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ปญหาการวิจัยเชิงวิชาการ
เรื่อง วิกฤตการณผูนําไทย ปญหา – ทางออก กรณีศึกษา : สังคมไทยที่กําลังเปลี่ยนไป
หลังเหตุการณจากการชุมนุมของกลุมเสื้อเหลือง และกลุมเสื้อแดง
-----------------------------1. ปญหาและตนเหตุของปญหา
สังคมไทยที่กําลังเปลี่ยนไป เราเคยอยูอยางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบรัฐธรรมนูญ 2540 มาตั้งนาน
แตตอนนี้ไมสามารถยอนกลับไปไดอีกแลว ตั้งแตปลายป 2549 ภายหลังเกิดเหตุการณกอรัฐประหารเหตุการณ
ยึดอํานาจในประเทศไทย 19 กันยายน 2549 มีเหตุการณตั้งแตการยึดทําเนียบ ยึดสนามบิน ของเหลาพันธมิตร
กลุมเสื้อเหลือง และเหตุการณจากกลุมประชาธิปไตยเสื้อแดงบุกลมการประชุมอาเชี่ยนบวกประเทศคูเจรจา ที่
พัทยา และเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 “ สงกรานตวิปโยค ” ที่ทหารเขาไปสลายการชุมนุมการเกิดการจราจล
ของคนกลุมเสื้อแดง จนเกือบจะทําใหบานเมืองนองเลือด
ยั ง มี ก ารเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งจากต อ เนื่ อ ง จนวั น ที่ 12 มี . ค.2553 ที่ ผู ชุ ม นุ ม กลุ ม เสื้ อ แดงเริ่ ม
เคลื่อนไหวเรียกรองใหรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยุบสภา เกิดเหตุการณหลากหลายรูปแบบ ทั้งความ
รุนแรง การเผชิญหนา การเจรจาตอรอง และภาวะอึมครึม โดยกลุมเสื้อแดงที่เรียกตนเองวา “ไพร” ขับไลรัฐบาลที่
เปนตัวแทนของ “อํามาตย” กลุมเสื้อแดงรวมเทเลือดหนาทําเนียบรัฐบาลและหนาบานนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง
นายกฯ นายอภิสิทธิ์ พบแกนนําเสื้อแดง โดยมีการถายทอดสดทางโทรทัศน แตการเจรจาไมบรรลุผลใดๆ จนเมื่อ
วันที่ 7 เม.ย.2553 รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงเทพฯ และวันที่ 10 เม.ย. ทหารตํารวจปะทะกับผูชุมนุมที่
แยกคอกวัว ราชดําเนิน มีผูเสียชีวิต 25 ราย บาดเจ็บ 800 ราย จนวันที่ 15-18 เม.ย. 2553 กลุมเสื้อแดงยึดพื้นที่
ราชประสงค แห ง ช็ อปป ง ใจกลางกรุ ง เปน พื้ น ที่ ชุ ม นุ ม หลั ก และมี ระเบิ ด โยนใส ผู ชุ มนุ ม ต อ ต า นเสื้ อ แดง มี
ผูเสียชีวิต 1 ราย เจ็บ 75 ราย ทหารปะทะกับกลุมเสื้อแดงที่ยานดอนเมือง มีทหารถูกยิงเสียชีวิตกลางเขตปะทะ
1 ราย นายกฯ นายอภิสิทธิ์ เสนอจัดการเลือกตั้งวันที่ 14 พ.ย. ถากลุมเสื้อแดงยุติการชุมนุมที่ราชประสงค เกิด
เหตุยิงตํารวจเสียชีวิต 2 รายที่ยานศาลาแดง
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2553 กลุมเสื้อแดงยอมรับขอเสนอของนายอภิสิทธิ์ แตไมยุติชุมนุมจนกวา จะมีการ
ตั้งขอหาทางอาญาตอนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และนายกฯ นายอภิสิทธิ์ กรณีที่สั่งการยึดคืนพื้นที่ จนผูชุมนุม
เสียชีวิต พ.ค. รัฐบาลลมขอเสนอจัดการเลือกตั้ง และเริ่มใชมาตรการตัดน้ําตัดไฟในพื้นที่ราชประสงค และเมื่อ
วันที่ 13 พ.ค.2553 เสธ.แดงถูกยิง ขณะใหสัมภาษณนักขาวตางประเทศ จนวันที่ 14 พ.ค.2553 การปะทะ
เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ จนถึงขั้นเกิดการบุกวางเพลิงเผาหาง พารากอน
เซ็นทรัลเวิลด กลุมเสื้อแดง นปช.ลุยจราจล หลังแกนนํายุติชุมนุม ...ตางชาติระบุ วา เหตุการณบานเมืองคลาย
สงครามกลางเมืองขนาดยอม
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จนเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2553 สํานักขาวรอยเตอรส ไดรายงานวา กรุงเทพฯ ไดกลับเขาสูสภาวะ
สงบสุขแลว หลังจากการใชปฏิบัติการทางทหารเขาสลายการชุมนุมของผูประทวงที่ใจกลางกรุงเทพฯ ยุติการ
เผชิญหนานาน 9 สัปดาหระหวางผูประทวงกับรัฐบาล ทําใหเกิดการจลาจลครั้งเลวรายที่สุดในประวัติศาสตรไทย
ยุคใหม สํานักขาวรอยเตอรสไดวิเคราะหความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในไทยตอไปไวรวม 5 แนวทาง ดังนี้
1. การตอตานสงบลง ตกลงกันไดเรื่องแผนการเลือกตั้ง
2. มีสงครามกองโจรรุนแรงมากขึ้นในตางจังหวัด
3. นายกฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถูกปลด ตั้งรัฐบาลรักษาการณ
4. นายกฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ถูกปลด ตั้งรัฐบาลเอกภาพแหงชาติ
5. รัฐบาลไมอาจควบคุมความสงบ และกองทัพกอรัฐประหาร
ทั้งนี้ รอยเตอรส สรุปเองเชนกันวา แนวทางสุดทายนี้ไมนาจะเกิดขึ้นจริง จะไมเกิดผลดีตอการเงินของ
ประเทศไทย และอาจสงผลตอตลาดการเงินชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวย
วิกฤติการณการเมืองไทย ยังกลายเปนวิกฤติของบานเมืองถาวร และเหตุการณเหลานี้จะสามารถ
