถูกตอง (proven correct principles) 

(3) Principle : หลักการ  ถาผูนําเขาใจหลักการ  จะสามารถกําหนด
ทางเลือก  และสามารถคาดการณผลงาน (results) ได 
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บทบาทที่สําคัญของผูนํามี 2 อยางคือ  ตองเปนทั้งผูบริหารและผูนําในเวลาเดียวกัน 
 

ผูนําควรบริหารองคกรดวยลักษณะสําคัญ  4  ประการ  เพ่ือใหองคกรเดินไป
ขางหนาอยางมีประสิทธิภาพ  และไดผลงาน (result) ที่ตองการ  นั่นคือ 

1. Pathfinding : การวางแนวทางองคกรไปสูอนาคต 
2. Aligning : การปรับองคกรเพื่อมุงไปสูแนวทางที่ตองการ 
3. Empowering : การกระจายอํานาจหรอืการมอบอํานาจการตัดสินใจ (การดึง

ศักยภาพของผูรวมงานออกมาใชใหเต็มความสามารถ) 
4. Modeling : ผูนําที่ดีตองเปนแบบอยางที่ดีใหคนอื่น 
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1. Pathfinding : การวางแนวทางหลักขององคกรไปสูอนาคต   
 

ผูนําตองเริ่มตนการทํางานดวยการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน  Pathfinding จะชวย
ใหผูนําสามารถสรางแมแบบพิมพเขียวเพื่อการเปลีย่นแปลง (blueprint for change) ที่วาง
อยูบนพื้นฐานของหลักการ (principle)   ดังนั้นเริ่มแรกผูนําตองเขาใจความตองการ
พื้นฐานของมนุษยกอน คอื ความตองการทางดาน physical  ความตองการดาน mental  
ความตองการดาน social   ความตองการดาน emotional  และ  ความตองการดาน  
spiritual เมื่อเขาใจความตองการพื้นฐานของมนุษยแลว  ผูนําจะสามารถบริหารงานแบบมือ
อาชีพไดเปนอยางดี  เนื่องจากเขาใจความตองการของ stakeholder (ผูมีสวนเกีย่วของได
เสีย)  และเขาใจวา stakeholder ของตนคือใคร  สําหรับภาคราชการ  stakeholder ที่
สําคัญที่สุดคือ ประชาชน  และรัฐบาล 
 

 Parthfinding  จะเริ่มตนจากการกําหนด mission  (พันธกิจ)  vision (วิสัยทัศน)  
และ value (คานิยมหรือคุณคา)  ขององคกร 
 Mission  เปนการกําหนดเปาหมายขององคกร (purpose) เปน direction   

   ซึ่งจะตอบคําถาม  what 
 Vision     ทาํใหมองเห็นภาพในอนาคต (picture)  เปน specific   
 Value      ทาํใหเขาใจพฤติกรรมของคน  จึงสามารถสรางวัฒนธรรม (culture) 

    ขององคกรขึ้น  ซึ่งในที่สุดสามารถบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ 
 

 การกําหนด  pathfinding  จะชวยใหผูนําตอบคําถามตอไปนี้ได 
(1) Stakeholder  ขององคกรผูนํามีใครบาง  และความตองการของ 

Stakeholder  มีอะไร  และจะปฏิบัติตอบุคคลเหลานั้นอยางไร 
(2) เปาหมายขององคกรคืออะไร  และจะดําเนินองคกรไปในทิศทางใด 

(3)       มีปจจัยอะไรบางที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ  องคกรจะไปทาง 
ไหน  และจะไปอยางไร  (กําหนด vision  และ strategy) 
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2. Aligning : การปรับองคกรเพื่อมุงไปสูแนวทางที่ตองการ 

 

ถาองคกรมีชองวางระหวาง results  ที่มีอยูปจจุบันกับความตองการใน 
อนาคต  องคกรนั้นจําเปนจะตองปรับกระบวนการทํางาน  (reprocess) โดยทําไปพรอมๆ
กับ การปรับโครงสราง  (restructure)  ซ่ึงการปรับกระบวนการทํางาน  และปรับโครงสราง  
เพ่ือใหไดระบบที่ถูกตองจะตองมี 6  สิ่ง  (The sixth rights)  โดยเริ่มจาก 

 

1. กระบวนการทํางาน (Process) :  โดยทั่วไปถาองคกรยังใชระบบ
กระบวนการทํางาน  (process) เกา  และไมมีประสิทธิภาพ  ผูนําจะตอง
หาวิธีปรับ process  เพ่ือใหได productivity  ที่ดีข้ึน 

 

2. โครงสราง (Structure) : จะตองสราง structure  ใหม เพ่ือ support  
ตัว process  ไมใชสรางเพ่ือเขากับ process   

 

