
บทที่ 17 

ภาวะผูนํา หรือ ประมุขศิลป 

(Leadership) 
 

ภาวะผูนํา หรือ ประมุขศิลป หมายถึง ความสามารถที่จะอทิธิพลเหนือกลุมคณะ
เพื่อใหบรรลุถงึเปาหมาย อิทธิพลนีอ้าจเปนแบบทางการหรือภาวะผูนําสามารถไดมาจากภายใน
กลุมเหมือนเชนเดียวกับการแตงตั้งแบบทางการ ภาวะผูนําเนนโดยใหความสําคญัวาการเปนผูนํา
จะตองไมควรใชวิธีการขูบังคับ และมีความแตกตางจากการบริหาร การบริหารเปนการตอสูกบั
ความสลับ        ซับซอน  โดยจะตองเปนไปอยางมีระเบียบและมีความสม่ําเสมอซึง่จะตองใชการ
วางแผนงานอยางเปนทางการ การออกแบบโครงสรางองคการอยางระมัดระวัง และชี้บอกผลที่ได
เทียบกับแผนงานที่ไดวางไว สวนความเปนผูนาํตองตอสูกับการเปลีย่นแปลง (Change) ผูนําจะ
กําหนดทิศทางโดยการพัฒนาการมองภาพใน 
การเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีภาวะผูนํา 

1. การแสวงหาบคุลิกลักษณะความเปนสวนตัวซึ่งเปนทีย่อมรับ เพื่อใชอธิบายถึง
ความสามารถของภาวะผูนํา 

2. พยายามที่จะอธิบายถึงภาวะผูนําในดานของพฤตกิรรมซึ่งบุคคลทํางานรวมดวย 

3. เปนการมองทฤษฎีตามสถานการณ (Contingency mode) เพื่ออธิบายวาทฤษฎี
ความเปนผูนาํที่ผานมายังไมสมบูรณพอและ 

4. ในยุคทีพ่ึงผานมาไดหนักลบัมาใหความสนใจตอลักษณะนิสัย แตในดานของ
ความคิดเหน็หรือมุมมองทีแ่ตกตางกนั 

1. ทฤษฎีคุณลักษณะ (Traits Theory) 

ทฤษฎทีี่คนหาลักษณะนิสัยทางดานบุคลิกภาพ สังคม การภาพ สติปญญา ซึ่งทํา
ให ผูนํามีความแตกตางไปจากผูที่ไมไดเปนผูนาํ ทฤษฎีดังกลาว อธิบายถึงผูนําในเรื่องของความ
เปนผูนาํในดานบารม ี (charismatic) ความกระตือรือรน (enthusiastic) กลาหาญ (courageous) 
และทฤษฎนีี้มขีอสมมติที่สําคัญ คือ ภาวะผูนําเปนลักษณะสวนตวัมาแตกําเนิดของบุคคลนั้นๆ (in-
born) ทฤษฎ ี   คุณลักษณะ (The Traits Theories) เปนแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําสมัยเกาที่
พยายามที่จะระบุถึงคุณสมบัติทางกายภาพ จิตใจและบุคลิกภาพของแตละบุคคลเปนเครื่องตัดสิน
วาบุคคลเหลานั้น จะประสบความสาํเร็จในการเปนผูนําหรือไม 



คุณลักษณะของผูนํา (Traits) 6 ประการ ตามทีไ่ดมีผูคนควาวิจยัดังนี้ คือ  

1. ความทะเยอทะยานและพลงั (ambition and energy) 

2. ความปรารถนาที่จะชักนํา (desire to lead) 

3. ความซื่อสัตยและกตัญู (honesty and integrity)  

4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง (self-confidence) 

5. ความเฉลยีวฉลาด (intelligence) 

6. ความรอบรูเกีย่วกับงาน  (job-relevant knowledge) 

อยางไรก็ตาม ผูที่เปนผูนาํทกุคนมักมีคุณสมบัติตามที่ไดระบุขางตน แตยังไมมีใคร
รับประกันไดวาจะเปนผูนาํทีป่ระสพความสําเร็จหรือไม 

2. ทฤษฎีพฤติกรรม (Behavior Theory) 