โอกาสคลี่คลายหรือเจรจากันโดยสันติวิธีไดหรือไม? ประเด็นสําคัญที่ถือไดวาเปนเรื่องความกาวหนาหรือความ
เติบโตของสังคมการเมืองไทย ไดแก ประเด็นความสัมพันธระหวางรัฐกับพลเมือง ความสัมพันธระหวางรัฐกับ
พลเมืองที่เดิมเปนเสมือนเรื่องที่ราษฎรไมสามารถรองขอได ก็กลายเปนเรื่องที่ทุกคนในฐานะพลเมืองจะตองได
รับจากรัฐอยางเสมอภาคและเสมอหนา
จากบทความของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2549 : การ
เคลื่อนไหวทางสังคม เงื่อนไขความสําเร็จของการปฏิรูปการเมือง Social Movements : Successful
Conditions for Political Reform ที่กลาววา กระแสเรียกรองใหมีการปฏิรูปการเมืองรอบสองจะไดรับความ
สนใจจากสาธารณชนอยางจริงจัง และ นายินดีเพราะ ณ ปจจุบันนี้ ประชาชนมีความตื่นตัวและสนใจในทาง
การเมืองอยางสูง ดวยเหตุดังนี้ การปฏิรูปการเมืองรอบสองจะประสบความสําเร็จได จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
สรางกระแสใหประชาชนเกิดความตื่นตัว ไมปลอยใหการปฏิรูปการเมืองอยูในมือของนักการเมืองหรือกลุมคน
เพียงไมกี่กลุมเทานั้น ภาคประชาชนอาจจะรวมตัวกันโดยอยูในรูปแบบพันธมิตร สมัชชา สมาพันธ สถาบัน
วิ ช าการ โรงเรี ย น สถานที่ ทํ า งาน และองค ก รต า ง ๆ ที่ เ ชื่ อ มเครื อ ข า ยระหว า งกั น ให ก ลายเป น ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมขนาดใหญ และกวางขวางมากที่สุด เพื่อที่จะทําใหสังคมไทยเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การปฏิรูปการเมืองและสังคม เหลานี้ถือเปนประเด็นที่ประชาชนควรไดรับความรูและความเขาใจ
ซึ่งจากบทความและเหตุการณหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นนั้น ถือเปนเพียงตัวอยางแนวทางหนึ่ง จาก
การวิเคราะหของนักขาวไทยตางประเทศและนักวิชาการ เพื่อใหทุกคนไดมองเห็นภาพตางๆ ไดกวางขึ้นในการ
วิเคราะหเชิง System Thinking กับการวิเคราะหในเชิง Creative Thinking ซึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหาไมวา
จะเปนเกี่ยวกับเรื่องดําเนินการปองกัน หรือการวางแผนตั้งรับ ของนายกรัฐมนตรี นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ตอไป
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2. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
จากเหตุการณและปญหาที่เกิดขึ้นนั้น อันนําไปสูความขัดแยงในสังคมไทยที่กําลังเปลี่ยนไป หลัง
เหตุการณจากชุมนุมของกลุมเสื้อเหลืองและกลุมเสื้อแดงนั้น ซึ่งผูจัดทํารายงานเชิงวิชาการครัง้ นี้ไดนําแนวคิด
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของที่จะนํามาใชในการวิเคราะหและแกไขปญหาเหลานัน้ ดังตอไปนี้
2.1 ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม เปนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งเปนเรื่องของการ
รวมกลุม (คน) เพื่อจะกระทําการรวมหมู (Collective action) ในการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ โดยไดตั้งเปาหมาย
ขึ้นมา มีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายความหมายของ ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ในลักษณะ
ตางๆ ไว ดังนี้
ทูเรน (Touraine) เสนอวา Collective Action แบงไดเปน 3 ประเภท คือ ประเภทแรก เปนเพียง
พฤติกรรมการตั้งรับ (Defensive Action) เมื่อถูกโจมตี ประเภทที่สอง เปนการรวมกลุมเพื่อกระทําการรวมหมู
เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐ ทั้งสองประเภทนี้ทูเรนไมถือวาเปนขบวนการ
ทางสังคม ประเภทที่สาม คือ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม หมายถึง การรวมกลุมเพื่อกระทําการรวมหมูที่
จงใจเปลี่ยนสัมพันธภาพทางอํานาจหลัก ๆ ของสังคม และหมุนเวียน
เบนเนต เสนอวา ขบวนการประเภทที่หนึ่งและสองนั้น ถาหากกระจายตัวไปอยางกวางขวางและ
มีความยั่งยืน ยังอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคมระดับกวางไดดวย
2.2 แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมความขัดแยงในองคการ
2.2.1 ความหมายความขัดแยงในองคการ
ความขัดแยงในองคการ คือ ความไมเห็นพองกันระหวางสมาชิกในเรื่องตางๆ ที่เขามีสว นรวมใน องคการ
2.2.2 กระบวนการความขัดแยงในองคการ
กระบวนการที่ทําใหเกิดพฤติกรรมความขัดแยงในองคการ ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงชั้นตอนตางๆ
ที่เชื่อมโยงกันและมีรายละเอียดดังในรูปแผนภูมิที่ 1.1
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ขั้นที่ 1
สาเหตุ