3. คน (People) : คนจะรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานดวย 
(tool)  ผูนําจะตองวางตําแหนงคนที่เหมาะสม (right people)  ใหเขา
กับโครงสรางที่ถูกตอง  (right structure)  และตองมีการพัฒนาคน  ซ่ึง
ถาไมเปนดังกลาว  ถึงแมองคกรจะได  process ที่ดี  แตจะไมสามารถ
ได  result  ที่เยี่ยมได   

 

4. ขอมูล (Information) : คนตองไดขอมูลที่ถูกตอง (right information)  
ตามเวลาที่เหมาะสม  เพ่ือจะไดตัดสินใจไดถูกตอง (right decision)  ซ่ึง
ขอมูลที่ไดจะตองไมมากหรือนอยเกินไป 

 

5. การตัดสินใจ (Decision) : ตองกําหนดวา ใครมีหนาที่ตัดสินใจเรื่อง
อะไร  ระดับไหน  โดยตองจัดการระบบการตัดสินใจใหถูกตอง
เหมาะสมกับ process เพราะการตัดสินใจที่ดีนําไปสูการปฏิบัติที่ดีดวย 

 

6. รางวัล (Rewards) : รางวัล หมายถึงการใหคุณหรือใหโทษ  ซ่ึงอาจอยู
ในรูปของรูปธรรม   เชน ตัวเงิน หรือนามธรรม  เชน การยกยองชมเชย  
เปนตน 
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ตัวอยางขององคกรที่นํา 6  สิ่ง  (The sixth rights) มาใชในการบริหารองคกร 

 
องคกรที่ออกใบขับขี่ 

 
วิสัยทัศน (Vision) :  บริการอยางรวดเร็ว และเปนมิตร 
กลยุทธ/ ยุทธศาสตร (Strategy)  : สรางความพอใจใหลูกคามากที่สุด 

 
 

1. กระบวนการ(Process) 
One Stop Service 

3 บุคลากร (People) 
• ฝกเจาหนาที่ใหมีศักยภาพ 
• ใชคนใหเหมาะสมกับงาน 
 

5.การตัดสินใจ (Decision 

• ใครบางที่มีสิทธ์ิ
ตัดสินใจ 

2. โครงสราง (Structure) 
เรียงหนากนั 3 คน เปน
แบบที่เหมาะสมที่สุด 

4 ขอมูล (Information) 
• เจาหนาที่ทุกคนตองเช่ือม

ขอมูลถึงกันได 
• ขอมูลตองสงถึงลูกคาได 
• ตองมีระบบขอมูลที่ดีใน

การทํางาน  คือเมื่อ
ใหบริการลูกคาแลว  
ระบบจะบอกไดวามีอะไรที่
จะตองปรับปรุงบาง ดังนั้น
ระบบจะตองมีขอมูล
หลายหลากเชน ขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ  
ขอมูลของประชาชน  เปน
ตน 

6.รางวัล (Rewards) 
• เปนการใหรางวัลและ 

ลงโทษตามผลงาน  ซ่ึง
ตองมีการกําหนดวิธีการ
ไว 

 
 

หมายเหตุ : แตละคนพยายามทําใหดีที่สุดเฉพาะจุดของตัวเอง  และการแกปญหาตองมอง
ทั้งระบบ 
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Personal  Process : ในการบริหารจัดการ  ผูนําตองคํานึงวาอะไรเปนสิ่งเรงดวนที่ 
ตองทํากอน –หลัง (first things)  ซ่ึงจะทําใหองคกรเดินหนาไปถูกทิศทาง (right direction)  
ซ่ึงทายสุดจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวใน  vision  และ  mission  ดังนั้นสิ่ง
แรกที่ตองทําจะตองเปนสิ่งสําคัญและในบางกรณีก็เรงดวนดวย  โดยพิจารณาจาก 2 
องคประกอบคือ  ความสําคัญ (Important) และ ความเรงดวน (Urgent) 

1.ความสําคัญ (Important)  เปนงานที่สนับสนุน  vision  mission, value   
และ goal ขององคกร 

2.ความเรงดวน (Urgent)  เปนสิ่งที่ตองทําทันที (immediate attention) 
 ผูนําสามารถนําองคประกอบ important  และ urgent  มาจัดทําเปน 

ตาราง matrix เพ่ือจัดอันดับความสําคัญของงานหรือโครงการไดดังตาราง Time 
Management Matrix  ขางลาง 
 

 
 
ชองที่ 1 : เรงดวนและสําคัญ  ไมทําทันทีไมได  เพราะจะสงผลเสียหาย 
ชองที่ 2 : ไมเรงดวนแตสําคัญ  ดังนั้นรอไดไมตองรีบทําทันที  แตอยารอ 