2.1  The OSU Studies ไดแบงพฤติกรรมของผูนํา เปน 2 แบบดังนี ้

2.1.1  Initialing Structure คือ กิจกรรมการเปนผูนาํซึ่งอธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางผูนํากบัผูตาม เพือ่กระทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย หรือจัดตั้งกรรมวธิีที่
เห็นชัดวา     ผูตามควรจะตองยึดมัน่กับการปฏิบัติงาน 

2.1.2  Consideration behavior เปนพฤติกรรมของผูนาํ ซึ่งสะทอนใหเหน็
มิตรภาพ ความเชื่อมใจซึง่กันและกนั ความเคารพ ความอบอุนในสายสมัพนัธระหวางผูนํากบัผู
ตาม แบบของการเปนผูนํา (Leadership Style) เปนรูปแบบของพฤติกรรมของผูนําที่จัดไวเพือ่
ชี้แนะสมาชิกองคการในทิศทางทีถู่กที่ควร 

2.2  The Michigan Studies ไดศึกษาเรื่องพฤตกิรรมผูนําไรเร่ียกนักบั OSU 
Studies ไดแบงพฤติกรรมเปน 2 อยางเชนกนั 

2.2.1 Job Centered Behavior เปนพฤติกรรมผูนําซึง่เนนถึงงานที่
ผูใตบังคับบัญชากําลงัปฏิบัติ 

2.2.2 Employee Centered Behavior เปนพฤติกรรมผูนํา ซึง่เนนถงึงาน   
 ที่ผูใตบังคับบัญชากําลงัปฏบัิติ 

การศึกษาของ OSU และ Michigan นัน้ผลออกมาคลอยกันคือ พยายาม
เนนถึงผูนําที่มุงงานและมุงคน 



2.3  Managerial grid เปนแบบ nine-by-nine matrix ซึ่งจะไดแบบของผูนํา 81 
แบบพัฒนาโดย Blake และ Mouton 

Managerial grid ของ Blake และ Mouton ประกอบดวย 2 สวน คือ เนนที่
ผลผลิตกับเนนที่คนสามารถแบงผูนาํออกเปน 5 แบบดวยกนัคือ 

แบบ  1,1  การบริหารที่ดวยคุณภาพ (Impoverished Management) 

 9,9  การบริหารแบบทีมงาน (Team Management) 

 1,9  การบริหารแบบสโมสร (Country Club Management) 

 9,1  การบริหารแบบเนนงาน (Task Management) 

 5,5 การบริหารแบบสายกลาง (Middle of the Road Management) 
3. ทฤษฎีตามสถานการณ (Contingency theory) 

3.1 Fiedler Model 

ตามหลกัการของ Fiedler ถือวาคนเราจะเปนผูนําไดไมเพียงแตเพราะททีาผู
นั้น แตข้ึนอยูกบัปจจัยทางสถานการณตางๆ  และขึน้อยูตอกันระหวางผูนําและสมาชิกของกกลุม 

- กลุมจะทาํงานอยางมีประสิทธิผลจะตองขึน้อยูกับการเขากันอยาง
เหมาะสมระหวางรูปแบบการสอดคลองกันของผูนาํกับ
ผูใตบังคับบัญชา 

- ความมากนอยของสถานการณที่ควบคุมหรือมีอิทธิพลตอผูนํา 

- เครื่องมีที่ใชคือ Least Preferred Co-worker (LPC) เพื่อวัดความเหน็    
ผูนําที่เนนใหความสาํคัญของงานหรือคน 

- กําหนดปจจยัตามสถานการณ (Situational Factors) 3 อยาง 

1. ความเกี่ยวพันระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader member 
relations) 

2. โครงสรางของงาน (Task Structure) 
3. ตําแหนงของอาํนาจ (Position Power) 

-  การเขากนัไดระหวาง LPC และ Situational factors อยางเหมาะสม      
จะเปนตวักําหนดแบบของผูนําตามสถานการณนัน้ 



ขอสรุปของทฤษฎีนี้ไมมีแบบของภาวะการเปนผูนาํที่ดีที่สุด ผูบริหารจะประสพ
ความสาํเร็จไดจะตองใชความเปนผูนาํใหเขากับสถานการณนั้น 

อนึ่ง แบบของผูนําจะตายตวั ดังนัน้การเปนผูนาํทีม่ีประสิทธิผลทําได 2 วิธีคือ 

1. เปลี่ยนผูนําใหเหมาะกับสถานการณ 

2. เปลี่ยนสถานการณ เชน ปรับโครงสราง หรือเพิ่ม/ลดอํานาจ 
 

Fiedler ‘s Contingency    Model of Leadership 
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3.2  Path – Goal Theory 

