ภาคที่ 97 ประเภทของผูนํา
David Rook และ William Torbert ไดจําแนกประเภทของผูนําไว 7 ประเภท โดยมุงเนนเรื่อง
คุณลักษณะและแนวทางใน การแกไขขอบกพรอง และพัฒนาจุดเดนใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น มี
ประเด็นสําคัญ ดังนี้...
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1. ผูนําประเภทนักฉวยโอกาส (Opportunist)
ผูนําประเภทนีม้ ีเพียงรอยละ 5 ของผูน ําทั้งหมด มีลักษณะเดนคือ ยึดถือความคิดตัวเองเปนใหญ จิตใจคับแคบ
ไมไวใจใคร มองโลกในแงรา ย บาอํานาจ สามารถทําไดทุกอยางเพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนง การยอมรับ และ
ผลประโยชน มองเพื่อนรวมงาน ลูกนอง และลูกคาเปนเสมือนเครื่องมือเพื่อหาประโยชนใสตัวอยูต ลอดเวลา
ผูนําประเภทนีจ้ ะมองวาโลกมนุษยเต็มไปดวยความโหดราย การเอารัดเอาเปรียบอยูต ลอดเวลา ฉะนั้น จึงตองใช
เลหเหลี่ยมกลโกงทุกรูปแบบ เพื่อปกปองผลประโยชนของตนเอง และคิดวาสิง่ ที่ตนเองทํานั้น ถูกตองเสมอ
เมื่อถูกวิพากษวิจารณก็พรอมจะโตตอบกลับใหรูดํารูแดงกันไปขางหนึ่ง ผูนําประเภทนี้มักจะดํารงตําแหนง
ไดไมนานเพราะไมมีใครชอบ ไมมีใครอยากใหความรวมมือ ยากที่จะเจริญกาวหนา และหาความสุขไมไดในชีวติ
แนวทางการแกไขคือ พยายามมองโลกในแงดี เปดใจใหกวาง มีความไวเนื้อเชื่อใจ และจริงใจกับคนอื่นบาง
ถึงแมวาจากประสบการณทผี่ านมาเราอาจจะเจอแตคนเอารัดเอาเปรียบ แตไมจําเปนวา ปจจุบันจะตองเปน
เชนนั้นเสมอไป ถาอยากมีความสุข มีความเจริญกาวหนา และไดรับการยอมรับ ก็ตองรูจักเปดใจยอมรับ
ผูอื่นบาง อยากใหผูอื่นปฏิบตั ิกับเราเชนไรเราก็ตองทําเชนนั้นกับเขากอน
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2. ผูนําประเภทนักการทูต (Diplomat)
มีประมาณรอยละ 5 ของผูนําทั้งหมด ผูนําประเภทนี้มักเปนที่รักของลูกนองและเจานาย เพราะกลุมนี้จะชอบสรางภาพ
ใหตัวเองเปนทีร่ ักอยูตลอดเวลา เชน พูดจาไพเราะ ใบหนายิ้มแยมแจมใส ไมวิพากษวิจารณลูกนอง เพื่อนรวมงาน
หรือเจานาย ดูผิวเผินอาจจะเปนสิง่ ดี แตในความเปนจริง การไมตําหนิติเตียน หรือวิพากษวิจารณใครเลย จะทําให
องคกรไมมีการพัฒนา หรือการเก็บงําขอบกพรองและความขัดแยงภายในองคกรไมยอมบอกใหหัวหนารู เพราะ
กลัววาภาพพจนตนเอง จะเสียและจะถูกมองวาเปนคนชางฟอง จะทําใหปญหาบานปลาย เนื่องจากไมไดรับ
การแกไขอยางทันทวงที ดังนั้น ผูนําประเภทนี้เมื่ออยูในตําแหนงสูง ๆ มักจะเกิดปญหาและไมเกิดประโยชน
ตอองคกรมากนัก บุคคลประเภทนี้เหมาะทีจ่ ะเปนฝายตอนรับและใหบริการมากกวาการบริหาร เนือ่ งจากไม
สามารถวิเคราะหปญหาไดอยางลึกซึ้ง เพราะสนใจแตภาพลักษณภายนอกเทานัน้ กอปรกับมองวาปญหาและ
ขอบกพรองเปนเรื่องนาอับอายและยุงยากจึงชอบหนีปญหา เปนตน แนวทางการแกไขคือ มองปญหาและความขัดแยง

