
ทุนมนุษย์ (Human Capital)

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลยัมหิดล 1



เนน้ที่
มูลค่าเพิม่
ในการ

บริหารคน

เนน้ที่
กระบวนการการบริหารงานบุคคล 

Personnel Administration  

เนน้กระบวนการท่ีเป็นงานปฏิบตัิ

และงานประจ าตามกฎหมาย 

ระเบียบ เช่น บรรจุ แตง่ตัง้ เล่ือน

เงินเดือน ฯลฯ

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
Human Resource Management

ยึดคนเป็นทรพัยากรของ

องคก์รและมีกระบวนการ

ท่ีเช่ือมโยงกบัยุทธศาสตร์

องคก์ร เช่น การงวางแผน

และพฒันาก าลังคน ฯลฯ

การบริหารทุนมนุษย์ 
Human Capital Managementเป็นแนวคิดใหม่

ยึดคนเป็นสินทรพัย์

Personnel Management

2

พฒันาตน พฒันางาน พฒันาเพ่ือองคก์ารและอยูก่บัองคก์ารตลอดไป



ทุนมนุษย์
• เกดิคร้ังแรกเมือ่ปี ค.ศ. 1961 โดยนักเศรษฐศาสตร์ช่ือ Theodore 

W.  Schultz ซ่ึงได้เขียนบทความช่ือ Investment in Human 
Capital ในวารสารช่ือ American Economic Review

• แนวคดิเกีย่วกบัคนในยุคใหม่
• มองคนเป็นทรัพย์สินที่ส าคญัที่สุดขององค์กร
• เป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้
• ไม่มีค่าเส่ือมเหมอืนทรัพย์สินอืน่
• สร้างมูลค่าเพิม่ได้เสมอ
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จากทุนมนุษย์ (Human Capital) สู่ทุน
ทางปัญญา (Intellectual Capital)

• Competency

• พฤติกรรม/ เวลา

• ข้อมูล ข่าวสาร

• คดิวเิคราะห์/ สังเคราะห์

• หาความสัมพนัธ์

• ประมวลผล

• เกดิความรู้ ความเข้าใจ

• สามารถคิดต่อยอดในการ
ท างาน/ แก้ปัญหาต่างๆ

• เกดิทุนทางปัญญา

•รู้แจ้งเห็นจริง

•เป็นผู้เช่ียวชาญทีห่าตัวจับยาก

ทุนมนุษย์

ได้รับการพฒันา/ พฒันาตนเอง

ได้รับการพฒันา/ พฒันาตนเอง

ทุนทางปัญญา
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ทุนมนุษย์ เทยีบกบั ทุนทางวตัถุ
• ทุนทางวตัถุสามารถซ้ือขายได้ แต่ทุนมนุษย์จากองค์ความรู้ส่วนบุคคลซ้ือ

ขายไม่ได้

• ทุนทางวตัถุสามารถแยกหนีไปจากเจ้าของได้ ทุนมนุษย์ไปทุกทีท่ีค่นไป

• บางคร้ังทุนทางวตัถุจากไปขณะเจ้าของมีชีวติแต่ทุนมนุษย์ไม่

• ทุนทางวตัถุมีการเส่ือมราคา/มูลค่า เมื่อถูกใช้ แต่ทุนมนุษย์เพิม่ค่าเมือ่ถูกใช้

5ความสามารถส่วนบุคคล ธนา เธียรอจัฉริยะ หรือ นกัฟุตบอล หรือ ดารา



สรุป -- ทุนมนุษย์ คอือะไร
ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความ
ช านาญของแต่ละคนทีม่ส่ัีงสมอยู่ในตนเองและสามารถ
จะน าส่ิงเหล่านีม้ารวมเข้าด้วยกนัจนเกดิเป็นศักยภาพ
ขององค์กร หรือเป็นทรัพยากรทีส่ าคญัและมคุีณค่าซ่ึง
จะท าให้องค์กรน้ันมีความสามารถได้เปรียบเหนือคู่
แข่งขัน
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ทุนมนุษย์ส าคญัอย่างไร
• เป็นปัจจัยส าคญัที่ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ตามกล
ยุทธ์ที่วางไว้

• เป็นปัจจัยส าคญัในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

• ท าให้องค์กรมีการพฒันา อยู่รอด และประสบความ ส าเร็จ
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เจ้าสัวเจริญ



ผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการการพฒันาทุนมนุษย์ 

ฝ่ายผู้บริหาร
ระดับสูง เช่น 
กรรมการผู้จัดการ 
หรือ CEO

ฝ่ายหัวหน้างาน
หรือผู้บังคบับัญชา
แต่ละหน่วยงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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องค์ประกอบของทุนมนุษย์

• คุณสมบัต ิหรือสมรรถนะความสามารถ

• พฤติกรรม

• เวลา

ทุนมนุษย์ทีม่ีอยู่ในตวัคนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

• ความสามารถพเิศษทีต่ิดตัวมา -- พรสวรรค์

• ความสามารถทีศึ่กษา สนใจ ฝึกฝนเอา ในภายหลงั -- พรแสวง
9



บทบาทของผู้บริหารทุนมนุษย์
• บทบาทของผู้น า (ในการให้ความรู้กบัผู้ทีเ่กีย่วข้อง) 

• บทบาทของผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารงานบุคคล (ได้แก่ การก าหนด
นโยบาย ความสามารถในการบริหารผลงาน และการประเมินผล
นโยบายและงานด้านบุคคลต่าง ๆ) 

• บทบาทของผู้น าการเปลีย่นแปลง (ได้แก่ การเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้องกบั
ผู้ทีมี่ส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างสัมพนัธภาพทีด่ี และการรับความเส่ียง)  

• บทบาทของการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกจิ (คอืการท าให้งานด้านบุคคล
สอดคล้องกนักบันโยบายและวฒันธรรมของหน่วยงาน)
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ความพร้อมของทุนมนุษย์ในองค์กร
• จ าแนกกลุ่มพนักงานทีม่คีวามส าคญัอย่างเด่นชัดต่อองค์กร 

(Identify the Strategic Job Families): 
• พฒันาประวตัิพนักงานตามสมรรถนะทีม่ี (Develop the 

Competency Profile): 
• ประเมินความพร้อมทุนมนุษย์ (Assess the Human Capital 

Readiness): 
• ก าหนดแนวทางในการพฒันาทุนมนุษย์ (Formulate a Plan for

Improving the Human Capital): 
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แนวทางการพฒันาทุนมนุษย์
• มุ่งเน้นไปทีเ่ป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเป็นหลกั

• ต้องมีการสะสมหรือเกบ็รักษาทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

• สร้างคุณค่าของทรัพยากรบุคคลให้เพิม่มากขึน้ และเตมิเตม็ใน
ส่วนที่ขาด

• ธ ารงรักษาทรัพยากรบุคคลอย่างดทีีสุ่ด

• สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรบุคคลให้เร็วทีสุ่ด
12
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ภาวะผู้น า

รองศาสตราจารย ์ ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ
และคณาจารยค์ณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์14



ผู้น า
ผู้น า คือ บุคคลในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้

ควบคุมหรือประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจ
ของกลุ่ม 

ภาวะผู้น า  คือ  การใช้อิทธิพลของบุคคลหรือของ
ต าแหน่ง โดยใช้การจูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มปฏิบัติตามความ
คิดเห็น ความต้องการของตนด้วยความเต็มใจ ยินดีที่จะให้
ความร่วมมือ เพื่อจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
ตามทีก่ าหนดไว้ 15



Perspective KPI

Key Performance Indicator

KPI Statement

ขยายความ

Financial 14. ผลผลิตเป็นท่ียอมรับ / ปริมาณตรงตามความ
ตอ้งการ
15. เพิ่มรายได ้/ ลดค่าใชจ่้าย    

16 . เกิดความคุม้ค่ากบักลุ่มผูร่้วมลงทุน

14. สร้างอสงัหาฯใหเ้ป็นท่ียอมรับในตลาด และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการ

15. เกณฑก์ารปรับราคา / ลดการใชว้สัดุ
ส้ินเปลือง
16 . สร้างความเช่ือมนั สร้างภาพลกัษณ์ 

Customer 8. ยอมรับราคา
9. คุณภาพสูง
10. ส่งมอบรวดเร็ว
11. ประโยชน์สูงสุด
12. บริการหลงัการขาย
13. นิยม / เห็นคุณค่า

