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คุณลักษณะผูนําที่สามารถนําพาองคกรสูความสําเร็จ
The Characteristics of Leadership in Achieving Organisational Success
วันวิสา แกวไทรคต
บทคัดยอ
คุ ณ ลั ก ษณะผู นํ า เปนสิ่ ง ที่ ทํ า ใหผู นํ า สามารถบริ ห ารองค' ก รหรื อ สถานประกอบการใหบรรลุ ต าม
วัตถุ ประสงค' ที่ไดกํ าหนดไว ผูนํ าที่ ดีจ ะตองมี ความสัมพัน ธ'ที่ดีกับ ผูร- วมงานหรือผูใตบังคับ บัญ ชาโดยให
ผูร-วมงานสามารถเขาใจและปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจนประสบความสําเร็จ ดังนั้นผูนําตองมีอุดมการณ' มี
วิสัยทัศน'ที่กวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค' และกลาเผชิญกับเหตุการณ' การศึกษาเรื่องคุณลักษณะผูนําใน
ครั้งนี้ เพื่อใหเขาใจถึงลักษณะผูนําที่ดีจะตองมีคุณลักษณะเปนอย-างไร และเพื่อที่จะสามารถนําความรู ความ
เขาใจเรื่องลักษณะผูนําเพื่อนํามาปรับใชในหนาที่การงานในอนาคต ทั้งนี้จะแบ-งเรื่องที่จะศึกษาออกเปน 4
ดาน คือ (1) ความหมายของคุณลักษณะ (2) ความหมายของผูนํา (3) ความหมายคุณลักษณะผูนํา (4) ทฤษฎี
คุณลักษณะผูนํา และนําผลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะห' สังเคราะห'โดย ใชเทคนิคการวิเคราะห'เนื้อหาแลว
นํามาเขียนพรรณนาต-อไป
คําสําคัญ: คุณลักษณะ, คุณลักษณะผูนํา, ผูนํา
Abstract
The characteristics of leadership help a leader be able to manage an organisation or
establishment to accomplish an objective. A good leader must have a good relationship with
colleagues or subordinates and allow them to understand and work on their assigned tasks
until they complete. Therefore, a good leader must have an ideology, wise vision, creativity
and dare to face every situation. The recent study about the characteristics of leadership
was conducted in order to not only understand the characteristics of a good leader but also
to be able to apply knowledge and comprehension of leadership traits to future tasks. The
study is divided into 4 parts, which are (1) the meaning of characteristic (2) the meaning of a
leader (3) the meaning of the characteristics of leadership and (4) the theory of the
characteristics of leadership. The findings of the study will be analysed and synthesised by
using the content analysis methodology, and also described further.
Keywords: Characteristic, characteristics of leadership, leader
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บทนํา
ปZจจุบันสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย-างรวดเร็ว มีการ
เชื่อมโยงเครือข-ายเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทําใหมีการผันผวนตามปZจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น จุดอ-อน