 

ผูใตบังคับบัญชาจะยอมรับผูนําถาเห็นวาเปนแหลงหนึง่ของความพอใจ ไมวาจะ      
ในทนัใดหรือในอนาคต 

ผูนําแบบ Path – Goal approach ของ House : การเปนผูนาํที่ประสบ
ความสาํเร็จสวนใหญนัน้ตองชวยผูใตบังคบับัญชาใหบรรลุเปาหมายของกิจการและเปาหมาย
สวนตัว 

หนาทีห่ลักของผูนาํคือใหความชัดเจนและวางเปาหมายรวมกันกับ
ผูใตบังคับบัญชาและชวยหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อใหบรรลุเปาหมายและขจัดอุปสรรคตางๆ  

ลักษณะของผูนําสามารถแบงไดดังนี ้
1. เปนผูใหการสนับสนนุ (Supportive Leader) 
2. เปนผูใหความรวมมือ (Directive Leader) 
3. เปนผูใหคําแนะนํา (Participative Leader) 
4. ใหความสําคญัตอการบรรลุวัตถุประสงค (Achievement-oriented leader) 

แนวคิดของ House ขัดแยงกับของ Fiedler คือ House สมมติวาผูนํานั้นยืดหยุน
ได    ผูนําสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเปนผูนําไปตามสถานการณ ตามความเหมาะสมได 



3.3 Hershey Blanchard Situational Theory  

เปนทฤษฎีภาวะผูนาํตามสถานการณโดยเนนวฒุิภาวะ (Maturity) ของผูตาม ซึ่ง
จะเปนเครื่องชีถ้ึงแบบของผูนํา 

วุฒิภาวะ (Maturity) คือ ความสามารถและความเต็มใจของคนในการรับผิดชอบ   
เพื่อชี้นาํพฤตกิรรมของตนเอง นั่นคือการจะเปนผูนําแบบใดตองขึ้นอยูกับวฒุิภาวะของผูตามดวย 

จากการกําหนดผูนําเปนสองแบบ คือ มุงงานกับมุงคนตามทฤษฎีกอนๆ ทฤษฎีนี ้    
จะพิจารณาถงึวุฒิภาวะของผูตามจากสงูไปต่ํา โดยแบงเปน 8 แบบแลวนํามาพิจารณากําหนด
แบบของผูนําได 4 แบบคือ 

1. แบบบอกกลาว (Telling) 
2. แบบขาย (Selling) 
3. แบบรวมมือ (Participation) 
4. แบบมอบหมาย (Delegating) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

            Hershey – Blandchard Model of Situational Leadership 
           พฤติกรรมผูนํา 

            (Leader Behavior) 
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3.4 Leader-Member Exchange (LMX) Theory 

ผูนําจะตองทาํใหเกิด in- groups และ out-groups และผูใตบังคับบัญชาทีม่ี
สถานภาพของ in-groups จะมีระดับการปฏิบัติการ (Performance ratings) สูงขึ้น การหมนุเวยีน
ออกจากงาน (Turnover) นอยลง และมีความพอใจตอผูที่อยูในระดับเหนือกวามากขึ้น 

3.5 Leader Participation Model 

เปนทฤษฎีภาวะผูนาํซึง่มีการกําหนดกฎเกณฑ ในการตดัสินใจโดยออกมาใน
รูปแบบ (form) ของการตัดสนิใจ หรือระดับของการมีสวนรวมในการตดัสินใจ ทฤษฎดัีงกลาวเปน
แนวคิดของ Victor Vroom และ Phillip Yetton  ซึ่งนาํเสนอในรูปของ decision tree โดยรูปแบบ
การเปนผูนาํซึง่อยูกับการตัดสินใจ ม ี5 ประเภทคือ 
 1.  เผด็จการ I (Autocratic I) ตัดสินใจตามขอมูลที่มีอยูขณะนั้น 
 2.  เผด็จการ II(Autocratic II ตัดสินใจโดยรับฟงขอมูลจาก

ผูใตบังคับบัญชาดวยตนเอง 
 3.  ที่ปรึกษา I (Consultative I) ปรึกษากับผูใตบังคับบัญชา  โดยรับฟง  

