
 

          อดรหสับุคลิกผูน้ ำ 

ชนนิาถ  ทพิย์อกัษร 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์



ความหมายของผู้น าและภาวะผู้น า  

ผู้น า  หมายถึง ผู้ที่ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่น าไปสู่
ผลส าเรจ็ที่ด ี

ภาวะผู้น า หมายถึง สภาวะหรือศักยภาพ ความสามารถของ
บุคคลในการสร้างกระบวนการเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นให้ความ
ร่วมมือ มีความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน ด าเนินกจิกรรมให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น ง า น แ ล ะ จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ที่ ว า ง ไ ว้            
(ประสิทธ์ิ ทองอุ่นและคณะ)  



ควำมส ำคญัทำงบุคลิกภำพของผูน้ ำ 

ผูน้ านั้นมีบุคลิกลกัษณะท่ีแตกต่างจากบุคคลทัว่ไป โดยมีคุณสมบติัโดดเด่นท่ี
คน้พบสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 

ลกัษณะทางกายภาพ  อาทิ  ความสูง  รูปร่างภายนอก  อายุ 
ลกัษณะทางความสามารถ  อาทิ  ความเฉลยีวฉลาด  ความรู้   
ลกัษณะบุคลกิภาพ  อาทิ  การควบคุมอารมณ์และการ
แสดงออกทางอารมณ์ 



การพฒันาภาวะผู้น าในองค์กรด้วย  EQ 

ผู้น ำฉลำดรู้  หมายถึง  บุคคลผูห้วงัความส าเร็จในการท างาน 
ผู้น ำฉลำดท ำ  หมายถึง  ความมีศิลปะ  เป็นเร่ืองของการท าเป็น
ไม่ใช่เพียงแค่ท าไดเ้ท่านั้น  คนท่ีฉลาดท าการใดต่าง ๆ อาจไม่
ฉลาดพดู  หรือฉลาดคิด 
ผู้น ำฉลำดพูด  หมายถึง  การรู้จกัเลือกพดูแต่ส่ิงท่ีดี  มี
ประโยชน์  หลีกเล่ียงค าพดูท่ีจะท าใหต้นเองและบุคคลอ่ืน
เดือดร้อน 



การพฒันาภาวะผู้น าในองค์กรด้วย  EQ 

ผู้น ำฉลำดคดิ  หมายถึง  เป็นความฉลาดทางใจ  ตอ้งมี
สติสมัปชญัญะ  สามารถควบคุมความคิดใหไ้ปในทางท่ีดี  คิด
ในทางท่ีสร้างสรรค ์
ผู้น ำฉลำดปรับอำรมณ์  หมายถึง  ฉลาดรู้ + ฉลาดท า + ฉลาด
พดู + ฉลาดคิด 



ความส าคญัของความฉลาดทางอารมณ์ท่ีมีต่อความมีประสิทธิผล
ของผูน้ าซ่ึงแต่ละแนวทางมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1  การตระหนักรู้ตนเอง  (emotional self – awareness) 
1.2  การประเมินตนเองได้ถูกต้อง   
(accurate self – assessment) 
1.3  มีความมั่นใจเช่ือมั่นในตนเอง  (self – confidence) 

1.  ดา้นความสามารถตระหนกัรู้อารมณ์ตนเอง (Self – awareness) 



2.1  การควบคุมอารมณ์ตนเอง  (emotional self – control) 
2.2  ดา้นความโปร่งใส  (transparency) 
2.3  ดา้นความสามารถปรับตวั  (adaptability 
2.4  ดา้นมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  (achievement) 
2.5  ดา้นการริเร่ิม  (initiative) 
2.6  การมองโลกในแง่ดี  (optimism) 

2.  ด้านความสามารถบริหารจดัการตนเอง  (Self – management) 



3.1  การเขา้ใจผูอ่ื้น  (empathy) 
3.2  ความตระหนกัรู้ดา้นองคก์ร   
(organizational awareness)  
3.3  ดา้นการบริการ  (service) 