หนึ่งที่สําคัญคือโครงสรางประชากรในประเทศเปนผูสูงอายุมากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในกลุ-ม
ต-าง ๆ และช-วงระยะเวลาที่ผ-านมาประเทศไทยไดผ-านช-วงวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหลายครั้ง ทํา
ใหประสบภาวะเสื่ อ มถอยลงเรื่ อย ๆ ทํ า ใหฐานการผลิ ต ทางการเกษตร อุ ต สาหกรรม และการบริ ก ารมี
ประสิทธิภาพโดยรวมต่ําลง อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เขามาอย-างรวดเร็ว ทําใหเกิดตลาดการ
แข-งขันกันระหว-างคนกับเทคโนโลยี กล- าวคือการใหเทคโนโลยีหรื อเครื่องจักรเขามามีบทบาทหรือทํางาน
แทนที่มนุษย' โดยเฉพาะโรงงานที่ใชทักษะการทําซ้ําเปนประจํา เช-น หุ-นยนต' คอมพิวเตอร' เครื่องพิมพ' 3 มิติ
และระบบอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารใชการเชื่ อ มโยงกั บ ระบบอิ น เตอร' เ น็ ต เปนตน ซึ่ ง เทคโนโลยี เ หล- า นี้ มี
ประสิทธิภาพสูงกว-ามนุษย' มีคาทุนที่ถูก และสามารถทํางานติดต-อกันไดนานกว-ามนุษย'หลายเท-าตัว ซึ่งสิ่ง
เหล-านี้ส-งผลกระทบต-อการดํารงชีวิตของคนในสังคม ทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม-มากมาย และกระทบต- อ
คุณภาพของประเทศในเกือบทุกดาน และที่สําคัญที่สุดคือ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการ
สาธารณะและบริการสาธารณะสุข จําเปนจะตองมีการดําเนินการพัฒนาหรือปฏิรูปอย-างเร-งด-วน การดําเนิน
กิจการหรือธุรกิจต-าง ๆ ไม-ว-าจะเปนธุรกิจขนาดใหญ-หรือธุรกิจขนาดเล็ก ย-อมตองเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งปZจจัยภายนอกและปZจจัยภายในที่ก-อใหเกิดการขับเคลื่อนองค'กรธุรกิจใหดําเนินไปในทิศทางที่
แตกต-างกัน การปรับตัวเพื่อใหเขากับยุคสมัยจึงเปนสิ่งทําสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งธุรกิจจะประสบความสําเร็จหรือสําเร็จไดตามเปaาหมายและมีคุณภาพ
หรือไม- ตองอาศัยผูนําธุรกิจนั้น ๆ เปนผูขับเคลื่อนและปฏิรูปรูปแบบการทํางานใหประสบความสําเร็จได ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชัยยนต' เพาพาน (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผูบริหารยุคใหม-ในศตวรรษที่ 21
พบว-า ผูนําหรือผูบริหารเปนกลไกสําคัญ และเปนตัวแปลสําคัญในดานการดําเนินงานใหมีคุณภาพ และมี
อิทธิพลสูงสุดต-อคุณภาพของผลลัพธ'ที่เกิดจากการบริหาร
ผูนําเปนปZจจัยสําคัญต-อความสําเร็จของการทํางานและในองค'กร ผูนําทุกคนมิไดเปนมาโดยกําเนิด
การเปนผูนํานั้นสามารถสรางขึ้นไดจากการที่ผูนําใชความพยายามและการทํางานอย-างหนัก ทุ-มเทใหกับงานที่
อยู-ในความรับผิดชอบอย-างเต็มรูปแบบ การเปนผูนําจึงเปนเรื่องที่สามารถเรียนรูได ผูนําเปนกระบวนการหรือ
อิทธิพลทางสังคมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตั้งใจใชอิทธิพลที่ตนมีอยู-ต-อผูอื่น เพื่อใหปฏิบัติกิจกรรมต-าง ๆ ตามที่
กําหนด รวมทั้งการสรางความสัมพันธ'ระหว-างบุคคลในองค'กร ภาวะผูนําจึงเปนกระบวนการอิทธิผลที่ช-วยให
องค'กรหรือธุรกิจสามารถบรรลุเปaาหมายได ซึ่งประกอบดวยองค'ประกอบที่หลากหลาย ไม-ว-าจะเปนการให