8. ก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มลกูคา้
9. สร้างคุณภาพของอสงัหาฯ
10. ตรงตามก าหมด
11. ครอบคลุมทุกความตอ้งการ
12. จดัสรรทีมงานรองรับบริการหลงัการขาย
13. สนใจในความมรีะดบัของทีอ่ยู่อาศัย

Internal Process 4. ลดสายการบงัคบับญัชา / ลดขั้นตอนการสัง่การ
5. ก าหนดกลุ่มลกูคา้ / และฐานกลุ่มลกูคา้ใหม่
6. จดัการงานโดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาแทนคน

7. CSR

4. ปรับรูปแบบโครงสร้างการบริหาร
5. ก าหนดความชดัเจนของกลุ่มลูกคา้ 
6. น าIT แทนแรงงาน เพื่อเกิดรวดเร็วดา้นบริการ
7. สร้างงานบริการสังคม ไม่หวงัผลก าไร

Learning & Growth 1. การอบรมความ / โครงการส่งเสริมทุนการศึกษา
2. ศึกษานวตักรรม เทคโนโลย ีดา้นสินคา้/บริการ
3. ศึกษาดูงาน การจดัการองคก์ารตน้แบบ

1. จดัสรรโครงการมอบทุนการศึกษาในดา้นองค์
ความรู้ในสายงาน

2. ผลกัดนักระตุน้พนกังานใหพ้ฒันาอง๕ความรู้
3. เปิดกวา้งดา้นการบริหาร เพื่อปรับปรุง



Perspective KPI
งาน (Task)

… … … … … … …

Financial 14. ผลผลิตเป็นท่ียอมรับ / ปริมาณตรงตาม
ความตอ้งการ
15. เพ่ิมรายได ้/ ลดค่าใชจ่้าย
16 . เกิดความคุม้ค่ากบักลุ่มผูร่้วมลงทุน

Customer 8. ยอมรับราคา
9. คุณภาพสูง
10. ส่งมอบรวดเร็ว
11. ประโยชน์สูงสุด
12. บริการหลงัการขาย

13. นิยม / เห็นคุณค่า

Internal Process 4. ลดสายการบงัคบับญัชา / ลดขั้นตอนการ
สัง่การ
5. ก าหนดกลุ่มลูกคา้ / และฐานกลุ่มลูกคา้
ใหม่
6. จดัการงานโดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาแทน
คน

7. CSR

Learning & Growth 1. การอบรมความ / โครงการส่งเสริม
ทุนการศึกษา
2. ศึกษานวตักรรม เทคโนโลย ีดา้นสินคา้/
บริการ
3. ศึกษาดูงาน การจดัการองคก์ารตน้แบบ



VDO
Real Estate 
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วธีิการได้มาซ่ึงผู้น า
1.ผู้น าทีพ่ฒันาตนเองขึน้มาเป็นผู้น า  
2.ผู้น าทีไ่ด้มาจากการเลอืกตั้ง 
3.ผู้น าทีไ่ด้มาจากการแต่งตั้ง 
4.ผู้น าทีไ่ด้มาจากการคดัเลอืก  
5.ผู้น าทีไ่ด้มาจากการสอบคดัเลอืก
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แหล่งทีม่าของอ านาจของผู้น า
1.อ านาจทีม่คีวามชอบธรรม (Legitimate Power)
2.อ านาจในการให้รางวลั (Reward Power) 
3.อ านาจในการบังคบั (Coercive Power) 
4.อ านาจในความเป็นผู้เช่ียวชาญ (Expert Power) 
5.อ านาจอ้างองิ (Referent Power) 
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อ ำนำจทำงองค์กำร
ตำมควำมชอบธรรม
กำรให้รำงวัล
กำรบงัคับ

อ ำนำจส่วนบุคคล
ควำมเช่ียวชำญ
อ้ำงองิ

อทิธิพล

ผลลัพธ์ที่ได้
พฤตกิรรม
กำรปฏบิัตงิำน
ควำมสมบรูณ์ของ

ภำรกจิ
ควำมพงึพอใจในงำน
กำรขำดงำนบ่อย ๆ
กำรเปล่ียนงำน

ผู้น า ผู้ใต้บงัคบับญัชา
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ทฤษฎเีกีย่วกบับทบาทผู้น า
Stogdill   (1974) ได้ศึกษาวิจัยและสรุปบทบาทหน้าที่ของผู้น าจากนักทฤษฎ ี 
2  กลุ่ม ไว้ดงัต่อไปนี ้  