3.  ดา้นความตระหนกัรู้ทางสงัคม  (Social awareness)  



4.1  การสร้างแรงดลใจ  (inspiration) 
4.2  ดา้นอ านาจอิทธิพล  (influence)  
4.3  การพฒันาผูอ่ื้น  (developing others) 
4.4  ตวัเร่งการเปล่ียนแปลง  (change catalyst) 
4.5  การบริหารความขดัแยง้  (conflict management) 
4.6  สร้างทีมงานและความร่วมมือ  (teamwork and collaboration)  

4.  ดา้นความสามารถบริหารจดัการความสมัพนัธ์  
(Relationship management) 



ฝึกฝนเพือ่เป็นผู้น าทีม่ีศักยภาพ 

1.ศิลปะในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล หมายถึง  ผูน้ าตอ้งมี
ความสามารถทั้งในเร่ืองการพดู 
2. ทักษะการสร้างขวญัก าลงัใจ  การเรียนรู้เร่ืองการสร้างขวญั
ก าลงัใจ 
3.  ทักษะการโน้มน้าวใจคน  คือการท าใหผู้อ่ื้นท าในส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการอยา่งเตม็ใจ 

ท่ีสรุปทกัษะส าคญัท่ีผูน้ าควรมีและตอ้งเรียนรู้ไว ้ ดงัน้ี 



มำรยำทของผูน้ ำ 

ผูน้ าท่ีดีควรมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมอยา่งสมดุลในบริบทวฒันธรรมของไทย  ดงัน้ี 

1.ผู้น าไม่ต้องแสดงความเป็นผู้น าทุกท่ี  ทุกเวลา  อ่อนน้อมถ่อม
ตน 
2.ผู้ น าต้องรักลูกทีมให้ถูกทาง   เ น่ืองจากสังคมไทยมีระบบ
อุปถมัภอ์ยูม่าก  บางเร่ืองอาจจะขดักบัมาตรฐานสากล 
3.ผู้น าต้องสร้างภาพแต่พองาม  ถึงแมก้ารประชาสัมพนัธ์  (Public 
Relations)  



ผู้น า 11ประเภท ที่ไม่พงึประสงค์ 

ผูน้ าท่ีมีลกัษณะ  11  ประเภท  ดงัน้ี 

1.ผู้น าผู้เย่อหยิง่  (Arrogance)  
2.ผู้น าที่มีอารมณ์อ่อนไหวเกนิความเป็นจริง  (Melodrama) 

3.ผู้น าที่มีอารมณ์เปลีย่นแปลงง่าย  (Volatility) 
4.ผู้น าทีร่อบคอบจนเกนิเหตุ  (Excessive caution) 

5.  ผู้น าผู้ไม่ไว้ใจใคร  (Habitual distrust 



ผู้น า 11ประเภท ที่ไม่พงึประสงค์ 

ผูน้ าท่ีมีลกัษณะ  11  ประเภท  ดงัน้ี 

6.ผูน้ าท่ีตดัขาดจากโลก  (Aloofness) 
7.ผูน้ าท่ีชอบออกนอกกฎ  (Mischievousness)  

8. ผูน้ าท่ีชอบท าตวัไม่เหมือนใคร  (Eccentricity) 
9.ผูน้ าท่ีชอบต่อตา้นดว้ยความเงียบ  (Passive resistance)  

10. ผูน้ าจอมสมบูรณ์แบบ  (Perfectionism) 
11. ผูน้ าปากหวาน  (Eagerness to please)  



คุณลกัษณะของผู้น าตามหลกัพระพทุธศาสนา 

1.ฉันทาคติ คือ ความล าเอียงโดยสนบัสนุนพรรคพวกท่ีชอบพอ หรือผูจ่้าย
สินจา้งแก่ตน 
2.โทสาคติ คือ ความล าเอียงเขา้ขา้ง  หรือลงโทษฝ่ายท่ีตนเกลียดชงัใหห้นกั
กวา่ฝ่ายท่ีตนชอบพอ 
3.โมหาคติ คือ ความล าเอียงเสียความยติุธรรมเพราะโฉดเขลา ไม่รู้ทนั
เหตุการณ์ท่ีแทจ้ริง 
4.ภยาคติ ขาดดุลยอมร่วมดว้ยเพราะเกรงอ านาจอิทธิพล หรือกลวัจะขาด
ผลประโยชน์ 