     จนลืมทํา 
ชองที่ 3 : เรงดวน  แตไมสําคัญ 
ชองที่ 4 : ไมเรงดวน  ไมสําคัญ 
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Energy  Matrix  :  บุคคลในองคกรสามารถจัดแบงไดเปน 4 กลุมคือ 
 
 
 

 
 
 
 
1. Procrastination  ผัดวันประกันพรุง  ไมรูวาองคกรมีเปาหมาย

อะไร  และไมรูวาจะทําอะไร 
2. Disengagement  รูชัดเจนวางานขององคกรจะตองการทําอะไร   

แตไมมีกําลังใจ  กําลังกายในการทํางาน  คือรูแตไมอยากทํา 
3. Distraction  มีพลังเต็มเปยม  ขยัน  แตไมมีเปาหมาย 
4. Purposefulness  มีพลังเต็มที่  และรูเปาหมาย 
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3. Empowering :การมอบอํานาจการตัดสินใจ หรือการกระจายอํานาจ  

     (การดึงศักยภาพของผูรวมงานออกมาใชใหเต็มความสามารถ) 
 
 โดยทั่วไปโปรแกรมเสริมสรางความเปนผูนําหรือมอบอํานาจใหกับผูปฏิบัติงาน  
(empowerment  programs)  ลมเหลวเพราะขาดทิศทางที่ชัดเจน  เพราะกําหนด  vision 
และ mission ไมถูกตอง  ไมมี alignment  ที่ถูกทาง  และผูนําขาดความเขาใจถึง
ความหมายที่แทจริงของการมอบอํานาจ   
  
 การมอบอํานาจในองคกร  ผูนําจะตองเร่ิมตนดวยการปรับความคิดของตัวเอง  ดังนี้ 

1. ตองยอมรับวามนุษยเปน human doing  คือคนไมใชเครื่องจักร 
2. พลังอยูในตัวคนอื่นไมใชเรา  เราจึงมีหนาที่สรางสภาพแวดลอมที่ดี  เพ่ือใหเขา

ปลดปลอยศกัยภาพของเขาใหเอื้อตอการทํางานไดอยางเต็มที่ 
3. ตองวิเคราะหวาตัวเองเปนผูนําลักษณะใดในสามอยางนี้ 

(1) control 
(2) supervise 
(3) release-abandon 
ทั้งนี้ ลักษณะที่ดีที่สุด  เอื้อใหเกิดการมอบอํานาจคือ การอยูระหวาง  

supervise กบั release-abandon 
  

 ระดับของการมอบอํานาจมี 6 ชั้นคือ 
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 ผูนําเลือกที่จะมอบอํานาจไดถึงช้ันไหน ข้ึนกับ 2 ปจจัยคือ  ความเสี่ยงและผลที่ได 

1. ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่เรามอบหมายใหคนนั้นทํางาน 
2. คนที่เรามอบหมายใหทํางานนั้นเกงแคไหน 

 
 การดําเนินการมอบอํานาจมี 5 ประการคือ 
 

1. กําหนดผลลพัธที่ตองการ (Desire Results) : ตองกําหนดใหชัดเจน 
2. กําหนดแนวทาง (Guidelines) : ตองกําหนดวาตองการใหทําหรือไมทํา 

อะไรบาง  
3. พิจารณาปจจัยที่มี (Resources) : เวลา  บุคคลากร  งบประมาณ 

เทคโนโลยี ่ ทั้งนี้ ตองแนใจวามีทรัพยากรที่เหมาะสมอยางเพียงพอ 
4. กําหนดผูรับผิดชอบผลงาน (Accountability) : ไมไดหมายความวาองคกร 

พยายามควบคุมพนักงาน  แตเปนการใหผลสะทอนการทํางานตอผูปฏิบัติงานเพื่อจะได
ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน 

      5.ผลตอบแทน (Consequences) :  เสมือนการใหรางวัลแตไมใชการให 
รางวัล  ซ่ึงทําใหพนักงานรูสึกวาตนประสบความสําเร็จ 

ผูนําจะตองเขาใจกฎระเบียบ (Laws and Regulations) เปนอยางดี  จะตองให  
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แนวทาง (guideline) ที่ชัดเจน  และตองเขาใจองคประกอบที่จะสงผลใหเกิดการมอบ
อํานาจ (empowerment)  บางครั้งกฎระเบียบที่ใชกันอยูเปนตัวบั่นทอนศักยภาพของคน  
ในฐานะผูนํา  สามารถเพิ่มศักยภาพของคนโดยการสรางสิ่งใหมๆภายใตขอบเขตของการใช
อํานาจในการโนมนาวชักจูง.(Circle of Influence)  นั่นคือ   