ความไววางใจในการทํ า งานและความเชื่ อ มั่ น ในภาวะผู นํ า เพื่ อ เปนตั ว บ- ง ชี้ ค วามน- า เชื่ อ ถื อ ไดมากที่ สุ ด
คุณลักษณะผูนําการจัดการตามแนวคิดของ สตdอกดิลล' (Stogdil. 1989: 196-198) นั้นแบ-งคุณลักษณะผูนํา
ออกเปน 3 ดานคือ 1) ดานบุคลิกภาพ เปนลักษณะโดยรวมของแต-ละบุคคล ทั้งลักษณะภายในและภายนอก
รวมถึงปZจจัยต-าง ๆ ที่มีอิทธิพลต-อความรูสึกของผูพบเห็น 2) ดานความสามารถหรือความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานในงานดานต-าง ๆ ใหเปนผลสําเร็จ ซึ่งเปนความสามารถที่ทําใหผูนําปฏิบัติงานไดดียิ่งกว-าผูมีโอกาส
เท-า ๆ กันและ 3) ดานทักษะทางสังคมเปนความสามารถที่ผูนําจะตองรูจักเขาใจถึงความรูสึก ความตองการ
ทางจิตใจ หรือความตองการต-าง ๆ ของคน คุณลักษณะผูนําทําใหผูร-วมงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
จุดมุ-งหมายของธุรกิจหรือองค'กร
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จากที่กล-าวมาขางตน การบริหารธุรกิจหรือองค'กรสามารถนําคุณลักษณะผูนําที่มีประสิทธิภาพมา
พัฒนาตัวเองเพื่อใหการดําเนินกิจการหรือธุรกิจ ซึ่งคุณลักษณะผูนําส-งผลกระทบต-อการทํางานของทั้งองค'กร
และส-งผลใหการดําเนินงานขององค'กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค'หรือเปaาหมายที่ไดตั้งเอาไว
ความหมายของคุณลักษณะ
คุณลักษณะสามารถแยกพิจารณาไดออกเปนสองส-วนคือ “คุณ” หมายถึงความดีที่มีประจําอยู-ในสิ่ง
นั้น ๆ ความเกื้อกูล เช-น รูคุณ คําที่ใชเรียกนําหนาบุคคลเพื่อแสดงความยกย-อง เช-น คุณพ-อคุณแม- ส-วนคําว-า“
ลักษณะ” หมายถึ งเครื่องแสดงสิ่งหนึ่งใหเห็นว- าต-า งกับ อีกสิ่ งหนึ่ ง, คุณภาพหรือประเภทดั งนั้น คําว- า
คุณลักษณะหมายถึ งเครื่องหมายหรือสิ่งที่ ชี้ใหเห็ นความดีห รื อลั กษณะประจํ าหรื อสิ่ งที่ชี้ ใหเห็น ความดี ใน
สั น ดานเช- น นองชายของท- า นประธานบริ ษั ท ไม- มี คุ ณ ลั ก ษณะของความเปนผู นํ า เลย พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน(2542, น.189)
คุณลักษณะ หมายถึง บุคลิกภาพเปนสิ่งที่สามารถทําความเขาใจ และระบุคุณสมบัติ ขั้นพื้นฐานที่ทํา
ใหเกิดพฤติกรรมมนุษย'และนับรวมไปถึงองค'ประกอบของพฤติกรรม ที่แสดงใหเห็น ถึงความอดทน พื้นฐาน
จิตใจ และรวมถึงพฤติกรรมในสภาวะเหตุการณ'ต-าง ๆ ณิชามล ฟองน้ํา (2557, น. 6)
คุณลั กษณะหมายถึ ง องค'ป ระกอบส- ว นบุ คคลของพนักงานในดานเพศอายุ สถานภาพระดั บ
การศึกษารายไดเฉลี่ยต-อเดือนตําแหน-งในการทํางาน ระยะเวลาในการทํางาน แผนกการทํางาน ทักษะในการ
ใชภาษาและความตองการส- ว นตั วของบุ คคล คุ ณลั กษณะเปนสิ่งที่ ติด ตัว และเปลี่ย นแปลงไดไม-ง-ายนั ก
คุณลักษณะที่ไม-เหมาะสมกับหนาที่มักจะ ก-อใหเกิดปZญหาในการ ทํางานและทําใหงานไม-ประสบผลสําเร็จตาม
เปaาหมาย
สรุปว-าคุณลักษณะ หมาถึง คุณลักษณะต-าง ๆ ของบุคคล ทั้งในดานกายภาพ และจิตใจ ที่เกิดจาก
การปรุงแต-ง ตั้งแต-ระยะพื้นฐานของบุคลิกภาพ รวมไปถึงการทํางาน การใชภาษา เพื่อก-อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานที่สามารถทําใหธุรกิจหรือองค'กรประสบความสําเร็จได