ขอมูลความคิดเห็นของแตละคน ไมมีการ
มารวมกลุมกัน หัวหนาตัดสินใจดวยตนเอง 
ซึ่งอาจจะไมเปนไปตามความคิดเห็นที่
ลูกนองเสนอก็ได 

 4.  กลุม II (Consultative II) ปรึกษาหารื อกับ ผู ใต บั งคับ บัญชาใน
ลักษณะเปนกลุม  แลวจึงตัดสินใจ  ซึ่ ง
อาจจะไดรับอิทธิพลจากกลุมหรือไมก็ได 

 5.  กลุม II (Group II) ปรึกษาหารื อกับ ผู ใต บั งคับ บัญชาใน
ลักษณะเปนกลุม  โดยหาแนวทางและ
ประเมินผลแตละทางเลือก รวมถึงการ
พยายามหาขอยุติในการแกปญหาดวย 

 

 

 

 



 
Leader Participation Model 
 
QR  = ความตองการคุณภาพ 
CR  = ความตองการขอผูกพัน 
LI    = ขอมูลขาวสารของผูนํา 
ST   = โครงสรางปญหา 
CP  = ความนาจะเปนของขอผูกพัน 
GC  = เปาหมายอันเดียวกัน 
CO  = ความขัดแยง 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.6 Attribution theory of Leadership (ทฤษฎกีารอางเหตุผลของภาวะผูนํา) 

 
 3.6  Attribution  theory of Leadership (ทฤษฏกีารอางเหตุผลของภาวะผูนาํ) 

 

เปนการชวยอธิบายถึงการรับรูในการเปนผูนํา ทฤษฎีดังกลาวเปนเรื่องของการ
พยายามที่อธบิายความสัมพันธของสาเหตุกับผลที่เกิดขึ้น  ดังนัน้ ทฤษฎนีี้ เมื่อนํามาใชกับภาวะ
ผูนํา คอนขางเปนลักษณะททีา (Attribute) ซึ่งคนเรามีตอบุคคลอื่น โดยมองผูนาํจากคุณลักษณะ 
เชน ความเฉลยีว ฉลาด เปนคนงายๆ มทีักษะในการเจรจา มานะอดทน เปนตน 

 
           Yes                AI 
               No   Yes                                      Yes 
              Yes                   GII 
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3.7 Charismatic  Leadership theory (ทฤษฎีผูนาํแบบมีบารม)ี 

เปนทฤษฎีที่ศึกษาขยายผลทฤษฎีลักษณะทาที โดยกลาววาผูตามลักษณะทาที     
ตอผูนํา โดยมองผูนาํเปนวรีบุรุษ (hero) หรือมีความสามารถพิเศษเมื่อสังเกตจากการพฤติกรรม
ของ   ผูนาํทีท่าํอยูเสมอ  

คุณสมบัติของผูนําแบบมีบารมีสําคัญๆ มดัีงนี ้

1.  มีความเชื่อมั่นสูง (Self-confidence) 

2.  มีวิสัยทัศน (vision) 

3.  สามารถทําใหวิสัยทัศนเปนรูปธรรมขึ้นมาได  (ability to articulate the 
vision) 

4.  ตองมีความมุงมั่นและทุมเททุกอยางเพื่อวสัิยทัศน (Strong convictions 
About the vision) 

5.  มีพฤติกรรมทีแ่ปลกไปจากธรรมดา (behavior that is out of the ordinary) 

6.  แสดงใหเหน็วาเปนผูนาํในการเปลี่ยนแปลง (appearance as a change 
agent) 

7.  สามารถวัดหรอืประเมินความเปนจริงของสภาวะแวดลอมที่มีขอจํากัดและ
ทรัพยากรทีม่คีวามจาํเปนเพื่อการกอใหเกิดความเปลีย่นแปลงใหเปนจริงได  
(environment sensitivity)    

จากคุณสมบติัดังกลาว บางครั้งผูนําแบบมีบารมีกอใหเกิดปญหาไดเชนกนั ถา
ผูนําเชื่อมั่นในตนเองสงูเกนิไป คือ ไมยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน ยึดตนเองเปนหลัก 

