แบบทดสอบภาวะความเป็ นผู้นํา
“ในชีวิตการทํางานหลายคนฝั นว่าขอให้ ได้เป็ นผู้นําสัก
ครังในชีวิตบางคนโชคดีมีโอกาสได้เป็ นดังตังใจหวัง และบางคน
ก็ไม่เคยมีโอกาสนันแต่กใ็ ช่วา่ การเป็ นผู้นําจะเป็ นกันได้ ง่าย ๆ”
คุณมีคณ
ุ สมบัติทีจะเป็ นผู้นําหรือไม่? คุณมีทกั ษะในด้ างการบริหารจัดการทีนายจ้ างกําลังมองหา
อยู่หรือไม่? คุณมีความสามารถเหมาะกับการเป็ นสมาชิกในทีมมากกว่าการเป็ นผู้นําหรือไม่? ลองทํา
แบบทดสอบต่อไปนีแล้ วคุณจะได้คําตอบ
1. “สถานภาพ” มีความสําคัญกับคุณอย่ างไร ?
a. สําคัญมาก คุณชอบทีจะรู้สกึ ว่าตนเองอยู่ในลําดับสูงสุดของสังคม
b. ค่อนข้ างสําคัญ คุณรู้สกึ ดีทีได้ อยูท่ ่ามกลางฝูงชน
c. เป็ นเรืองคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าว่าคุณอยู่ตรงไหนของความสัมพันธ์นนั
d. ไม่สําคัญเลย คุณแค่ต้องการความก้ าวหน้ าและประสบความสําเร็จ
2. ในวัยเด็กคุณอยู่ลาํ ดับไหนของกลุ่มเพือน ?
a. ผู้นํากลุม่ ทีทุกคนต่างกลัว
b. ผู้มีความสนุกสนาน เป็ นทีชืนชอบของทุกคน
c. นักคิดทีทุกคนรับฟั ง
d. เงียบขรึม ไม่มีใครสังเกตเห็นเลย

3. เมืออยู่ทีสํานักงาน คุณเป็ นคนทีเสนอแนวคิดหรือคําแนะนําใหม่ ๆ หรือไม่ ?
a. ตลอดเวลา คุณต้ องการให้ ทกุ คนรู้วา่ คุณคิดอย่างไร
b. ค่อนข้ างจะบ่อยครัง แต่ไม่ได้ ตลอดเวลาเพราะอาจทําให้ ใครบางคนไม่พอใจ
c. บ่อยครัง แต่มีความระมัดระวังในบางประเด็นเรืองความเป็ นส่วนบุคคลและการเมือง
d. นาน ๆ ครังเนืองจาก “หากสิงนันเป็ นสิงผิดหล่ะ?”
4. หากเพือร่ วมงานของคุณโดนตําหนิเรืองรายงานทีไม่ มีคุณภาพ คุณจะทําอย่างไร ?
a. บอกพวกเขาในสิงทีพวกเขาควรจะรู้มากขึน
b. พาพวกเขาออกไปสังสรรค์หลังเลิกงาน
c. เสนอตัวช่วยตรวจรายงานให้ ในครังต่อไป
d. หลีกเลียงพวกเขา เพราะคุณมีสิงทีต้ องทํามากอยู่แล้ ว
5. คุณได้ รับความเห็นทีไม่ ดีกลับมา คุณจะตอบสนองอย่ างไร ?
a. รู้สกึ โกรธและปกป้องตัวเอง
b. รับฟั งอย่างตังใจแต่มีความรู้สกึ ผิดหวังออกมา
c. พิจารณาถึงสิงทีคุณจะต้ องเปลียนแปลง และวิธีในการปรับปรุง
d. ถอนหายใจแล้ วคิดว่า “นีแหละตัวคุณ”
6. “อีควิ ” หมายความอะไรกับคุณ ?
a. ไม่มี เพราะเป็ นแค่ความนิยมในการบริหารจัดการ และจะหายไปเมือไม่ได้ รับความนิยม
b. จะถือเป็ นความผิดหากมีการอนุญาตให้ หวั เราะได้ในเวลาทํางาน
c. เป็ นความใส่ใจถึงความรู้สกึ ของเพือนร่วมงาน
d. เป็ นสิงทีคุณพยายามจะเข้ าใจในอารมณ์ของเจ้ านายคุณ

7. เมือคุณเผชิญหน้ ากับปั ญหาทีต้ องได้ รับการแก้ ไขคุณจะทําอย่างไร ?
a. เสนอวิธีแก้ ไขวิธีเดียวและบอกว่าเป็ นวิธีทีถูกต้ องแล้ ว
b. เสนอหากวิธีการแก้ ไขทีมีความเป็ นไปได้ และขอให้ คนอืนออกความคิดเห็น
c. ทําการระดมสมองกับเพือร่วมงาน
d. ขอคําแนะนําจากผู้จดั การหรือหัวหน้ า
8. หากเจ้านายขอให้ คุณทําบางสิงทีเกินความสามารถคุณจําทําอย่างไร ?
a. รับมาด้ วยความเต็มใจ เพราะคุณสามารถทําได้ทกุ อย่าง
b. ทําอย่างเต็มความสามารถ และไม่ตําหนิตวั เองหากเกิดผิดพลาด
c. รับมา แต่ถามถึงวิธีการและความช่วยเหลือทีมากกว่านัน
d. รับมาและทําเงียบเฉย สุดท้ ายถึงสารภาพออกมาว่าคุณไม่คิดว่าจะสามารถจัดการได้
9. การกระจายอํานาจหรือการแบ่ งงานกันทําคืออะไร ?
a. การเสียเวลา ไม่มีใครสามารถทําได้ ดีเท่าคุณ ดังนันคุณต้ องทําด้ วยตัวคุณเอง
b. เป็ นวิธีทีง่ายในการแบ่งภาระงาน
c. เป็ นวิธีทีมีประสิทธิภาพในการสร้ างโอกาสในการเรียนรู้ใหม่สําหรับคนอืน
d. เป็ นบางสิงทีคุณต้ องรับเป็ นคนสุดท้ ายเสมอ
10. “การเปลียนแปลง” มีความหมายอะไรกับคุณ ?
a. บางสิงบางอย่างทีสามารถควบคุมได้
b. เป็ นโอกาสทีทุกสิงทุกอย่างสามารถเกิดขึนได้
c. เป็ นโอกาสในการสร้ างความก้ าวหน้ า
d. บางสิงบางอย่างทีจะต้ องไปกับมัน