ความหมายของผูนํา
วิเชียร วิทยอุดม (2550: 2) ไดใหความหมายไวว-าผูนําหมายถึงบุคคลที่ไดรับการยอมรับหรือยกย-องให
เปนผูนําและตองเปนผูที่มีความสามารถอันเกิดจากตัวของเขาเองจนเปนที่ยอมรับหรือยกย-องของกลุ-มใหเปน
ผูนําและนํากลุ-มไปสู-ความสําเร็จตามเปaาหมายการ
เนตร'พัณณา ยาวิราช (2552: 1) ไดใหความหมายไวว-าผูนําหมายถึงบุคคลที่ไดรับการยอมรับและยก
ย-องจากบุคคลอื่นซึ่งไดรับการแต-งตั้งหรือไดรับการยกย-องใหเปนหัวหนาในการดําเนินการต-างๆ
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ' (2552: 8) ไดใหความหมายไวว-าผูนําหมายถึงบุคคลที่ไดรับมอบหมายซึ่ง
อาจจะโดยการเลือกตั้งหรือแต-งตั้งและเปนที่ยอมรับของสมาชิกใหมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ-มสามารถที่
จะจูงใจชักนําหรือชี้นําใหสมาชิกของกลุ-มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต-าง ๆ ของกลุ-มใหสําเร็จ
จอมพงศ' มงคลวนิช (2554: 183) ไดใหความหมายไวว-าผูนําหมายถึงบุคคลที่ไดรับการแต-งตั้งหรือ
เลือกตั้งหรือยกย-องจากกลุ-มใหทําหนาที่ของตําแหน-งผูนําเช-นการชี้แนะสั่งการและช-วยเหลือใหกลุ-มสามารถ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามจุดประสงค'ที่ตั้งไว
ปรัชญา โลหะชาเวช (2551: 80-83) ไดสรุปคําว-าผูนํา (Leaders) ตามทัศนะของผูรูหลายๆท-านไว
รวมกันดังนี้
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1. ผูนําคือบุคคลซึ่งไดรับการแต-งตั้งขึ้นหรือไดรับการยกย-องขึ้นใหเปนหัวหนาผูตัดสินใจ
(Decision Maker) เพราะมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชาและจะพาผูใตบังคับบัญชาหรือหมู-ชนไป
ในทางที่ดีหรือชั่วได
2. ผูนําคือผูที่มีอิทธิพลในทางที่ถูกตองต-อการกระทําของผูอื่นมากกว-าคนอื่น ๆ
3. ผูนําคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ-มคนหลาย ๆ คนที่มีอํานาจอิทธิพลหรือความสามารถใน
การจูงใจคนใหปฏิบัติตามความคิดเห็นความตองการหรือคําสั่งของเขาไดในกลุ-มหรือองค'กรซึ่งเขาปฏิบัติงาน
อยู4. ผูนําคือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะอย-างคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอัน
ก-อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ-มไดมากที่สุด
5. ผูนําคือบุคคลซึ่งนํากลุ-มหรือพากลุ-มไปสู-วัตถุประสงค'หรือจุดหมายที่วางไวแมแต-เพียง
ชี้แนะใหกลุ-มไปสู-จุดหมายปลายทางก็ถือว-าเปนผูนําทั้งนี้รวมถึงผูนําที่นํากลุ-มออกนอกลู-นอกทางดวย
6. ผูนําเปนคนเดียวในกลุ-มที่จะตองทําหนาที่เปนผูนําผูประสานงานกิจกรรมภายในกลุ-มซึ่ง
กล-าวโดยสรุปแลวผูนําคือผูที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือผูอื่นนําบุคคลเหล-านั้นไปโดยไดรับความไววางใจ
และเชื่อใจอย-างเต็มที่อีกทั้งยังไดรับความเคารพนับถือความร-วมมือและความมั่นใจจากผูไดบังคับบัญชาอย-าง
จริงจัง
7. ผูนําคือผูที่ไดรับการเลือกตั้งจากกลุ-มเพื่อใหเปนหัวหนาผูนําโดยสมาชิกส-วนใหญ-คัดเลือก