 3.8 Visionary  Leadership  (ผูนําแบบมีวิสยัทัศน) 

เปนความสามารถในการสรางสรรควิสัยทศันในอนาคตและสานฝนใหเปนจริง 
รวมทัง้ทาํใหวิสัยทัศนดังกลาวนาเชื่อถือและนาดึงดูดใจสําหรับองคการหรือหนวยงานในองคการ
ซึ่งเจริญกาวหนาและพฒันาขึ้นไปจากปจจุบัน วิสัยทศันมักถกูนาํไปเชื่อมโยงกับผูนําแบบมีบารมี
อยูบอยๆ     ผูนําแบบมวีิสัยทัศนเปนลกัษณะผูนาํที่มาจากการมีบารมี ซึ่งวิสัยทัศนนั้นแตกตางจาก
รูปแบบทิศทางขององคการ (เชน ภารกจิ หรือจุดมุงหมาย) ในหลายดานดวยกนั 



วิสัยทัศน มีความชัดเจนและเปนแรงกดดันทางดานจินตนาการซึ่งทําใหเกิด
นวัตกรรมในการปรับปรุงพัฒนา โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติและเชื่อมตอกับการกระทําซึ่งคนเรา
สามารถนําไปประยุกตใช เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งองคการในศตวรรษที่ 21 มีความ
ตองการผูนําแบบมีวิสัยทัศนอยางยิ่ง ดังนั้น ทักษะที่ผูนําแบบมีวิสัยทัศนตองมี ไดแก 

1. สามารถอธิบายวิสัยทัศนกับผูอ่ืนได (ability to explain the vision to others) 

2. สามารถแสดงใหเหน็ถงึวิสัยทัศนไมเพียงแตคําพูดแตจากพฤติกรรมดวย 
(ability to extend express the vision not just verbally but Through 
behavior) 

3. สามารถขยายหรือประยุกตวสัิยทัศนของภาวะผูนําในรายละเอียดที่ตางกนั 
(ability to extend or apply the vision to different leadership contexts) 

3.9 Team Leadership (ผูนําทีม) 

บทบาทของผูนําทีมมีความแตกตางจากบทบาทของผูนําแบบทั่วไป นั่นคือการเปน    
ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) มากกวาเปนผูส่ังการ ซึ่งจาํเปนตองมีทกัษะในดานการอดทนที่
จะแบงปนขอมูล ตองมีความไววางใจ ไมถือยศศักดิ์ รวมทัง้ตองรูวาเมื่อไรถึงควรเขาไปขัดจังหวะ 
อยางไรก็ตามบทบาทของผูนําทีม มีดังนี ้

 

 
1. เปนทูตสันถวไมตรีกับสถาบันภายนอก (Iiasons with external 

constituencies) 
2. เปนผูจัดการทีแ่กไขปญหา (troubleshooters) 



3. เปนผูบริหารความขัดแยง (team leaders are conflict managers) 
4. เปนผูฝกสอน (team leaders are coaches) 

3.10 Transactional กับ Transformational leadership 

ภาวะผูนําตามแนวคิดของ Fiedler ทฤษฎี path-goal และ leader participation 
model ที่กลาวถึงขางตน คือ ผูนําแบบคลอยตาม Transactional คือ ผูนําซึง่ชี้แนะหรือจูงใจผูตาม
ใหเปนไปตามเปาหมายทีว่างไว โดยการบอกถึงบทบาทและคุณสมบัติของงานนัน้ 

สวน Transformational leaders (ผูนําเชิงปฏิรูป) คือ ผูนําซึ่งสรางแรงบันดาลใจ
ใหเกิดกับผูตามเพื่อคลอยตามและปฏิบัติตาม อันกอใหเกิดผลดีแกองคการ และเปนผูนาํทีม่ี
ความสามารถครอบงําหรือมบีารมีเหนือผูตาม 

ผูนําทั้ง 2 แบบ ไมใชลักษณะผูนําที่ตรงกันขาม แตผูนําเชิงปฏิรูปนัน้เกิดขึ้นบนหรือ  
อยูเหนือการเปนผูนํา แบบ Transactional นั่นคือ การเขามามีอิทธิพลของผูนําตอผูตามของผูนําเชงิ
ปฏิรูป ไมเพียงแตชี้แนะหรอืจูงใจใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวเทานั้น แตตองการใหไดผลเกินความ
คาดหมายทีต่ั้งไว 

ผูนําและอํานาจ (Leader and Powers)  

อํานาจ (power) คือความสามารถของผูนําในการมีอทิธิพลตอการปฏิบัติงานหรือ  
การตัดสินใจ ที่มีของอํานาจตามที่ John French และ Bertran Ravan ไดระบุไวมีดังนี้ 

