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บทที่ ๑๑ 

การพัฒนาตนในการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
                                                                                       เรียบเรียงโดย อ.มาโนช  พรหมปัญโญ                   

 
หัวข้อ 
 ๑๑.๑ ความหมายของผู้น าและผู้ตาม  
 ๑๑.๒ ความส าคญัของผู้น าและผู้ตาม  
 ๑๑.๓ ความเป็นผู้น า บทบาท  แนวคิด และลกัษณะของผู้น าที่ดี   
 ๑๑.๔ ความป็นผู้ตาม บทบาท แนวคิด และการพฒันาตนเพื่อการเป็นผู้ตามที่ดี  
แนวคดิ 

๑. การพฒันาตนเพื่อการท างานและการอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอยา่งเป็นสขุอีกด้านหนึง่  คือการพมันาในเร่ืองของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม  ในภาวะการท างานโดยทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นการเรียน  การท ากิจกรรม  งานอาชีพ  หรือแม้กระทัง่ใน
การอยูร่่วมกนัในครอบครัว  แตล่ะคนมกัมีสถานะและบทบาทตา่ง ๆ  ซึง่ไมว่า่จะด ารงสถานะใดก็หนีไมพ้่นความเป็นผู้น าหรือ
ความเป็นผู้ตาม  หลายคนเป็นทัง้สองบทบาทในขณะเดียวกัน  และส าหรับบางคนที่ยงัอ่อนอาวุโสและเป็นผู้ตามเท่านัน้   
การเรียนรู้เร่ืองการเป็นผู้น าและผู้ตามเพื่อจะได้ปฏิบตัิตนได้เหมาะสมตามบทบาท  ซึ่งจะสง่ผลประสิทธิภาพในการท างาน
และชีวิตสว่นตวั   

๒. ปัญหาส าคญัประการหนึ่งของสงัคมไทยคือ ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทของผู้น าและผู้ตาม  ห รือ
อาจจะรู้แตไ่มน่ าไปปฏิบตัิ  จึงมกัเกิดปัญหาอยู่บอ่ย ๆ ในการท างานจนต้องมีการรณรงค์เพื่อให้คนไทยเข้าใจและปฏิบตัิตน
ได้โดยเหมาะสมกบับทบาท  และคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  วึง่เปา้หมายของการศกึษา  มุง่เน้น
ให้นกัศกึษามหาวิทยาลยัสยามเป็นบุคคลที่ “น าเก่ง” และ “ตามเป็น” มิได้มุง่เน้นน าความรู้ความจ าในทฤษฎีเทา่นัน้   

 
วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ ส าคัญที่สุด ๓ ข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวติของนักศึกษา  

๑. นกัศกึษาตระหนกัรู้ถึงความหมายและความส าคญัของผู้น าและผู้ตาม  
๒. นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์  สงัเคราะห์  และยกตวัอยา่งที่แสดงให้เห็นความส าคญัของผู้น าและผู้ตามได้  
๓. นกัศกึษามคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าที่ของผู้น า  
๔. นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์แนวคดิและค าอธิบายเร่ืองผู้น า  ลกัษณะและรูปแบบตา่ง ๆ ได้  
๕. นกัศกึษาสามารถระบลุกัษณะของผู้น าและแสดงความเห็นเก่ียวกบัคณุคา่ของการเป็นผู้น าที่ดีได้  
๖. นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์  สงัเคราะห์ และแสดงความเห็นเก่ียวกบัความเป็นผู้น าในเร่ืองบทบาท หน้าที่ 

ประเภทของผู้ตามและคณุลกัษณะของผู้ตามได้  
๗. นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์ตนเองเก่ียวกบัความเป็นผู้น าและผู้ตามได้  
๘. นกัศกึษาสามารถวางแผนตนด้านความเป็นผู้น าและผู้ตาม  และสามารถปฏิบตัิได้ตามแผน  
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กิจกรรมระหว่างการเรียน  
๑. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
๒. ศกึษาเอกสารประกอบการสอน  
๓. ปฏิบตัิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารประกอบการสอน  
๔. ฟังค าบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน  
๕. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  