-2ในแงดีและเปนเรื่องธรรมดาที่จะตองเกิดขึน้ องคกรใดที่ไมมีความขัดแยง ยอมไมมีการพัฒนา ดังนัน้ การติเตียน
และวิพากษวิจารณในทางสรางสรรค ยอมเปนสิ่งดีทําใหองคกร มีความเจริญรุงเรืองกาวหนาตอไป
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3. ผูนําประเภทชํานาญการ (Expert)
มีประมาณรอยละ 38 ผูนําประเภทนี้จะใชความรูที่ลุมลึกในงานที่ตนเองรับผิดชอบทําใหผูอื่นยอมศิโรราบ บุคคล
เหลานี้ จะชอบใฝหาขอมูล ใสตวั ใหมากที่สุดเพื่อแสดงวาตนนั้นอยูเหนือผูอนื่ และมักคิดวา ตนเองเกงที่สุดและไมมี
วันที่คนอื่นจะรูเทาทัน ทําใหบอยครั้งเกิดการทะเลาะกับเจานาย หรือเพื่อนรวมงานที่ไมมคี วามรูความเชีย่ วชาญ
ในเรื่องนั้น ๆ อยางหลีกเลี่ยงเสียไมได ผูแตงไดยกตัวอยาง อาชีพที่มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมดังกลาว เชน
นักบัญชี นักวิเคราะหทางการตลาด นักวิจัยการลงทุน วิศวกรเกี่ยวกับโปรแกรมขอมูล และที่ปรึกษาในดานตาง ๆ
เปนตน ถึงแมวาบุคคลเหลานี้จะมีขอดีคือ มีความรูอยางแทจริง และสามารถพัฒนาปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น
มีความรับผิดชอบและตัง้ ใจทํางานเพราะตองการผลิตผลงานออกมาใหดีที่สุด แตขอเสียคือไมสามารถทํางานเปนทีมได
งานสวนใหญมักจะตองทําคนเดียว และหนาที่การงานก็ไมเจริญรุงเรืองเทาที่ควร เพราะชอบโออวดและดูถูก
คนอื่นที่ไมมีความเชี่ยวชาญดังกลาว จึงไมไดรับความชวยเหลือและการสนับสนุนมากนัก แนวทางการแกไขคือ
รูจักทํางานเปนทีม รูจักออนนอมถอมตน อยาดูถูกดูแคลนผูอื่นเพราะจะเปนการสรางศัตรูโดยไมรูตัว และให
ตระหนักวาเหนือฟายอมมีฟา อยามั่นใจในตัวเองมากนัก
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4. ผูนําประเภทจัดการ (Achiever)
มีประมาณรอยละ 30 บุคคลประเภทนีส้ ามารถทํางานทุกอยางลุลวงไปไดดวยดี ตามระยะเวลาที่กําหนด รับฟง
ความคิดเห็น ของผูอนื่ ทํางานรวมกับผูอนื่ ไดดี รูจักการประนีประนอม และมีมนุษยสัมพันธดี ภาพรวมของ
บุคคลประเภทนี้ เหมือนจะดี แตผูแตงกลาววา คนกลุมนีไ้ มคอยมีวิสัยทัศน ไมกลาคิดนอกกรอบ ไมคอยมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค จะทําเฉพาะสิ่งที่ไดรับมอบหมาย ถาเกินกวานี้ก็จะไมกลาทํา เพราะกลัวการเปลี่ยนแปลง
และกลัวการสูญเสียอํานาจ และมักจะมีปญหา กับลูกนองที่อยูในประเภท "ผูชํานาญการ (Expert)" เปนตน
ผูนําประเภทนีถ้ ึงแมวา จะไมเปนตัวสรางปญหาแตกม็ ิไดสรางประโยชนใหกับองคกรมากนัก แนวทางการแกไขคือ
รูจักคิดนอกกรอบและกลาที่จะเสี่ยงทําสิง่ ใหม ๆ ที่สรางสรรค
5. ผูนําประเภท "ขาแนคนเดียว" (Individualist)
มีประมาณรอยละ 10 บุคคลประเภทนี้มีความคลายคลึงกับกลุม "ผูชํานาญการ (Expert)" คือชอบทํางานคน
เดียว แตคนกลุมนี้จะรูจักมองโลกสองดานเชน การรูจักแยกแยะขอมูลทางทฤษฎีกับการนําไปปฏิบตั ิจริงวามี