1. อํานาจตามกฎหมาย (legitimate power) อํานาจที่เปนผลมาจากอํานาจหนาที่
อยางเปนทางการในลําดับชัน้ของการบังคบับัญชาในองคการ โดยการมี
ตําแหนงงานนัน้ๆ 

2. อํานาจในการลงโทษ (coercive power) เปนอํานาจซึง่เกิดจากความกลัว อัน
เปนผลที่เกิดขึ้นในทางลบ หรือไมเปนประโยชนตอผูมีอาํนาจ เปนอาํนาจการ
ลงโทษ ขูเข็ญ ไลออก 

3. อํานาจในการใหรางวัล (reward power) เปนอํานาจที่เกิดจากการเปนเจาของ
หรือครอบครองสิ่งที่บุคคลอื่นปรารถนา และผูเปนเจาของสิ่งนัน้มอบใหผูอื่น   
เนื่องจากพอใจหรือไดรับประโยชนนั้นคอืมีอํานาจเนื่องจากสามารถแบงปนหรือ
ตอบแทนผูอื่นในสิ่งที่เขาตองการ 

4. อํานาจในความเชี่ยวชาญ (expert power) เปนการมีอิทธิพลเหนือผูอื่น
เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ มีทักษะพิเศษ หรือมีความรูเปนอยางดี เปนอํานาจที่
ผูอื่นยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลที่มีอํานาจดังกลาว 



5. อํานาจอางองิ (referent power ) เปนอํานาจที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งมีคุณลักษณะสวนตัว (personal traits) หรือเจาของทรัพยากรที่บุคคลอื่น
ปรารถนา เชน เปนบุคคลสําคัญที่ทั่วโลกยกยองเปนผูมีบุคลิกดี มีรูปรางหนาตา
ดี เปนตน 

 การกอใหเกิดวัฒนธรรมการไววางใจกัน (Creating a Culture of trust)  

ส่ิงสําคัญอยางหนึ่งที่ควรคํานึงถึงในการเปนผูนํา คือ การสรางความเชื่อถือ และ
ความไววางใจผูตามตองการผูนําที่นาเชื่อถอืและไววางใจไดส่ิงที่จะทําใหเกิดความเชือ่ถือ (credibility) 
คือ  ความซื่อสัตย  ความสามารถ  (สมรรถนะ)  และความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจ     
สวนความไววางใจ (trust ) เปนความเชื่อในเรื่องความซื่อสัตยและจริงใจคุณสมบัติและความสามารถ
ในตัวผูนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําถามทายบท 

บทที่ 17 

 
1. ผูจัดการและผูนํามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร จาํเปนหรือไมที่องคการ    จะตองมีผูนํา

หรือผูจัดการเสมอ เพราะเหตุใด 

2. ทฤษฎ ี Path-Goal Theory มีสวนสมัพนัธกับพฤติกรรมของผูนาํอยางไร ผูนํา   ตามลักษณะ
ของ Robert House ที่กาํหนดไวนัน้มีอะไรบาง 

3. อํานาจ (Power) นั้นมีทีม่าอยางไร และในฐานะของผูจดัการเราจําเปนตองเรียนรูเร่ืองอํานาจ
หรือไม เพราะเหตุใด 

4. ทานจะมวีิถทีางในการสกัดการมีอํานาจของคนบางคนไดอยางไร ขอใหระบุวิธกีารมาสัก 3 
หนทาง และสิง่เหลานีจ้ะเปนประโยชนตอการบริหารธุรกิจหรือไม อธบิาย 

5. อธิบายความหมายของคําตอไปนี้มาโดยละเอียด 

 5.1  Charismatic Leadership 

   5.2  Visionary Leadership 
6. เราจะมวีิธีสรางความไววางใจ (Trust ) ใหเกิดขึ้นกับผูใตบังคับบัญชาหรือคนรอบขางได

อยางไรบาง ส่ิงนี้มีความสาํคัญตอนักบริหารอยางไร 

 

------------------------- 

 
 


	¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§·ÄÉ®ÕÀÒÇÐ¼Ùé¹�
	¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇ¾Ñ¹ÃÐËÇèÒ§¼Ùé¹Ó¡ÑºÊÁ�
	Fiedler ‘s Contingency    Model of Leadership
	Leader Participation Model