 
สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ครัง้ที่ ๑๑ 
๒. แบบฝึกปฏิบตัิ  
๓. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัการเรียน  
๔. การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 

 
วิธีวดัประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุประสงค์ 

๑. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน  
๒. ประเมินผลจากกิจกรรม 
๓. ประเมินผลค าถามท้ายบท  
๔. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค   

 

 สาระส าคัญ 

  
 ๑๑.๑ ความหมายของผู้น าและผู้ตาม  
 - ผู้น า หมายถงึ  บคุคลซึง่ได้รับแตง่ตัง้  เลอืกตัง้  ยกยอ่งให้เป็นหวัหน้า  ผู้ตดัสนิใจในงาน  ผุ้ปกครองบงัคบั
บญัชา  ผู้มีอ านาจอิทธิพลเหนือกลุม่  เป็นผู้น าพาการปกิบตังิานให้บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้  
 - ผู้ตาม หมายถึง ผู้ ร่วมปฏิบตัิงานในหนว่ยงานซึง่ท างานคนละหน้าที่กบัผู้น า  เป็นผู้ด าเนินการเพื่อให้งาน
บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว้  
 ๑๑.๒ ความส าคัญของผู้น าและผู้ตาม  
 ความส าคญัของผู้น าสามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

๑. ผู้น ามีอิทธิพลตอ่ผลผลติของกลุม่ อาจจะอ านวยให้ผลผลติเพืม่หรืออาจท าให้ผู้ตามขาดแรงจงูใจจน
ผลผลติลดลงได้  

๒. ผู้น ามีอิทธิพลตอ่การพฒันา ปรับปรุง เปลีย่นแปลงกลุม่ ซึง่อาจจะท าให้เปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึน้หรือ
เสือ่มลงได้  

๓. ผู้น ามีอิทธิพลตอ่การสร้างความเช่ือ  ความคิด  ความรู้สกึ  เจตคต ิ และคา่นิยม  ของกลุม่  
๔. ผู้น ามีอิทธิพลตอ่การสร้างเสริมหรือบัน่ทอนมนษุยสมัพนัธ์ของกลุม่  หากน ากลุม่ได้ดีก็อาจจะก่อให้เกิด

ผลให้กลุม่เหนียวแนน่  ถ้าน าไมด่ีก็อาจท าให้สมาชิกมคีวามขดัแย้งระหวา่งกนั  
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๕. ผู้น ามีอิทธิพลตอ่การน าพาการปฏิบตัิงานของกลุ่มให้บรรลเุปา้หมายที่วางไว้  
๖. ผู้น ามีอิทธิพลตอ่การบรูณาการหรือผสมผสานเปา้หมายของกลุม่  และเปา้หมายสว่นบคุคลชว่ยให้

ส าเร็จไปด้วยกนั  
๗. ผู้น ามีอิทธิพลตอ่การเพิ่มหรือลดขวญั  ก าลงัใจของผู้ตามได้  
๘. ผู้น ามีความส าคญัตอ่การพฒันาบคุลากรในองค์การหรือหนว่ยงาน  ช่วยให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิงาน

ได้เป็นอยา่งดี  มีการพฒันาคณุภาพชีวิตทีด่ีขึน้  
๙. ผู้น ามีบทบาทส าคญัตอ่นโยบาย  ตอ่การตดัสนิใจ  ตอ่การแก้ปัญหาตา่ง ๆ ในหนว่ยงาน  

  ความส าคญัของผู้ตาม  
๑. ผู้ตามมีบทบาทส าคญัในการก่อให้เกิดผลงานตามนโยบายและเปา้หมายของหนว่ยงาน  
๒. ผู้ตามเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัตอ่บรรยากาศการท างานในหนว่ยงานทัง้ในด้านมนษุยสมัพนัธ์  

สขุภาพจิต  และพฤติกรรมการท างาน 
๓. ผุ้ตามมีอิทธิพลตอ่การท างานและการวางตวัของผู้น า  บางครัง้อาจสง่ผลให้ผู้น าด าเนินการอยา่งขาด