- การติดตอสื่อสาร
- โครงสรางขององคการ
- ความแตกตางกันของบุคคล

ขั้นที่ 2
ประเภทความขัดแยง

ความขัดแยงที่
มองเห็นได

ความขัดแยง
ที่รูสึกได

ขั้นที่ 4
ผลที่เกิดขึ้น

พฤติกรรมของกลุมเพิ่มขึ้น

ขั้นที่ 3
พฤติกรรม

ความขัดแยงที่เปดเผย
พฤติกรรมของกลุมลดลง

วิธีการ 5 ขอ
เพื่อลดความขัดแยง

การจัดการเพื่อลดความขัดแยง
1. สงเสริมใหมีการแขงขัน
2. การแกปญหารวมกัน
3. กระประนีประนอม
4. การหลีกเลี่ยง
5. การปรับเขาหากัน

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงในกระบวนการความขัดแยงในองคการ
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2.5.2 ประเภทของความขัดแยง และความแตกตางในแนวคิดของความขัดแยง
ประเภทของความขัดแยง และความแตกตางในแนวคิดของความขัดแยง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวแบบโบราณ ( The Traditional View)
ซึ่งมองความขัดแยงวาเปนเครื่องทําลายและกอผลเสียแกองคการ และความขัดแยงเกิดจาก
ความผิดขององคการบริหาร หนาที่ของนักบริหาร คือ หลีกเลี่ยงการขัดแยงและขจัดความขัดแยง
2. แนวพฤติกรรมศาสตร (The Behavioral View)
ซึ่งยอมรับความขัดแยงวาเปนธรรมชาติขององคการ และเปนสิง่ ที่จะเปนประโยชนตอองคการ
จะแกไขความขัดแยง โดยการชี้ถึงสาเหตุหรือปญหาของความขัดแยง
3. แนวความคิดดานปฏิกริยาสัมพันธ (The Interaction View)
ซึ่งมองแนวขัดแยงในทางดานดีและสรางสรรค กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมๆ ขึ้นใน
องคการ หนาที่หลักของนักบริหาร คือการแกปญหาดวามขัดแยง
2.5.3 วิธีการ 5 ขอ เพื่อลดความขัดแยง
1. สงเสริมใหมีการแขงขัน
2. การแกปญหารวมกัน
3. กระประนีประนอม
4. การหลีกเลี่ยง
5. การปรับเขาหากัน
2.5.4 ผลดีและผลเสียของความความขัดแยงในองคการ
1. ผลดี
1. ปองกันการอยูกับที่
2. กระตนุใหเกิดความอยากรูอยากเห็น
3. มุงขจัดปญหาโดยแสวงหาแนวทางแกไขทีช่ ัดเจน
4. ชวยเสริมสรางเอกลักษณของกลุมและบุคคล
5. กระตุนใหเกิดความสามัคคีในองคการ (ความขัดแยงภายนอก)
6. สรางความคิด และกระตุนใหหาทางแกปญหาเหลานั้น
2. ผลเสีย
1. ทําใหเกิดความสูญเสียกําลังคน
2. ทําใหมิตรภาพในกลุมนอยลง
3. บรรยากาศของความเชื่อถือและไววางใจหมดลงไป
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา (Leaders and Leadership)
2.1.1 ความหมายของผูนํา (Leaders)
ผูนํา คือ ผูที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือผูอื่น นําบุคคลเหลานั้นไปโดยไดรับความไววางใจ
และเชื่อใจอยางเต็มที่อีกทั้งยังไดรับความเคารพนับถือความรวมมือและความมั่นใจจากผูใตบังคับบัญชา
อยางจริงจัง
2.1.2 ความหมายของภาวะผูนาํ (Leadership)
ภาวะผูนํา (Leadership) เปนความสามารถดานอิทธิพลตอบุคคลในกลุมเพื่อนําไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมาย ใชกระบวนการสั่งการ การมีอิทธิพลตอผูอื่น การมีปฏิสัมพันธ โดยถายทอดแนวคิดไปสูการ
ปฏิบัติ ดังนั้นอาจกลาว ไดวาภาวะผูน ําเปนการมีปฏิสัมพันธที่ไมหยุดนิ่งของกระบวนการ 3 อยาง ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลตอกัน ไดแก ผูนํา (Leaders) ผูตาม (Follows) และสถานการณ (Situations) อัน
นําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