ความเปนไปไดหรือไม หรือมีขอจํากัดอะไรบาง หรือเปาหมายของบริษัทนอกจากจะไดกําไรแลวผลกระทบ
ที่ตามมามีอะไรบาง คนกลุมนีจ้ ะไมใชสักแตทํางานตามทีไ่ ดรับมอบหมายเทานั้น แตจะรูจ ักวิเคราะหและไตรตรอง
ขอมูลตาง ๆ กลาที่จะคิดและเสนอสิ่งที่แตกตาง เต็มไปดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรูความสามารถ
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6. ผูนําประเภทนักยุทธศาสตร (Strategist)
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และตองการผลักดันใหองคกรมีความเจริญกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยัง้ แตจุดออนของคนประเภทนี้คือ ไมรูจัก
การยืดหยุน หรือประนีประนอม และพรอมที่จะสูตายเพื่อพิสูจนวาความคิดของตนเองนั้นถูกตอง จึงทําให
เกิดการทะเลาะเบาะแวงกับคนทุกระดับ ไมคอยเจริญกาวหนาเทาทีค่ วรเพราะขาดคนสนับสนุน หรือกวาจะไป
ถึงจุดสูงสุดก็ตองใชเวลาและความพยายามอยางหนักเพือ่ สูกับแรงตานที่มาทั่วทุกสารทิศ แนวทางการแกไข
คือ รูจักปลอยวางบาง อยามัน่ ใจตัวเองมากนัก เปดใจยอมรับความคิดของผูอื่นบาง รูจักทํางานเปนทีม และ
ในฐานะหัวหนาหากมีลกู นองประเภทนี้ถือวาเปนเพชรเม็ดงามที่ขาดการเจียรนัย จึงควรใหการอบรมสั่งสอนใหรูจกั
การวางตัวและแสดงออกอยางเหมาะสม
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มีประมาณรอยละ 4 บุคคลประเภทนี้จะมีความรู ความสามารถมาก มองเห็นภาพรวมทั้งหมดขององคกร รูวา
สิ่งไหนทําไดหรือทําไมได หรือยังขาดทรัพยากรใดบาง มีวิสัยทัศนกาวไกล สามารถสรางความรักและศรัทธา
จากลูกนองและผูรวมงานได ยึดเอาผลประโยชนขององคกรเปนหลัก รับความขัดแยงไดทุกรูปแบบ มีความ
มุงมั่นที่จะทําใหองคกรมีความเจริญกาวหนา และมีคุณธรรมไมเห็นแกผลประโยชนขององคกรแตเพียงฝายเดียว

ผูนําประเภทนักสรางสรรคพัฒนา (Alchemist)
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มีประมาณรอยละ1 บุคคลกลุมนี้พรอมที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาองคกรอยูตลอดเวลา ซึ่งคลายคลึงกับ"
กลุมนักยุทธศาสตร (Strategist)" แตแตกตางกันตรงที่นกั ยุทธศาสตรนั้นจะมองภาพรวมทัง้ หมดและจัดการ
ทุกอยางไดอยางไมมีที่ติ แตนกั สรางสรรคพฒ
ั นานัน้ นอกจากจะบริหารงานไดอยางดีเยี่ยมแลวยัง สามารถริเริ่ม
สรางสรรคสิ่งใหมที่เหนือ ความคาดหมายไดอีกดวย นอกจากนั้น คุณลักษณะอื่น ๆ ของผูนําประเภทนี้คือ สามารถ
รับไดทุกสถานการณ ไมมีความขัดแยงเพราะมองปญหาเปนเรื่องธรรมดา พูดจานุมนวล ถูกตองตามกาลเทศะ
มีบุญญาบารมี มีรอยยิ้มอยูบนใบหนาอยูตลอดเวลา มีสติรูเนือ้ รูตัวอยูตลอดเวลา และมีจิตใจที่เปยมไปดวยคุณธรรม

“แลวคุณรูหรือยังวาคุณเปน ผูนํา ประเภทใด
หรือ คุณกําลังเผชิญกับ ผูนํา ประเภทใด”
-------------------------------------------------