ประสทิธิภาพได้ถ้าถกูก่อกวนหรือตอ่ต้านจากผู้ตาม  
๔. ผู้ตามมีสว่นตอ่ผลผลติ  ตอ่ผลได้ผลเสยีของหนว่ยงาน  และตอ่ภาพลกัษณ์ของหนว่ยงาน   
๕. ผู้ตามมีสว่นตอ่การก าหนดทิศทาง  นโยบายเปา้หมาย  และการด าเนินงานของหนว่ยงาน   
๖. ผู้ตามมีสว่นตอ่การตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลงานอนัจะน าไปสูก่ารปรับปรุงเปลีย่นแปลงและ

พฒันาสร้างเสริมอนัเป็นประโยชน์ตอ่ไป  
 ๑๑.๓ ความเป็นผู้น าและผุ้ตาม  
  บทบาทของผู้น า ได้แก่  การวางแผนงาน  การวางโครงสร้างงาน  การวางแนวทางปฏิบตัิ  การด านวย
การปฏิบตัิ  การประสานการปฏิบตัิ  และการติดตามผลการปฏิบตัิ  เป็นต้น  
  แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผู้น า  

- Early Genetic Theory of Leadership  
- Trait of Leadership  

  แนวคิดเร่ืองรูปแบบการท างานของผู้น า  
๑. Autocratic leaders  
๒. Bureaucratic leaders  
๓. Diplomatic leaders  
๔. democratic leaders  
๕. Laisses – faire leaders  
๖. Employee – control leaders  
แนวคิดเร่ืองการน าตามสถานการณ์  
๑. บอกงาน  
๒. ขายงาน  
๓. ร่วมงาน  
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๔. มอบงาน  
  การพฒันาตนเพื่อความเป็นผู้น าที่ดี  

๑. วางตนเป็นแบบอยา่ง  
๒. ฝึกให้ท างานดดยตัง้เปา้หมาย  
๓. สนบัสนนุให้ใฝ่รู้  
๔. ดแูลเมื่อมีปัญหา  
๕. สง่เสริมคณุคา่ให้ใฝ่ดี  
๖. ควบคมุให้มวีินยั  
๗. ใสใ่จในประสทิธิผล  
๘. ตอบแทนคนตามผลงาน  
๙. ชมเชยบริวารในที่แจ้ง  
๑๐. ชีแ้จงวา่กลา่วเป็นสว่นตวั  
๑๑. ยัว่ยทุ าดีโดยสภุาพ  
๑๒. รับทราบแนวคิดทีด่ีเพื่อน าไปใช้  

 ความเป็นผู้ตาม  
  ความเปน้ผู้ตามเป็นคณุลกัษณะอยา่งหนึง่ที่บคุคลทัง้หมดในสงัคมพงึรู้และปฏิบตัิตามแตล่ะสถานภาพ  
และหน้าที่ความรับผิดชอบของแตล่ะบคุคลและบริบท  ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

๑. ริเร่ม และมีสว่นร่วมในการเสนอความคิดเห็นในเร่ืองวิธีการท างาน  จดุมุง่หมายของงานและการ
แก้ปัญหาในงาน ฯลฯ  

๒. ศกึษาค้นคว้า  แสวงหาข้อมลู  และความรู้ตา่ง ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวคิดในการด าเนินและพฒันางาน  
๓. แลกเปลีย่นข้อมลู  ขา่วสาร  ประเด็นปัญหาตา่ง ๆ ตอ่หนว่ยงงาน  
๔. สรุป  ประเมิน  รายงานความก้าวหน้าหรือผลการปกิบตัิงาน  
๕. ร่วมก าหนดมาตรฐานงาน  มาตรฐานของกลุม่  และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
๖. ปฏิบตัิการ  ดดยด าเนินงานประจ า  เก็บรวบรวมงานท่ีด าเนินแล้ว และเสนอข้อคิดเห็นในงานนัน้ ๆ 

ถ้ามีปัญหาหรือควรพฒันาปรับปรุง  
๗. ประสานสมัพนัธ์งานของตนเองกบัเพื่อนร่วมงานอื่น ๆ  
๘. ให้ความร่วมมือตอ่หนว่ยงาน  ตอ่เพื่อนร่วมงาน  ในทกุกิจกรรมที่เป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบังาน  หรือ