2.1.3 ประเภทของผูนํา
ในเรื่องราวของ ประเภทของผูนําไดมีการแบงประเภทของผูนําไดหลายแบบ ซึ่งการแบงประเภท
ของผูนําตามลักษณะของการปฏิบัตงิ าน มีดังนี้
1. ผูนําตามกฎหมาย ไดแก ผูนําที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย หรือระเบียบทีก่ ําหนด เชน นายกรัฐมนต
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ฯลฯ โดยกฎหมายกําหนดคุณสมบัติของแตละตําแหนงเอาไว
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2. ผูนําที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เปนผูที่มีคุณสมบัติพิเศษมีบุคลิกลักษณะหรือ
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งเปนไดทั้งในทางที่ดีหรือเลว เชน หัวหนานักเลง หัวหนาทีมกีฬา เปนตน
3. ผูนําในลักษณะที่เปนสัญลักษณ เชน พระมหากษัตริยเปนผูนําของพระราชวงศ
หรือของประเทศชาติที่มีพระมหากษัตริยเ ปนผูนาํ
1. การแบงประเภทของผูนาํ ตามลักษณะพฤติกรรม
จอหน ฟลานาแกน (John C. Flanagan) ไดศึกษาลักษณะพฤติกรรมของหัวหนา และไดแบง
ผูนําตามลักษณะออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1.1 ผูนําที่มุงแตงานเปนสําคัญ มีลักษณะพฤติกรรมแสดงออกเปนเผด็จการ
1.2 ผูนําที่ตระหนักถึงผลงานและความพอใจของทุกฝาย เปนผูที่มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
1.3 ผูนําที่ถือวาประสิทธิภาพของการทํางานสูงไดเนื่องจากน้ําใจ ผูนําประเภทนี้ถอื วาน้ําใจหรือสิ่ง
ตอบแทน เปนสิ่งสําคัญที่กระตุนใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูง
2. การแบงประเภทผูนําตามลักษณะการบริหารงาน
ลิปปทท (Lippitt) แบงประเภทของผูนําตามลักษณะของการบริหารงานเปน 3 ประเภทไดแก
2.1 ผูนําแบบเผด็จการ (The Autocratic Style)
2.2 ผูนําแบบประชาธิปไตย (The Democratic Leader)
2.3 ผูนําแบบตามสบายหรือแบบเสรี (The Laissez-faire or Anarchic Leader)
3. การแบงตามลักษณะพฤติกรรมทีแ่ สดงออกและพฤติกรรมการทํางาน
เกตเซลลกบั กูบา (Getzels กับ Guba) แบงผูนําออกเปน 3 ชนิด ตามลักษณะของพฤติกรรม
ที่ผูนําแสดงออก (Role Behavior) ในการบริหารหนวยงาน ผูนําดังกลาวทั้ง 3 ชนิด คือ
3.1 ผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก (The Nomothetic Leader) คือผูนําที่ถือเอาวัตถุประสงค ระเบียบ
กฎเกณฑและผลประโยชนของสถาบันหรือหนวยงานเปนสําคัญ แมจะตองทําลายน้ําใจคนหรือทําใหผูใด
เดือดรอนก็ไมถือเปนสิ่งสําคัญ สถาบันหรือหนวยงานกอนเสมอ
3.2 ผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลัก (The Idiographic Leader) คือผูนําที่อาศัยความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจของตนเองเปนแนวทางสั่งการ โดยพิจารณาตัวบุคคลทีเ่ กี่ยวของเปนายๆไป ไมวาจะทําการใดคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความตองการ ความจําเปน ความสุข
ความเดือดรอนของบุคคลทีเ่ กี่ยวของกอนสิ่งใด หากมีอะไรขัดตอระเบียบอยูบางก็ไมสนใจ หากพิจารณาวา
เหมาะสมกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็จะสั่งการทันที คือถือวาการคบหาสวนตัวสําคัญกวาตําแหนง
3.3 ผูนําที่ประสานประโยชน (The Transactional Leader) คือผูนําที่พิจารณาทั้งประโยชนของ
สถาบันหรือหนวยงานและประโยชนของบุคคล ทั้ง 2 อยางพรอม ๆ กันแลวอะลุมอลวยไมใหฝายใดตองเสียหาย
มากเกินไป เปนผูนําที่รูจักประนีประนอมในเรื่องทุกเรื่องประโยชนของหนวยงานก็ได ประโยชนของบุคคลก็ได
พรอม ๆ กันไป
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2.1.4 องคประกอบของภาวะความเปนผูนําในยุคโลกาภิวัฒน
โมเดลแสดงองคประกอบของภาวะความเปนผูนํา ในยุคโลกาภิวัฒน สําหรับผูนําทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง ดัดแปลงมาจาก The Leadership Challenge Model by Kouzes, J.M.& Posner, B.Z.
(1993), Credibility : How leaders Gain and Lose it. Why people Damand it. San Francisco : JosseyBass Publisher. ออกแบบโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมชาย คุมพูล ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 2

Leadership in Globalization

1E+3I
Strategy Mgt./Re-engineering
Operational Effectiveness

Input

KPI

V
I
S
I€
O
N

KPI
COMMUNICATION

A
C
I
E
V
E

Output
KPI

CREDIBILITY
BENCHMARKING & BALANCED SCORE CARDS (SBCs)