คําตอบ
หากคําตอบส่ วนใหญ่ คือ ข้ อ a
คุณมีความเป็ นผู้นําโดยกําเนิด เพียงแต่รอให้ ถึงงานทีเหมาะสมกับคุณเสียก่อน คุณมีความ
แข็งแกร่ง กล้ าตัดสินใจและเป็ นนักปกครองทีดี ทุกคนทีอยู่รอบตัวคุณให้ ความเคารพนับถือคุณ หรืออย่าง
น้ อยนันเป็ นสิงทีคุณคิดอยูเ่ สมอ แต่ในโลกแห่งความเป็ นจริงสถานการณ์อาจแตกต่างออกไป ความ
เย่อหยิง ความมุทะลุดดุ นั และความเป็ นเอกาธิปไตยทีคุณมี มันเป็ นรูปแบบทีล้ าสมัยไปแล้ ว คุณควรฉลาด
ทีจะไม่ลงโทษผู้คนทีไม่ได้เห็นเหมือนกับคุณ และควรเปิ ดโอกาสให้ กบั คนทีมีความรู้ความสามารถทีอยู่
รอบตัวคุณ
หากคําตอบส่ วนใหญ่ คือ ข้ อ b
คุณมีศกั ยภาพทีดีในการเป็ นผู้นํา คุณสนับสนุนและรับฟั งคนรอบข้ าง คุณเป็ นคนทีอยูเ่ คียงข้ าง
และมีความคิดริเริม สิงเหล่านีเป็ นสิงทีดีสําหรับคุณในอนาคต แต่คณ
ุ เอาชนะสิงทีอาจเป็ นข้ อบกพร่องหรือ
ข้ อผิดพลาดร้ ายแรงในหน้ าทีการทํางานเพียงเพือต้ องการเป็ นทีชืนชอบนัน ก็ไม่ถือว่าผิด แต่หากคุณทํา
เพียงเพือให้ ได้ชือว่าเป็ นเพือนทีดีทีสุดสําหรับทุกคน คุณก็อาจได้ รับความยากลําบาก ลองพยายาม
เผชิญหน้ าความขัดแย้ งด้ วยความอ่อนไหวและซือสัตย์ ผู้คนรอบข้ างอาจนับถือและเคารพคุณมากขึน
หากคําตอบส่ วนใหญ่ คือ ข้ อ c
คุณเป็ นนักบริหารจัดการ และคุณต้ องการขึนไปให้ สงู กว่านีก็ต้องมีความสามารถให้ มากกว่านี คุณ
เป็ นคนทีมีความคิดสร้ างสรรค์ เด็ดขาด และใส่ใจ คุณสามารถรวมกลุม่ เข้ าด้ วยกันและสนุกกับการเป็ น
หัวหน้ าพวกเขา คํามันสัญญาส่วนใหญ่เป็ นสิงทีสําคัญสําหรับคุณในการใช้ ความสามารถของคนอืน คุณมี
ความคาดหวังทีสูงกับพวกเขาและเป็ นไปได้ วา่ สูงกว่าทีพวกเขาคิดถึงตัวคุณเสียอีก และดูเหมือนว่าคุณ
เตรียมตัวพร้ อมทีจะทําในสิงทีคุณสามารถช่วยให้ พวกเขารู้ถึงศักยภาพของพวกเขาเอง ทักษะด้ านการ
บริหารจัดการทีคุณมีทงหมดนี
ั
เป็ นสิงทีองค์กรสมัยใหม่กําลังมองหามากทีสุด

หากคําตอบส่ วนใหญ่ คือ ข้ อ d
คุณมีความฉลาดเพียงพอทีจะรู้วา่ คุณเหมาะกับการเป็ นสมาชิกในทีมมากกว่าการเป็ นผู้นําหรือ
หัวหน้ าทีม คุณชอบทีจะฟั งแนวความคิดมากกว่าการสัง และคุณชอบทีจะลงมือทํามากกว่าทําหาร
ตัดสินใจ สิงต่าง ๆ เหล่านีไม่ได้ เป็ นสิงทีไม่ดี เพราะในโลกแห่งความเป็ นจริงแล้ วคงเป็ นไปไม่ได้ ทีจะมีแต่
ผู้นําและไม่มีผ้ ตู ามเลยนอกจากนีคุณยังเป็ นสมาชิกในทีมทีมีความหนักแน่น น่าเชือถือ และซือสัตย์ แต่พึง
ระวังถึงความยินยอมของคุณต่อผู้อืน คุณไม่ได้ เป็ นคนทีชอบประจบสอพลอ และในตอนนีคุณควร
เตรียมพร้ อมทีจะทําในสิงทีคุณต้ องการ
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