1.  กลุ่มนักทฤษฎบีริหารเก่า (Classical  Theories  of  Management) ได้
เสนอแนะไว้ว่าหน้าทีห่ลกัของผู้บริหารคอื 

1.1  การวางแผน (Planning)
1.2  การจัดองค์การและโครงสร้างงาน  (Organization)
1.3  การควบคุมบงัคบับญัชา  (Controlling)

มีนักทฤษฎีอีกหลายคนที่เพิม่เร่ืองการประสานงาน (Co – Ordinatting)
การนิเทศ  การแนะน า  การจูงใจเพือ่นร่วมงานและอืน่ๆ แต่นักทฤษฎหัีวก้าวหน้า
หลายคนแย้งว่าหน้าที่ 3 ประการที่เพิ่มขึน้มานี้  สามารถรวมเข้าไว้ในหน้าที่
ควบคุมบงัคบับญัชาได้ 22



ทฤษฎเีกีย่วกบับทบาทผู้น า (ต่อ)
2.  กลุ่มทฤษฎพีฤติกรรมนิยม (Behavioral Theories) ได้จ าแนกหน้าที่ของผู้น าไว้เป็น 6 
ประเภทคอื 

2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและพยายามรักษาทศิทางของจุดมุ่งหมาย
2.2จัดหาส่ือหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท า ให้งานส าเร็จตาม

เป้าหมาย
2.3  จัดสรรอตัราก าลงัและรักษาโครงสร้างของกลุ่มไว้
2.4 ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการท างานกลุ่มและให้มีปฎิสัมพันธ์ซ่ึงกัน

และกนั 
2.5  รักษาความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มและความพงึพอใจของสมาชิกไว้
2.6  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติการของกลุ่ม
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พฤตกิรรมของผู้น า
แนวคิดของ Hoy and Miskel. ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้น ากค็ือ สถานการณ์เป็น

ผู้สร้างผู้น าปัจจัยในสถานการณ์ที่ก าหนดความเป็นผู้น า  ได้แก่
1.  คุณสมบัติของโครงสร้างขององค์การ เช่น ขนาดขององค์การ ล าดับขั้นของการ

บังคับบัญชาภายในองค์การ  ความเป็นพธีิการภายในองค์การ  เป็นต้น
2.  บรรยากาศขององค์การ เช่น บรรยากาศแบบเปิดเผย แบบร่วมมือ ร่วมใจ 

บรรยากาศของกลุ่ม เป็นต้น
3.  คุณลกัษณะของบทบาท เช่น อ านาจตามต าแหน่ง  แบบของภารกจิ  ความยากง่าย

ของภารกจิ กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน  เป็นต้น
4.  คุณลกัษณะของบุคคล เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ความอดทนต่อความคลุมเครือ 

อ านาจ  ความรับผดิชอบ เป็นต้น
24



คุณลกัษณะของผู้น า
การศึกษาคุณลักษณะผู้น า ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพหรือประสิทธิผลของ
ผู้น ากับผู้ตาม โดยยึดถือทฤษฎีแนวคิดของทฤษฎีผู้
ยิ่งใหญ่ ( The Great Man Theory) ในสมัยกรีกโรมัน
โบราณ ซ่ึงถือว่าผู้น าเป็นมาแต่ก าเนิด สร้างกันไม่ได้ 
ผู้น าต้องมีลกัษณะพเิศษกว่าคนอืน่ 
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คุณลกัษณะของผู้น าทีม่ปีระสิทธิผล