Mgnt.Process Monitoring & Result Measurement
รูปที่ 2 แสดงองคประกอบของภาวะความเปนผูนํา ในยุคโลกาภิวัฒน สําหรับผูนําทางสังคม
ธุรกิจ และการเมือง
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2.2 ทฤษฎีภาวะความเปนผูนํา (Leadership Theory)
2.2.1 ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา
2.2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา
2.2.3 ทฤษฎีความเปนผูนําตามสถานการณ
2.2.4 ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฎิรูป
2.2.1 ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา
เปนวิธีการศึกษาวิธีแรกสุด แตเนื่องจากการศึกษาไมสามารถยืนยันไดวาคุณลักษณะ (Trait)
แตละคุณลักษณะของ ผูนํา สงผลตอประสิทธิภาพของภาวะผูนําได จึงไดเปลี่ยนแนวทางการศึกษาไปที่
พฤติกรรมหรือแบบของผูนําในเวลาตอมา คุณลักษณะสามารถสงเสริมใหผูนําประสบความสําเร็จได
คุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จ ในระยะเริ่มแรกของการศึกษาคุณลักษณะของผูนํา เหลา
นักจิตวิทยาและนักวิจัยไดพยายามแยกแยะคุณลักษณะสวนตัวของผูเปนผูนํา ซึ่งเปนคุณลักษณะทีต่ ดิ ตัว
ผูนํามาตั้งแตเกิด มิใชสิ่งที่ไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้นภายหลัง โดยมีพื้นฐานความเชื่อทีว่ าผูนํายอมมี
คุณลักษณะบางประการที่แตกตางไปจากผูตาม ไดพิจารณาคุณลักษณะใน 3 ดาน คือ
1. คุณลักษณะดานกายภาพ
2. ดานสติปญ
 ญา
3. ดานบุคลิกภาพของผูนํา
2.2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา
เปนการพัฒนาในชวงป ค.ศ.1940 – 1960 แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ใหมองในสิ่งที่ผูนําปฏิบัติและ
ชี้ใหเห็นวาทั้งผูนําและผูตามตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน นักทฤษฎี ไดแก Kurt Lewin, Rensis Likert, Blake and
Mouton และ Douglas McGregor
1.Kurt Lewin’ s Studies
Lewin แบงลักษณะผูนําเปน 3 แบบ คือ
1.1 ผูนําแบบอัตถนิยมหรืออัตตา (Autocratic Leaders) จะตัดสินใจดวยตนเอง ไมมีเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคแนนอนขึ้นอยูกับตัวผูนําเอง คิดถึงผลงานไมคิดถึงคน บางครั้งทําใหเกิดศัตรูได ผูนํา
ลักษณะนี้จะใชไดดีในชวงภาวะวิกฤตเทานั้น
1,2 ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใชการตัดสินใจของกลุมหรือใหผูตามมีสวน
รวมในการตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นสวนรวม ทํางานเปนทีม มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง ทําใหเพิ่มผลผลิตและ
ความพึงพอใจในการทํางาน บางครั้งการอิงกลุมทําใหใชเวลานานในการตัดสินใจ ระยะเวลาที่เรงดวนผูนํา
ลักษณะนี้ไมเกิดผลดี
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1.3 ผูนําแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez- Faire Leaders) จะใหอิสระกับผูใตบังคับบัญชา
เต็มที่ในการตัดสินใจแกปญหา จะไมมีการกําหนดเปาหมายที่แนนอน ไมมีหลักเกณฑ ไมมีระเบียบ จะทําให
เกิดความคับของใจหรือความไมพอใจของผูรวมงานไดและไดผลผลิตต่ํา การทํางานของผูนําลักษณะนี้เปนการ
กระจายงานไปที่กลุม ถากลุมมีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจในการทํางานสูง สามารถควบคุมกลุมไดดี มี
ผลงานและความคิดริเริ่มสรางสรรค
ลักษณะผูนําแตละแบบจะสรางบรรยากาศในการทํางานที่แตกตางกัน ดังนั้นการเลือกใชลักษณะผูนํา
แบบใดยอมขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณดวย
2. Likert’s Michigan Studies
Rensis Likert และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกนทําการวิจัยดานภาวะผูนําโดยใช
เครื่องมือที่ Likert และกลุมคิดขึ้น ประกอบดวย ความคิดรวบยอดเรื่อง ภาวะผูนํา แรงจูงใจ การ
ติดตอสื่อสาร การปฎิสัมพันธและการใชอิทธิพล การตัดสินใจ การตั้งเปาหมาย การควบคุมคุณภาพและ
สมรรถนะของเปาหมาย โดยแบงลักษณะผูนําเปน 4 แบบ คือ
2.1 แบบใชอํานาจ (Explorative – Authoritative) ผูบริหารใชอํานาจเผด็จการสูง ไววางใจ
ผูใตบังคับบัญชาเล็กนอย บังคับบัญชาแบบขูเข็ญมากกวาการชมเชย การติดตอสื่อสารเปนแบบทางเดียว
จากบนลงลาง การตัดสินใจอยูในระดับเบื้องบนมาก
2.2 แบบใชอํานาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) ปกครองแบบพอปกครองลูก ให
ความไววางใจผูใตบังคับบัญชา จูงใจโดยการใหรางวัล แตบางครั้งขูลงโทษ ยอมใหการติดตอสื่อสารจาก
เบื้องลางสูเบื้องบนไดบาง รับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาบาง และบางครั้งยอมใหการตัดสินใจแต
อยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของผูบังคับบัญชา
2.3 แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) ผูบริหารจะใหความไววางใจ และการ
ตัดสินใจแตไมทั้งหมด จะใชความคิดและความเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ ใหรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจ
จะลงโทษนานๆครั้งและใชการบริหารแบบมีสวนรวม มีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทางจากระดับลางขึ้นบน
และจากระดับบนลงลาง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน ขณะเดียวกันก็ยอมใหการ
ตัดสินใจบางอยางอยูในระดับลาง ผูบริหารเปนที่ปรึกษาในทุกดาน
2.4 แบบมีสวนรวมอยางแทจริง (Participative – Democratic) ผูบริหารใหความไววางใจ และ
เชื่อถือผูใตบังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ มีการใหรางวัลตอบแทนเปนความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจแกกลุม มีการบริหารแบบมีสวนรวม ตั้งจุดประสงครวมกัน การประเมินความกาวหนา
มีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดับบนและระดับลาง ในระดับเดียวกันหรือในกลุมผูรวมงานสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารไดทั้งในกลุมผูบริหารและกลุมผูรวมงาน
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Likert พบวา การบริหารแบบที่ 4 จะทําใหผูนําประสบผลสําเร็จและเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ และยัง
พบวาผลผลิตสูงขึ้นดวย ซึ่งความสําเร็จขึ้นกับการมีสวนรวมมากนอยของผูใตบังคับบัญชา
(3) Blake and Mouton’s managerial Grid
Blake and Mouton กลาววา ภาวะผูนําที่ดีมีปจจัย 2 อยางคือ คน (People) และผลผลิต (Product) โดย
กําหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเปน 1 – 9 และกําหนดผลผลิตเปน 1 – 9 เชนกัน และสรุปวาถา
คนมีคุณภาพสูงจะสงผลใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปดวย เรียกรูปแบบนี้วา Nine-Nine Style (9, 9
style) ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาขายนี้จะแบงลักษณะเดนๆของผูนําไว 5 แบบ คือ แบบมุงงานเปนหลัก
แบบมุงคนเปนหลัก แบบมุงงานต่ํามุงคนต่ํา แบบทางสายกลาง และแบบทํางานเปนทีม
ตารางที่ 2 ภาวะผูนําที่ดีมีปจจัย 2 อยางคือ คน (People) และผลผลิต (Product)