หรือยกใหเขาเปนผูนําของกลุ-มซึ่งเปนไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเปนฐานและสามารถแสดง
พฤติกรรมของผูนําได”
สรุปไดว-า ผูนํา หมายถึงบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะอย-างที่คนส-วนใหญ-คัดเลือกหรือยกใหเปนผูนําของ
กลุ-ม โดยจะมี อํานาจในการตัดสินใจ วินิ จฉัยเหตุการณ'ต-าง ๆ สามารถที่จะสั่งการตามนโยบายที่ไดวางไว
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค'ที่ตองการอย-างชัดเจน โดยผูนําจะมาจากการแต-งตั้งขึ้นหรือไดรับการยกย-องขึ้น
ใหเปนหั ว หนา มี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต- า ง ๆ ที่ จ ะเขามา ใชอิ ท ธิ พ ลที่ มี ใ นทางที่ ถู ก ตอง มิ ห า
ผลประโยชน'ใส-ตัวเอง สามารถนําพาสมาชิกใหสามารถดําเนินงานใหผ-านไปไดอย-างรวดเร็วและถูกตอง ผูนําที่
ดีจะปกปaองลูกนอง สามารถตัดสินใจเหตุการณ'ต-าง ๆ ไดอย-างทันท-วงที สรางความเชื่อมั่นใหแก-สมาชิก เพื่อให
เกิดความปรองดองและทํางานร-วมกันไดอย-างมีประสิทธิภาพ
ความหมายของคุณลักษณะผูนํา
สมพร เปรมปรีดา (2552) ไดศึกษากําหนดลักษณะของผูนําออกเปน 3 แบบคือ 1. ผูนําแบบ
อัตตาธิปไตย (Autocratic) โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของผูนําและการกําหนดนโยบายของผูนําซึ่งผูนํา
ประเภทนี้จ ะตั ดสิ นใจเองไม- ใหกลุ- มตั ดสิ นใจมี ลักษณะถื อตั วและมีความภู มิใจในตั วเอง 2. ผู นํา แบบ
ประชาธิปไตย (Dermocratic) เปนผูนําที่ใหสมาชิกของกลุ-มมีส-วนร-วมในการตัดสินใจจะกําหนดนโยบายและ
ลงมือกระทําโดยใชความคิดเห็นจากกลุ-มมีการแบ-งงานกันทําและผูทําแบบนี้จะมีการเนนที่การสรางความ
เขาใจอันดีต-อกัน 3. ผูนําแบบเสรีนิยม (Laisser-faire) เปนผูที่ใหมีเสรีภาพเต็มที่ปราศจากการมีส-วนร-วมของ
ตัวผูนําเวนแต-จะมีการรองขอใหผูนําเขามามีส-วนร-วมดวยผูนําจะเปนผูใหขอแนะนํากิจกรรมของสมาชิกโดย
พยายามจะไม-เขาไปเกี่ยวของในการปฏิบัติการ
ณรงค' เศษขจร (2552) ไดเสนอทัศนะเกี่ยวกับแบบหรือลักษณะของผูนําไวคลายกับทัศนะของเคิร'ท
เลวินซึ่งพิจารณาจากลักษณะวิธีการใชอํานาจมี 3 ประการคือ 1. ผูนําแบบอัตตนิยม (Autocratic Leaders)
เปนผูนําที่ถืออํานาจเปนใหญ-มีความถือตัวและเชื่อมั่นในตัวเองมากบริหารงานและกําหนดนโยบายโดยการใช
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อารมณ'และอํานาจวางท-าใหญ-โตไม-ใหเกียรติคนอื่นเนนสมรรถภาพของการทํางานของตนเองและตองการ
ขยายอํานาจของตนเองออกไปทุกวิถีทาง 2. ผูนําแบบเสรีนิยม (Laissez-faire Leaders) เปนผูนําที่ใชอํานาจ
ในการควบคุ มบริ ห ารแต- น อยบรรดาผู ใตบั งคั บ บั ญ ชาต- า งก็ มีเ สรี ใ นการที่ จ ะวิ นิ จ ฉั ย สั่ งการมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานหรือระบบการจัดงานไม-คํานึงถึงหลักการหรือกฎเกณฑ'เท-าใดการกําหนดนโยบายไม-มีความแน-นอน
ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค'และไม-มีการประเมินผลงานเพื่อหาแนวทางแกไขแต-อย-างใด 3. ผูนําแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Leaders) จัดว-าเปนผูนําที่ดีที่สุดและอํานวยผลในการบริหารงานมากที่สุดเปน