1.ผู้น าต้องเป็นผู้มคีวามสามารถ (capacity) 
2.ผู้น าจะต้องเป็นผู้มคีวามส าเร็จ (achievement)
3.ผู้น าจะต้องเป็นผู้ทีม่คีวามรับผดิชอบ (responsibility) 
4.ผู้น าจะต้องเป็นผู้ทีเ่ข้าไปมส่ีวนร่วม (participation) 
5.ผู้น าต้องเป็นผู้มฐีานะทางสังคม (status)  
6.ผู้น าต้องเป็นผู้รู้สภาพการณ์ (situation) 
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คุณลกัษณะของผู้น าทีม่ปีระสิทธิภาพ
1.ด้านพืน้ฐานและประสบการณ์ ผู้น าที่ดีต้องมีคุณสมบัติ ในด้านการตัดสินใจ 
วนิิจฉัยส่ังการ การวางแผนงาน เพือ่จะได้พจิารณาในการเลอืกวธีิการทีถู่กต้อง 
2.ด้านสติปัญญาและคุณภาพสมอง ความสามารถด้านสติปัญญา และคุณภาพ
สมองเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัส าหรับผู้น าต่อหน้าทีบ่ริหาร
3.ด้านคุณลักษณะทางร่างกาย ผู้บริหารจะต้องมีมีรูปร่างบริบูรณ์ เพราะผู้ที่มี
ร่างกายสมบูรณ์ จะมีสุขภาพจิตดี  ผู้บริหารที่สุขภาพดีจะเป็นคุณลักษณะที่
ดงึดูดใจบุคคลอืน่ได้
4.ด้านบุคลิกภาพและความสนใจ องค์ประกอบด้านนี้ของผู้บริหารจะเป็น
แรงจูงใจให้ผู้อืน่ให้ความร่วมมือและยอมรับนับถอื 
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ทกัษะของผู้น า (Leadership skills)

1. ทักษะในการปฏิบัติงาน (Working skill) เป็นทักษะที่เกี่ยวข้อง
กบัการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผดิชอบ 
2.ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual skill) เป็นทักษะใน
การคดิเชิงวเิคราะห์ มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
3.ทักษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ (Human skill) เป็นทักษะที่เกีย่วข้อง
กับการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
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การศึกษาภาวะผู้น าตามสถานการณ์
ยุคการศึกษาตามสถานการณ์ (Situation หรือ Contingency) เร่ิมต้นจากการทีว่่า  

การศึกษาภาวะผู้น าโดยการศึกษาคุณลกัษณะของผู้น าและศึกษาพฤตกิรรมของผู้น า ซ่ึง
หวงัทีว่่าจะพบองค์ประกอบอย่างใดอย่างหน่ึงในผู้น าทีม่ีประสิทธิผล แต่กลบัพบว่า ไม่
มคุีณลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือพฤตกิรรมผู้น าแบบใดแบบหน่ึงทีม่ีประสิทธิผล
ทีสุ่ดในทุกสถานการณ์ 

นักวจิัยจึงพยายามหาองค์ประกอบต่างๆ ในสถานการณ์ ซ่ึงจะมอีทิธิพลหรือส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของผู้น าแบบใดแบบหน่ึง โดยม ี3 ขั้นตอนดงันี้

1.ตรวจสอบดูว่าองค์ประกอบใดบ้างมีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมผู้น า
2.พจิารณาว่าองค์ประกอบใดส าคญัทีสุ่ดภายใต้สถานการณ์น้ัน ๆ 
3.พยากรณ์ว่าพฤตกิรรมผู้น าแบบใดจะมปีระสิทธิผลมากทีสุ่ด ภายใต้
สถานการณ์น้ัน ๆ 29



ทฤษฎผู้ีน าตามสถานการณ์
1. ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ของของฟีดเลอร์ (Fiedler’s Contingency  
Model) ทฤษฎีนีมุ่้งศึกษาทัศนคติและแรงจูงใจของหัวหน้า  ซ่ึงจะท าให้
เขาปฏิบัติต่อลูกน้องแตกต่างกนั 
ทฤษฎีประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ แบบของผู้น ากับ
สถานการณ์ ซ่ึงการจ าแนกแบบของผู้น าน้ันจะวัดลักษณะการติดต่อ
เกี่ยวข้องกับลูกน้องโดยใช้แบบทดสอบ LPC (Least-Preferred Co-
Workers Test) คะแนนจากแบบทดสอบจะท านายว่าผู้ตอบมีแรงจูงใจมุ่ง
งาน (test –motivated)
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ทฤษฎผู้ีน าตามสถานการณ์ (ต่อ)
ทฤษฎีของฟีดเลอร์จะพจิารณาจากองค์ประกอบดังนี ้

1.อ านาจตามต าแหน่ง (Position  Power)
2.โครงสร้างของงาน (Task  Structure)
3.สัมพันธภาพระหว่างผู้น ากับสมาชิก (Leader – Member 

Relations)