ตามแนวคิดของ Blake and Mouton รูปแบบของผูนํามี 5 รูปแบบ ไดแก
1. แบบมุงงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9, 1
2. แบบมุงคนสูง (Country Club Management) แบบ 1,9
3. แบบมุงงานต่ํามุงคนต่ํา (Impoverished) แบบ 1, 1
4. แบบทางสายกลาง ( Middle of The Road Management) แบบ 5,5
5. แบบทํางานเปนทีม (Team Management ) แบบ 9,9
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(4) McGregor’s: Theory X and Theory Y
Douglas McGregor เปนนักจิตสังคมชาวอเมริกา ซึ่งทฤษฎีนี้เกี่ยวของกับทฤษฎีแรงจูงใจและ
ทฤษฎีความ ตองการขั้นพื้นฐานของมาสโลว ซึ่ง McGregor มีความเห็นวา การทํางานกับคนจะตอง
คํานึงถึง ธรรมชาติของมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย คือ มนุษยมีความตองการพื้นฐาน และตองการ
แรงจูงใจ ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองให สิ่งที่ผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาตองการจึงจะทําใหผูใตบังคับ
บัญชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือรนชวยกันปฏิบัติานใหบรรลุจุดมุงหมาย
2.2.3 ทฤษฎีตามสถานการณ
เปนทฤษฎีที่นําปจจัยสิ่งแวดลอมของผูนํามาพิจารณาวามีความสําคัญตอความสําเร็จของ
ผูบริหาร ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณที่อํานวยให ไดแก
1. แนวคิดทฤษฎี 3 – D Management Style
2. Theory Z Organization
3. Life – Cycle Theories
4. Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness
2.2.4 ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฏิรูป
2.4.1 ลักษณะของผูนําเชิงปฏิรูป
เบิรนส สรุปลักษณะผูนาํ เปน 3 แบบ ไดแก
1. ผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
2. ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
3. ผูนําจริยธรรม (Moral Leadership)
2.4.2 ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership
2.4.3 จริยธรรมของภาวะผูนําเชิงปฎิรูป (The ethics of Transformational leadership)
2.4 คุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จ
1. สรางแรงขับ (Drive)
2. ความซื่อสัตยและความมั่นคง (Honesty and integrity)
3. แรงจูงใจในการเปนผูนํา (Leadership motivation)
4. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – confidence)
5. ความสามารถทางสติปญญา (Cognitive ability)
6. มีความรูในงาน (Knowledge of the business)
7. ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity)
8. ความยืดหยุน (Flexibility)
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2.5 หลักธรรมในการบริหารงาน
หลักธรรมหรือหลักคําสั่งสอนทางพุทธศาสนา ที่ผูนําทัง้ หลายควรมีความตระหนักถึงและนํามา
พิจารณาในการบริหารงาน เพื่อใหงานที่ไดมีคุณภาพดี ประกอบดวย
2.5,1 อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย ไดแก
1. ฉันทะ
2. วิริยะ
3. จิตตะ
4. วิมังสา
2.5,2 สังคหวัตถุ 4 ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือ ยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมูชนไวใน
สามัคคีหลักการสงเคราะห ไดแก
1. ทาน
2. ปยวาจา
3. อัตถจริยา
4. สมานัตตตา
2.5.3 พรหมวิหาร 4 เปนธรรมประจําใจอันประเสริฐ หรือ หลักความประพฤติที่ประเสริฐ
บริสุทธิ์หรือเปนธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อวาดําเนินชีวติ หมดจด
และปฏิบัตติ นตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบ
1. เมตตา
2. กรุณา
3. มุทติ า
4. อุเบกขา
3. การวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข
เมื่อพิจารณาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในหลายรูปแบบเหลานั้นแลว
จากปญหาความขัดแยงทางการเมืองและการเคลื่อนไหว การตอสูทางการเมืองที่ผานมาของประเทศไทย
นั้น หากไดมีการพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยรวมในแงผลดี หรือ ผลเสียกับประเทศชาติ ซึ่งการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นนั้น มันจะสงผลเสียมากกวาผลดี เชน ผลกระทบการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