การบริหารงานโดยยึดถือความคิดเห็นของกลุ-มเปนสําคัญจะดําเนินงานในสิ่งใดจะกระทําไปตามมติของกลุ-ม
เพราะตองการความร-วมมือร-วมแรงร-วมใจจากทุกฝuายการบริหารงานจึงเนนหนักในรูปการสรางความเขาใจอัน
ดี ต- อ กั น โดยการเปv ด โอกาสใหมี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ ร- ว มกั น วิ นิ จ ฉั ย เลื อ กวิ ธี ที่ จ ะทํ า งานใหบรรลุ
วัตถุประสงค'ดังนั้นในการปฏิบัติงานจะเปนไปในลักษณะของความร-วมมือประสานงานกันอย-างจริงจัง
กิ่งแกว วุฒติมากรณ (2550) คุณลักษณะที่สําคัญและน-าสนใจโดยรวมของผูนําที่จําเปนจะตองมีอีก
14 ประการตามที่ไดมีผูเสนอไวซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญดังต-อไปนี้คือ
1. ลักษณะท-าทางหรือการวางตัว (Bearing) คือการสรางความประทับใจในเรื่องท-าทางการ
วางตัวและความประพฤติใหอยู-ในระดับสูงสุดเปนที่นิยมของผูอื่นอยู-ตลอดเวลามีความสุภาพนุ-มนวลหลีกเลี่ยง
การพูดดวยถอยคําหยาบคายหรือเหยียดหยามผูอื่นเปนบุคคลที่มีความสง-าผ-าเผยควบคุมตนเองไดทั้งในการ
ปฏิบัติตนและอารมณ'แต-งกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามระเบียบแบบแผน
2. ความกลาหาญ (Courage) คือการบังคับจิตใจตนเองใหอยู-ในความสงบไม-เกรงกลัวว-าจะ
เกิดอะไรขึ้นไม-สะทกสะทานหรืออ-อนไหวกลาทํากลาพูดกลายอมรับผิดหรือคําติเตียนเมื่อมีความผิดพลาดหรือ
บกพร-องยึดมั่นในสิ่งที่ถูกที่ควรถึงแมว-าสิ่งนั้นจะไม-เปนที่สบอารมณ'ผูอื่นก็ตาม
3. ความเด็ดขาด (Decisiveness) คือความสามารถในการตกลงใจโดยฉับพลันและประกาศ
ขอตกลงใจอย-างเอาจริงและชัดแจงโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงต-าง ๆ รวมทั้งประสบการณ'ของตนเองและ
บุคคลอื่นอย-างมีเหตุผลและมีความมั่นใจในลักษณะที่รวดเร็วไม-พูดออมคอมถูกตองและทันเวลา
4. ความไวเนื้อเชื่อใจ (Dependability) คือการไดรับความไววางใจในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่หรืองานที่มอบหมายไดถูกตองไม-ผิดพลาดดวยความคล-องแคล-วว-องไวเฉลียวฉลาดกระทําการอย-างเต็ม
ความสามารถและพิถีพิถันเปนคนตรงต-อเวลาไม-กล-าวคําแกตัวมีความตั้งใจและจริงใจ
5. ความอดทน (Endurance) คือพลังทางร-างกายและจิตใจซึ่งวัดไดจากขีดความสามารถใน
การทนต-อความเจ็บปวดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาความยากลําบากความเคร-งเครียดงานหนักรวมถึงความอด
กลั้นต-อสถานการณ'ที่บีบคั้น
6. ความกระตือรือรน (Enthusiasm) คือการแสดงออกซึ่งความสนใจอย-างจริงจังและมีความ
จดจ-อต-อการปฏิบัติงานอย-างจริงจังหมายถึงการทํางานดวยความร-าเริงและคิดแต-แง-ดีเสมอ
7. ความริเริ่ม (Initiative) คือการเปนผูรูจักใชความคิดในการเสาะแสวงหางานทําและเริ่มหา
หนทางปฏิบัติถึงแมจะไม-มีคําสั่งใหปฏิบัติหรือการแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหม- ๆ ที่ดีมีประสิทธิภาพ
มากกว-าเดิมและกระทําทันทีโดยไม-รีรอหรือชักชา