กิจกรรมอื่น ๆ  
๙. ให้การยอมรับกนัและกนัในกลุม่  เพื่อให้งานด าเนินโดยราบร่ืนเรียบร้อย  
๑๐. เสริมสร้างความสมัพนัธ์ตอ่กนัภายในกลุม่  เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ก็ใช้หลกัการประนีประนอม  
๑๑. ท างานในรุปแบบทีมงานท่ีมองเหน็ความส าคญัของตนเองและผู้ ร่วมงานท่ีตา่งมีผลดีผลเสยีตอ่กนั  
๑๒. มองแงด่ีของเพื่อนร่วมงานและมุง่น าแง่ดีของแตล่ะคนมาเป็นประโยชน์ตอ่งานของกลุม่  

 ลกัษณะของผู้ตาม มีดงัตอ่ไปนี ้ 
๑. ผู้ตามแบบซอ่นความคิด  



เอกสารประกอบการสอน  รหสัวิชา ๑๐๐-๑๐๔ 
วิชามนษุยสมัพนัธ์และการพฒันาบคุลกิภาพ   (Human Relations and Personality Development)                                                 
ครัง้ที่ ๑๑ 

ส านกัศกึษาทัว่ไป  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม   
ดร.อุษณีย ์เจริญพิพฒัน์ผล    อาจารยม์าโนช  พรหมปัญโญ            อาจารย ์วจิิตรา จามจุรี 

๒. ผู้ตามแบบท าตาม  
๓. ผู้ตามแบบคล้อยตาม  
๔. ผู้ตามแบบเอาตวัรอด  
๕. ผู้ตามแบบมีประสทิธิภาพ  

 การพฒันาตนเพื่อความเป็นผู้ตามที่ดี  
๑. ตระหนกัในความส าคญัและจ าเป็นท่ีต้องพฒันาปรับปรุงในการเป็นผู้ตาม  
๒. ศกึษาแนวคิด  หลกัปฏิบตัิของการเป็นผู้ตามที่ดี  
๓. วิเคราะห์ลกัษระความเป็นผู้ตามของตน  
๔. วางแผนและปฏิบตัิการปรับปรุงพฒันาตนทีละลกัษระ 
๕. ประเมินตนเองเป็นระยะในสิง่ที่ปรับเปลีย่นพฒันา   

 
 
บรรณานุกรมการอ้างอิง  

• ปราณี รามสตู, ผ.ศ., และ จ ารัส ด้วงสวุรรณ, ผ.ศ., พฤติกรรมมนษุย์กบัการพฒันาตน, พิมพ์ครัง้ที่ ๓, กรุงเทพฯ: 
สถาบนัราชภฏัธนบรีุ, ๒๕๔๕. 

 
 
ค าถามท้ายบทที่ ๑๑ (เขยีนด้วยลายมือเทา่นัน้) 

๑. จงอธิบายความหมายของผู้น าและผู้ตาม และแสดงทษันะเก่ียวกบัความส าคญัของผุ้น าและผู้ตาม  
๒. จงยกตวัอย่างในชีวิตประจ าวนัที่แสดงให้เห็นความส าคัญของผู้น าและผู้ตาม  ซึ่งอาจได้จากข่าว  สารคดี 

กรณีศกึษา  ชีวประวตัิของบคุคล  ค าขวญั  ข้อความ ฯลฯ   
๓. ทา่นมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองบทบาทหน้าที่ของผู้น าวา่อยา่งไรบ้าง  
๔. ทา่นคิดว่าแนวคิดและค าอธิบายในเร่ืองผู้น าจากการสืบทอด  ผู้น าที่มีลกัษณะพิเศษ  ผู้น าต่างรูปแบบ  และ

ผู้น าที่น าตามสถานการณ์  มีความเป็นไปได้และใช้ได้เพียงใดในยคุปัจจบุนั 
๕. จงระบุคณุลกัษณะของผู้น า  และจงแสดงความเห้นต่อคณุลกัษระดงักล่าว ว่าท่านเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย ใน

คณุคา่ของลกัษระนัน้ ๆ ตอ่การเป็นผู้น าที่ดี  
  
 

 
  

 
 

 