ผลกระทบของการบริโภคตอ GDP
ผลกระทบตอการลงทุน ผลกระทบตอความเชื่อมั่น
ผลกระทบตอการทองเที่ยว
ผลกระทบโดยรวมตอระบบเศรษฐกิจ
ผลกระทบตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ผลกระทบตอภาคธุรกิจคาปลีก และธุรกิจทองเที่ยว พบวาอัตราเขาพักลดลง ภาวะตลาดหุนยังมี
ความผันผวน ทําใหนักลงทุนมีความเสี่ยงสูง ปญหาการวางงานเปนตน นอกจากนั้นผลเสียที่สงผลตอสภาพ
สังคมไทยที่ผานมา เชน ปญหาการเมืองที่รุนแรง ปญหาความแตกแยกทางความคิดที่รุนแรงของสังคมไทย
การแบงพรรคแบงพวก การขาดความสามัคคีของคนในชาติ เกิดภาวะความตึงเครียดของคนในสังคม
ปญหาความไมมั่นคงตอชีวิตและทรัพยสิน เปนตน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ถาหากเราไดมีการพิจารณาถึงผลดีที่จะไดรบั ก็คือ ทําใหเกิดมีการ
ตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมทางทางการเมือง การ
แสดงสิทธิเสรีภาพที่อยูในขอบเขตที่ควรจะเปน ซึ่งเปนผลดีทจี่ ะสงผลทําใหประชาชนไดตระหนักถึงสิทธิ
เสรีภาพและหนาที่ของปวงชนชาวไทยไดเปนอยางดี
จากปญหาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในหลายรูปแบบและไดกิดความขัดแยง
ทางการเมืองที่ผานมานั้น ถือเปนอุปสรรคสําคัญในการทํางานพัฒนาประเทศ และยังมีแนวโนมจะเกิด
ความแตกแยกรุนแรง ซึ่งทางรัฐบาลควรมีการมองใหถึงจุดที่วา...ประเด็นปญหาเกิดจากอะไร จะมี
แนวทางหรือแผนงานที่จะแกปญหานี้ไดตรงจุดอยางไร
และถาหากไดมีการวิเคราะหในเชิง Creative Thinking กับ System Thinking แลวนั้นรัฐบาลควรมี
การมองประเด็นปญหาตางๆ อยางเปนระบบ ไดอยางคลอบคลุมครบทุกมิติ มองเห็นความเชื่อมโยง
สัมพันธ ของประเด็นปญหาที่ซับซอน และสงผลถึงกันเปน แบบองครวม (Holistic) ทางดานสังคม ธุรกิจ
และการเมือง เมื่อเขาใจถึงแกนแทของปญหาแลว จะนําไปสูก ารแกไขและพัฒนาไดถูกตองตรงจุดประเด็น
รวมทั้งไดมีบูรณาการวิธีการแกปญหาไดอยางเหมาะสม และรวมกันหาทางออกใหกับประเทศไทยไดอยาง
เหมาะสม และถูกตอง ตามกาลเวลา สรางสรรคยิ่งขึ้น และจะตองมีความกระจางชัดเจนในทิศทางที่มุงไปสู
เปาหมายที่วางไวดว ย เพื่อจะไดมีการวางแผนตั้งรับและหาทางดําเนินการปองกัน ปรับปรุงและแกไข
ซึ่งเปนการมองภาพกวางถึงจุดเดนของประเทศไทย คืออะไร และจะไดมีการดําเนินการไปในทิศทางนั้น
อยางแทจริง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศไทยที่สมดุลในสภาพแวดลอมมีความวิกฤตตอความอยูรอด
และความเจริญมั่นคั่ง และยั่งยืนตลอดไป
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4. การประเมินผลลัทพที่ไดจากการแกไขปญหา
จากปญหาและเหตุการณที่เกิดขึ้น ซึ่งไดมีการวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขตามไดอธิบาย
มาขางตน ดังนั้นผูจัดทํารายงานขอประเมินบงชี้ใหเห็นถึงมุมมองตางๆ โดยมีการนําทฤษฎีขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม และพฤติกรรมความขัดแยงในองคการ และรวมทั้งการพิจารณาถึงขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในหลายรูปแบบนั้น ตามวิสัยทัศนของผูนํายุคใหม นายกฯ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะตองมีความตระหนักถึงตัวตนของเขาที่มีพฤติกรรมแสดงอยูในปจจุบันและ
อนาคต ไมวาจะปนเรื่องของภาวะความเปนผูนํา(Leadership) บทบาทและหนาที่ทางสังคม ธุรกิจและ
การเมือง รวมถึงตัวแบบของผูนําที่แสดงออกมาใหเห็นตามทฤษฎีภาวะผูนํา ซึ่งในการปฎิบัติหนาที่
จะตองเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานตางๆ โดยการสั่งการ กํากับดูแล ดําเนินการปองกัน
และรวมทั้งการวางแผนตั้งรับในการบริหารประเทศในตําแหนงนายกรัฐมนตรีตนที่ 27 ของประเทศไทย
ซึ่งเปนการคาดหวังของประชาชนที่ตองการผูนํามาแกไขวิกฤตการณของบานเมืองที่เปนอยูในขณะนี้
และมีการประเมินผลการทํางานตางๆ ที่เกิดขขึ้นวาจะสงผลออกเชนไร เชน สงผลเสียมากกวาผลดี
ใหแกสังคมและประเทศชาติ เปนตน
5. สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคม จากเหตุการณทาง