อคติ  4  (Prejudice)  คือ  ความเอนเอียงแห่งอารมณ์  ผดุข้ึนจากความเหล่ือมล ้าต  ่าสูง  
และช่องวา่งในสังคม  มี  4  ประการ 



1.ทาน คือ การให ้ เสียสละ  แบ่งปันแก่ผูอ่ื้น  เช่น  การใหร้างวลั  สวสัดิการท่ี
ดี 
2.ปิยวาจา คือ พดูจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพ  นุ่มนวล  เหมาะแก่บุคคล  เวลา  
สถานท่ี 
3.อัตถจริยา คือ ท าตนใหเ้ป็นประโยชน์  ตามก าลงัสติปัญญา  
4. สมานัตตา คือ ท าตนใหเ้สมอตน้เสมอปลาย  วางตนเหมาะกบัฐานะ  
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

สังคหวตัถุ  4  (Base of sympathy)  ธรรมเพ่ือใหค้น  เป็นท่ีรักของคน  ซ่ึงไดแ้ก่ 



หลกัสัปปุริสธรรม  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ  มี  7  ประการ  
คือ 

1.  ธมัมญัญุตา  

ความเป็นผูรู้้จกัเหตุ  คือ  รู้ความจริง  รู้หลกัการ  รู้กฎเกณฑ ์ 
รู้กฎแห่งธรรมได ้ รู้กฎเกณฑแ์ห่งเหตุผลและรู้จกัหลกัการท่ี
จะท าให้เกิดผล  รวมความว่า  การบริหารจดัการในองคก์ร  
ผูน้ าจ  าเป็นตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงอย่างถูกตอ้ง  เพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 



2.  อตัถญัญุตา  

ความเ ป็น ผู้ รู้ จั กผลหรือความมุ่ งหมาย  คื อรู้

ความหมาย  รู้ความมุ่งหมาย  รู้ประโยชน์ที่ประสงค์  

รู้ จักผลที่เกิดขึ้ น  สืบเน่ืองจากการกระท าตามหลัก  

หมายถึ ง   การบ ริหารงานองค์กรใ ห้บรรลุถึ ง

วัตถุประสงค์และรู้ถงึประโยชน์ 



3. อตัตัญญตุา  

  ความเป็นผูรู้้จกัตน  คือ  รู้จกัเราว่าเรานั้น  โดยฐานะ
ภาวะเพศ  ความรู้  ความสามารถ  และคุณธรรมเป็น
อยา่งไร  และเท่าใด  แลว้ประพฤติใหเ้หมะสมและรู้จกั
ท่ีจะปรับปรุงต่อไป 



4.  มตัตญัญุตา  

ความผูรู้้จดัประมาณ  คือความพอดีในการจ่ายโภค
ทรัพย ์ ในท่ีน้ีหมายถึงการบริหารการเงิน  หรือการ
ขยายกิจการ  ตอ้งพิจารณาใหรู้้จกัประมาณในความ
เพียงพอขององคก์ร  ขีดความสามารถขององคก์ร  
ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร 



5. กาลญัญุตา  

ความเป็นผู้รู้ จักกาล  คือ  รู้กาลเวลาอันเหมาะสม  และ

ระยะเวลาในการประกอบกิจ  ในที่ น้ีหมายถึง  การ

บริหารจัดการ  จะต้องมีความเข้าใจถึงระยะเวลาที่

เหมาะสม  การสร้างโอกาสขององค์กรจะต้องพิจารณาถึง

สถานการณ์ในเวลานั้น ๆ ว่าควรจะด าเนินการอย่างไร  

อะไรควรงด  อะไรควรกระท า 



6.ปริสญัญุตา  

ความเป็นผูรู้้จกัชุมชนคือ  รู้กริยาท่ีจะประพฤติต่อ
ชุมชนนั้นวา่ควรจะด าเนินการอยา่งไร  การบริหาร
จดัการ  จ าเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์รต่าง ๆ ทั้ง
ท่ีเป็นพนัธมิตรและคู่แข่ง  การสร้างสรรค์  หรือ
การประสานงานกับชุมชนหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีผล
ต่อองคก์ร 