(1) เปดชองทางในการทํางานเชิงรุก 
(2) เพ่ิมความรับผิดชอบในการทํางาน 
(3) ทุมเทการทํางานไปในสวนที่สามารถใชอํานาจในการโนมนาวชักจูงได 

 

 

 
 เพ่ือเปลี่ยนโครงสรางองคกรจากโครงสรางแบบดั้งเดิม (hierarchical traditional 
structure )  เปนแบบมีการมอบอํานาจ (empowering organization structure) ผูนําตอง
มั่นใจวาการปฏิบัติงานของทุกคนตองมุง (focus) ไปที่ความตองการของประชาชน 
(customer need) ไมใชความตองการของตนเอง (personal interest)  ทั้งน้ีผูนําสามารถ
ใชหลัก  Win-win agreement   [ ปจจัยสําคัญ 5 อยางคือ 1.ผล  2.กรอบ  3.ระเบียบ 4.
ปจจัย (เวลา คน งบประมาณ)  5.ความรับผิดชอบตอผลของงาน ] เปนตัวพัฒนาใหเกิด
วัฒนธรรมการมอบอํานาจในองคกรได  และตองดูแลผูปฏิบัติงานเปนอยางดี (well 
treatment) 
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4.Modeling : ผูนําตองเปนแบบอยางที่ดีใหเพื่อนรวมงานและ 
                  ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม 

 
 ผูนําสามารถสรางความศรัทธาจากผูรวมงานได  โดยผูนําจะตองมีทั้งความซื่อสัตย
และความสามารถอยางละเทากันในตัวเอง  มิฉะนั้นผูนําจะไดรับเพียงความนับถือ 
(respect) เทานั้น  จะไมไดรับความศรัทธาจากผูอื่น 
ความซื่อสัตย 

• เปนคนดี 
• ไมโกหก 
• เปนคนซื่อสัตย 

มีความสามารถ 
• มีความสามารถที่จะเปนผูนํา 
• มีวิสัยทัศน 

ผูนําตองมีคุณสมบัติเปนแบบอยางที่ดี  โดยสรางตัวเองใหเปนที่ไวใจ (Trustworthiness)  
4.1  Trustworthiness : ความไวเนื้อเช่ือใจสามารถสรางได 2 ลักษณะ 

(1) คุณสมบัติ (Character) : ตองมี Character ดี  คือประพฤติตนอยูใน 
ศีลธรรมอันดี 

(2) ความสามารถ (Competence) : ตองมีความรู ความชํานาญ และ 
ทาํงานเกง  ทํางานเปน  มีความเกงและความเชี่ยวชาญในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
ผูนําตองเปนทั้งคนเกงและคนดีในตัวเอง 
 

4.2 Power : การใชอํานาจ 
  อํานาจ (Power) หมายถึงความสามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ 

บุคคลอื่น  ผูนํามีทางเลือก (Choice) ที่จะเลือกใชอํานาจ (powerful) หรือเลอืกไมใชอํานาจ
(powerless) 
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การใชอํานาจมี 2 อยางคือ 

1. Powerless  ถาผูนําเลือกไมใชอํานาจ  จะเกิดความสับสนในองคกรเพราะ
ผูนําจะไมกระตือรือรนในการทํางานและไมมีการใหคํามั่น (commitment) 
ในการทํางานของตน  ผูนําจะทํางานเพียง minimum requirement ของงาน
เทานั้น  ผูนําลักษณะนี้จะไมไดรับความเคารพและเชื่อถือจากบุคคลอื่น 

2. Powerfull  หากเลือกใชอํานาจ  ผูนําสามารถเลือกใชอํานาจได 3 ทางคือ 
(1) Coercive Power   ผูนําใชอาํนาจโดยการบังคับใหคนกลัวเพือ่ตกเปน
เบี้ยลางตน  ซ่ึงอํานาจนี้เปนอํานาจชั่วคราว ไมยั่งยืน 
(2) Utility Power   อํานาจที่ไดจากการแลกเปลี่ยน  ผูนําจะเลือกใช
อํานาจนี้ไดก็ตอเมื่อตัวเองจะตองมี resources  คือ  เงิน  ความรู  ขอมูล  
อํานาจทางกฎหมาย  เพ่ือแลกเปลี่ยนกบัการใหบริการ การยอมรับ   
การตกลง ฯลฯ    อํานาจนี้จะคงอยูเมื่อทั้งสองฝายยังมี resuorce แลก 
ตอกัน  เมื่อ resource หมด  อํานาจชนิดนี้ก็จะหมดไปดวย 
(3) Principle Centered Power  : ผูนําใชอํานาจบนหลักการ  เปนการให 
เกียรติ  สรางศรัทธา  อํานาจชนิดนี้จะคงอยูตลอดไปแมผูนําจะหมดอํานาจ
ไปแลว 
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