การเมืองที่ผานมานั้น เพื่อใหเกิดสังคม และประเทศชาติมีความสงบสุข พรอมทั้งเกิดความสมานฉันท
ปรองดองกันและประชาธิปไตยแบบสมดุล ซึ่งเปน ทางออกโดยความรวมมือของทุกฝาย ไมวาจะเปนทั้ง
ฝายรัฐบาล กลุมการเมือง และประชาชน โดยผูจัดทํารายงานมีความคาดหวังในแตละบทบาทของผูนํา
ทุกภาคสวน/หนวยงาน จะตองมีแนวทางปฎิบัติตอกันที่เหมาะสม ดังตอไปนี้
1. ในเชิงโครงสรางวิกฤติที่ยังดํารงอยูและเปนปญหาระหวางกลุมทุนเลือกตั้งผนวกกับชาวบาน
ภายใตอุดมการณประชาธิปไตยเลือกตั้ง ขัดแยงกับกลุมชนชั้นกลาง ชนชั้นนําไทย ภายใตอุดมการณ
ประชาธิปไตยที่มีการถวงดุล ตรวจสอบ ประเทศไทยไดพัฒนามาถึงขั้นที่ทั้งสองฝายมีพลังทัดเทียมกัน
จึงจะไมมีฝายหนึ่งฝายใดชนะไดเด็ดขาด ประเทศไทยดํารงอยูไมได ถาฝายประชาธิปไตยเลือกตั้งขยาย
อํานาจของตนตามอําเภอใจอยางไมมีขอบเขตและก็อยูไมไดเชนกัน ถาจะหวนกลับไปสูยุคประชาธิปไตย
ครึ่งใบ ทางออกเชิงโครงสรางคือการอยูอยางสมดุล มีทั้งประชาธิปไตยเลือกตั้งซึ่งประชาชนยอมรับและ
นักการเมือง ภาคสังคมและประชาชนเขมแข็งในการตรวจสอบวิจารณรัฐบาลมากขึ้น มีสวนรวมทางการ
เมืองอยางถูกตองตามสิทธิและหนาที่ของตน และเคารพกฎหมายที่บัญญัติไว
2. ทางออกในเชิงปฏิบัติของฝายรัฐบาล คือ ใหปฏิบัติตามหนาที่ของตัวเองที่ไดรับเขามาอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย คือการบริหารประเทศชาติใหไดดี การดูแลการปฏิบัติของรัฐบาลอยางเต็มที่และ
สุดความสามารถ ไมเลนพรรคเลนพวก หรือการใชนโยบายตาง ๆ ไปในทางมิชอบ ปองกันการ
คอรรัปชั่น รวมไปถึงความมั่นคงของศาล ที่พิจารณาคดีความตางๆ อยางเที่ยงตรงยุติธรรมและรวดเร็ว
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ก็จะคลี่คลายปญหาตาง ๆ ลงไปได โดยรัฐธรรมนูญประเทศไทยปจจุบันแบงออกเปน 4 อํานาจ คือ
อํานาจบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ และอํานาจตรวจสอบ ตองเคารพลักษณะหนาที่ขอบเขตของแตละ
อํานาจ จัดวางความสัมพันธแตละอํานาจใหถูกตอง จําแนกแยกแยะแยะที่มาของอํานาจตางๆ ให
ชัดเจนเหมาะสมมีความเที่ยงธรรม ถูกตองและมั่นคงใหกับรัฐ ประชาชน และประเทศชาติ ตอไป.
3. บทบาทผูนําของประเทศ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งถือวา
เปนผูนําคนสําคัญของประเทศไทย ซึ่งประชาชนตางคาดหวังที่จะมีผูนําประเทศที่มีวิสัยทัศนกวางไกล
และปฎิบัติหนาที่ดวยหลักธรรมาภิบาลพรอมกับหลักธรรมในการบริหารงานราชการแผนดินในตําแหนง
นายกฯ ดวยการเสียสละและอุทิศตนเองทั้งกายและใจอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับสังค
และประเทศชาติอยางแทจริง
7. เอกสารอางอิง
1. บทความ เรื่อง สังคมไทยที่กําลังเปลี่ยนไป หลังเหตุการณจากการชุมนุมของกลุมเสื้อ
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2. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. บทความ : การเคลื่อนไหวทางสังคม เงื่อนไขความสําเร็จ
ของการปฏิรูปการเมือง. สถาบันอนาคตศึกษาเพือ่ การพัฒนา วันที่ 14 พฤษภาคม 2549
3. ศาสตราจารย ดร. อรุณ รักธรรม.( 2532). พฤติกรรมความขัดแยงในองคการ. พิมพที่โรงพิมพ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พิมพครั้งที่ 1 พ.ศ. 2532
4. ผศ.ดร.สมชาย คุมพูล. วิสัยทัศนผูนํา หนังสือประกอบการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต) มหาวิทยาลัยรังสิต พิมพครั้งที่ 2 โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี, 2551
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(HOLISTIC LEADERSHIP DEVELOPMENT)
ในยุคโลกาภิวัฒน ผูนํายุคใหมจะตองมีศาสตรและศิลปของภาวะความเปนในองคการของหนวยงาน
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Challenge Model by Kouzes, J.M.& Posner, B.Z.(1993), Credibility : How leaders Gain and Lose it. Why
people Damand it. San Francisco : Jossey - Bass Publisher. ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 1
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