7. ปุคคลญัญุตา  

ความเป็นผูรู้้จักบุคคล  คือ  รู้จักความแตกต่างของบุคคลว่าโดย
อัธยาศัย   คือ   ความสามารถและคุณธรรม  ตลอดถึง รู้ใน
ความสามารถของบุคคล  และใชม้อบงานท่ีเหมาะสมใหก้ารบริหาร
จดัการในการรู้บุคคลเปรียบเสมือนการพฒันาและบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ี์จะตอ้งมีการพฒันา  และบริหารบุคคลในองคก์รใหมี้ความรู้
ความสามารถและภกัดีต่อองคก์ร  มีความสามคัคี  สร้างความเป็น
ธรรม  และเสมอภาคใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร 



คุณสมบติัของผูน้ ำ 

ชอบฝันสร้างวิมานในอากาศ (visionary)  

มีความเขา้ใจลึกซ้ึง (insightful)  

มีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้(reliable/dependable)  

มีอารมณ์มัน่คง (emotionally balanced)  

มีการปรับตวัเปิดรับการเปล่ียนแปลง 
(adaptable/open to change) 



คุณสมบติัของผูน้ ำ 

มีความพยายามเดินหนา้อยา่งจริงจงั (persistent)  

มองโลกในแง่ดี (positive mantal attitude)  

มีความรับผิดชอบ (accountable)  

มีความเช่ือมัน่ในตนเอง (confident acceptation of 
self)  

มีความคิดริเร่ิมดว้ยตนเอง (initiating) 



แบบฝึกหดัทำ้ยบท 

1.  บุคลิกภาพของผูน้ า  หรือผูบ้ริหารมีความส าคญัต่อความส าเร็จ  
หรือความลม้เหลวในการบริหารงานเป็นอยา่งไรบา้ง 
2.  คุณสมบติัโดดเด่นของผูน้ าสามารถแบ่งไดเ้ป็นดา้นใดบา้ง  
พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบในแต่ละดา้น 
3.  จงอธิบายความหมายของค าวา่ผูน้  าท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.  ผูน้ าฉลาดรู้หมายถึงผูน้ าแบบใด 
5.  วธีิการท่ีส าคญัท่ีจะท าใหผู้น้  าเกิดภาวะดา้นความตระหนกัรู้ทาง
สงัคม  (social awareness)  ไดน้ั้นมีก่ีประการ  อะไรบา้ง  อธิบาย
แต่ละขอ้พอสงัเขป 
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แบบฝึกหดัทำ้ยบท 

6.  ทกัษะส าคญัท่ีผูน้ าควรมีและตอ้งเรียนรู้มีก่ีขอ้  อะไรบา้ง  อธิบายแต่
ละขอ้พอสังเขป 
7.  ผูน้ าท่ีดีควรมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมอยา่งสมดุลในบริบทวฒันธรรม
ของไทยอยา่งไรบา้ง 
8.  จงยกตวัอยา่งผูน้ า  1  ประเภท  ท่ีไม่น่าพึงประสงค ์ 3  ขอ้  พร้อม
อธิบายเหตุผลแต่ละขอ้ 
9.  ผูน้ าท่ีมีหลกัปริสญัญุตาคือผูน้ าท่ีมีลกัษณะแบบใด 
10. ยกตวัอยา่งนกับริหารหรือผูน้ าในดวงใจของท่านมา  1  คน  พร้อม
บอกถึงผลงานและเหตุผลประกอบ 
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