จากการผสมผสานองค์ประกอบทั้งสามนี้ จะท าให้เกิดสถานการณ์ขึ้น  8  
สถานการณ์จากสถานการณ์ที่ช่ืนชอบมากที่สุดถึงสถานการณ์ที่ช่ืนชอบน้อย
ทีสุ่ด ทฤษฎนีีช้ี้ให้เห็นว่าผู้น าแบบใดมีประสิทธิผลในสถานการณ์อย่างไร
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ทฤษฎผู้ีน าตามสถานการณ์ (ต่อ)

2.ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด
(Hersey and Blanchard Situational  Theory) ทฤษฎีนีพ้ยายามที่
จะให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแบบของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล
กับ วุ ฒิภาวะของ ผู้ตาม   ฐานคติ เ บื้อ ง ต้นของทฤษฎี นี้ ก็ คื อ 
ประสิทธิผลของผู้น าขึน้กับความเหมาะสมของการจับคู่กันระหว่าง
พฤติ ก รรมของ ผู้น า กั บ วุ ฒิภ าวะของก ลุ่มห รือของ บุคคล 
ส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน ของทฤษฎีนี้ ก็คือ พฤติกรรมผู้น ากับ
สถานการณ์ 
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ทฤษฎผู้ีน าตามสถานการณ์ (ต่อ)
จากการผสมผสานพฤติกรรมผู้น าทั้งสองมิตินี้ท าให้เกิดพฤติกรรม

ผู้น าขึน้  4  แบบ ซ่ึงประกอบด้วย
1.แบบการมอบหมาย (delegating)
2.แบบมีส่วนร่วม (participating)
3.แบบการแนะ(selling)
4.แบบการส่ัง (telling) 

ส าหรับสถานการณ์น้ัน ทฤษฎีนี้พิจารณาจากตัวแปรตัวเดียว คือ วุฒิ
ภาวะของบุคคลหรือกลุ่มโดยที่วุฒิภาวะตามทฤษฎนีี ้ หมายถึง สมรรถภาพในการ
ตั้งเป้าหมายไว้สูง แต่สามารถบรรลุถึงได้  ความเต็มใจและความสามารถที่จะ
รับผดิชอบและประสบการณ์เดมิของบุคคลหรือของกลุ่ม เฮอร์เซย์และแบลนชารด
แบ่งสถานการณ์ออกเป็น  4  อย่าง จากการมีวุฒภิาวะไปจนถงึการไม่มีวุฒภิาวะ 33



ทฤษฎผู้ีน าตามสถานการณ์ (ต่อ)
3.ทฤษฎวีถิีทาง – เป้าหมาย (Path – Goal  Theory) ของ

เฮาส์ (House) อธิบายให้เห็นว่า  ผู้น ามีอทิธิพลอย่างไรต่อการรับรู้
หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อเป้าหมายของงาน  
เป้าหมายส่วนตัว และวิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมายน้ัน ๆ ผู้น าที่มี
ประสิทธิผลตามแนวทฤษฎีนี้จึงเป็นผู้น าที่เพิ่มพูนการยอมรับ  
ความพงึพอใจ  และยกระดบัแรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้บังคบับัญชา
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ทฤษฎผู้ีน าตามสถานการณ์ (ต่อ)
ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย พจิารณาจากองค์ ประกอบหลกั 2 อย่าง คือ

พฤติกรรมผู้น ากบัสถานการณ์ พฤติกรรมผู้น าแบ่งออกเป็น  4  แบบ คือ
1. แบบส่ังการ (directive) 
2. แบบมุ่งความส าเร็จของงาน (achievement-oriented)
3. แบบสนับสนุน (supportive)
4. แบบให้มีส่วนร่วม (participative)

ทฤษฎีนี้ใช้แบบวัด LBDQ ฉบับที่ 12 (LBDQ Form XII) เป็น
เคร่ืองจ าแนกแบบของพฤติกรรมผู้น า
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Leader Behavior 

Description 

Questionnaire
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ทฤษฎผู้ีน าตามสถานการณ์ (ต่อ)
องค์ประกอบด้านสถานการณ์ของทฤษฎนีีพ้จิารณาจากตัวแปร 2 ตัว คอื 

1) ลกัษณะส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาที่พยายามฝ่าฟัน เพือ่บรรลุเป้าหมายของงาน
และความพอใจของตน
2) ความกดดันและความต้องการของส่ิงแวดล้อม ตัวแปรส าคัญของส่ิงแวดล้อมที่จะ
ท าให้สถานการณ์เป็นที่ช่ืนชอบได้แก่

ก.ภาระหน้าทีข่องผู้ใต้บังคบับัญชา
ข.ระบบอ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการขององค์การ
ค.กลุ่มงาน

ข้อสรุปอย่างหน่ึงของทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย ก็คือ พฤติกรรมผู้น าที่ผู้ตามยอมรับ
และพอใจกค็ือ พฤติกรรมที่ท าให้ผู้ตามพอใจในขณะน้ัน หรือเป็นเคร่ืองมือที่จะท าให้
ผู้ตามพอใจในอนาคต
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การพฒันาภาวะผู้น า
1. การเรียนรู้จากการท างาน (learn on the job) การเป็นผู้น าสามารถเรียนรู้ได้จากการ

ท างาน งานทีท้่าทายมากขึน้เท่าใดย่อมเรียนรู้มากขึน้เท่าน้ัน 
2. การเรียนรู้จากคนอืน่ การเป็นผู้น าสามารถเรียนรู้ได้จากคนอืน่ เช่น เพือ่นร่วมงาน 

ผู้ใต้บังคบับัญชา  ผู้บังคบับัญชา  เป็นต้น 
3. การเรียนรู้จากความผดิพลาด หรือ “ผดิเป็นครู” ซ่ึงแสดงว่าความผดิพลาดท าให้

บุคคลตระหนักถึงข้อจ ากดัของตนเองและหาทางปรับปรุงและพฒันาขึน้
4. การเรียนรู้จากการฝึกอบรม การฝึกอบรมการเป็นผู้น าน้ันจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจ

สถานการณ์ และเข้าใจวธีิการทีจ่ะควบคุมกจิกรรมของกลุ่ม 

38



องค์ประกอบของผู้น าในยุคปัจจุบัน
1.มีความรู้ (Knowledge) 3  ประการ คอื

1)รู้จริงในศาสตร์ทีต่นศึกษา  ในหน้าทีท่ีต่นต้องท า
2)รู้แจ้งในองค์รวมของสังคมและจุดทีเ่ป็นปัญหา
3)รู้ทนัในการเปลีย่นแปลงของสรรพส่ิงทั้งหมด

2.มีทศันคต ิ(Attitude) ทีเ่หมาะสมกบัการน า คอื
1)มองภาพเป็นองค์รวม  ไม่แยกส่วน
2)สู้ปัญหา มีการศึกษาปัญหา  หาสาเหตุและทางแก้ไข
3)ยอมรับการเปลีย่นแปลงอย่างทีเ่ป็นไป มีวจิารณญาณในการเลอืกรับ  
ไม่ต่อต้านการเปลีย่นแปลง 

4)กล้าหาญ และเสียสละ
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องค์ประกอบของผู้น าในยุคปัจจุบัน (ต่อ)

3.มีทกัษะ (Skill) ในการน า คอื 
1) สามารถคาดการณ์การเปลีย่นแปลงในสังคมโลก
2) รู้ข้อมูลครบถ้วน ทนัการณ์ 
3) สามารถท างานเป็นทมี  มีความสัมพนัธ์ในแนวราบทีด่ี
4) มีเครือข่าย 
5) มีความสามารถในการปรับตัว

4.มีความดงีาม (Virtue)
1) การแยกเร่ืองส่วนตวัออกจากส่วนรวม
2) มีศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม 
3) ไม่ผดิจากหลกัแห่งความถูกต้อง (Integrity)
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ผู้น าด ี     ผู้ตามด ี     ย่อมดแีน่
ผู้น าด ี     ผู้ตามแย่    ต้องแก้ไข
ผู้น าด ี     ผู้ตามด ี     มถีมไป
ผู้น าแย่   ไม่เอาไหน  บรรลยัเอย

ป้ายธรรมะจากสวนโมกขผลาราม สุราษฎรธานี41
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MAHIDOL
L = Leadership
-ไฝ่ใจเป็นผู้น ำ-



Assignment

• จดักลุ่ม ยกตวัอยา่งผูน้ า และวิเคราะห์คุณลกัษณะผูน้ าท่ีกลุ่มเลือกวา่มี
อะไรบา้ง

• เวลา 15 - 20นาที
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