8. ความซื่อสัตย'สุจริต (Integrity) คือความเที่ยงตรงแห-งอุปนิสัยและยึดมั่นอยู-ในหลักแห-ง
ศีลธรรมอันดีงามเปนคุณสมบัติของการรักความจริงรักษาวาจาสัตย'ตลอดเวลาคําพูดทุกคําตองถูกตองเปนจริง
ทั้งเรื่องราชการและส-วนตัวยืนหยัดในเรื่องที่ถูกตองและสํานึกในหนาที่การงานของตน
9. ความพินิจพิเคราะห' (Judgment) คือคุณสมบัติในการใคร-ครวญโดยใชเหตุผลตามหลัก
ตรรกวิทยาเพื่อใหไดมลความจริงและหนทางแกไขที่น-าจะเปนไปไดนํามาใชในการตกลงใจไดถูกตอง
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10. ความยุติธรรม (Justic) คือการไม-ลําเอียงเขาขางใครมีความเที่ยงตรงไม-เลือกที่รักมักที่ชัง
มีความเสมอตนเสมอปลายในการบังคับบัญชาการใหรางวัลและการลงโทษแก-ผูที่กระทําผิดการไม-มีอคติต-อเชื้อ
ชาติศาสนาบุคคลหรือกลุ-มบุคคลมีความเที่ยงธรรมคงเสนคงวาโดยไม-เห็นแก-หนาใคร
11. ความรอบรู Knowledge) คือข-าวสารที่บุคคลหามาไดรวมทั้งความรูในวิชาชีพของตน
และความเขาอกเขาใจในตั ว ผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชานอกจากความรู ในวิ ช าชี พ ควรทราบเหตุ ก ารณ' ภ ายในและ
ภายนอกประเทศ
12. ความจงรักภักดี (Loyalty) คือคุณสมบัติของบุคคลที่มีจิตใจเชื่อมั่นและยึดมั่นต-อ
ประเทศชาติศาสน'กษัตริย'ต-อกองทัพต-อหน-วยต-อผูบังคับบัญชาต-อผูใตบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของอื่น ๆ ยืน
หยั ด ต- อ สู เพื่ อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชาเมื่ อ เห็ น ว- า ถู ก กล- า วหาอย- า งไม- เ ปนธรรมรวมถึ ง การไมวิพากษ'วิจารณ'ผูบังคับบัญชาของตนต-อหนาผูไดบังคับบัญชา
13. ความรูจักกาลเทศะ (Tact) คือความสามารถในการปฏิบัติตนกับบุคคลอื่นโดยไม-เกิด
ความขุ-นของหมองใจไม-ก-อใหเกิดศัตรูหรือเปนปฏิปZกษ'ต-อกันในทัศนะของบุคคลทั่วไปกาลเทศะยังหมายถึง
ความสามารถที่จะพูดหรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดถูกตองเหมาะสมแก-กาลเวลาและสถานที่ความสุภาพอ-อนโยนถือ
เปนส-วนหนึ่งของกาลเทศะดวย 14. ความไม-เห็นแก-ตัว (Settles mess) คือการไม-ฉวยโอกาสตักตวงความสุข
ความสะดวกสบายความเจริญกาวหนาใหกับตนเองโดยไม-ทําใหผูอื่นเดือดรอนหรือเสียผลประโยชน'หมายถึง
การร-วมเปนร-วมตายกับเพื่อนร-วมงานการแบ-งปZนสิ่งของเครื่องใชใหกับผูขาดแคลนยกย-องผูใตบังคับบัญชาเมื่อ
ปฏิบัติงานดีเด-นหรือใหความช-วยเหลือตามสมควร 4 คุณลักษณะที่สําคัญของผูนําทั้ง
14. ประการนี้นับไดว-าเปนภาพรวมของผูนําต-อบทบาทและหนาที่สําคัญต-าง ๆ ที่ผูนําควร
จะตองมีซึ่งถือว-าเปนคุณลักษณะที่สําคัญต-อตัวผูนําเองทั้งสิ้นและคุณลักษณะผูนําในทัศนะของผูรูท-านอื่น ๆ
อีกหลายท-านไดสรุปสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้น
สรุปไดว-าคุณลักษณะของผูนําดานทักษะทางสังคมเปนความสามารถที่ทําใหผูนําสามารถรูจักเขาใจ
ความรูสึกความตองการทางจิตใจหรือความตองการต-าง ๆ ของคนที่เราเกี่ยวของดวย รวมทั้งรูจักที่จะสรางสาย
สัมพันธ'ใหมั่นคงดวยความรัก ความเอาใจใส-คนรอบขาง เอื้ออาทรต-อผูอื่นอย-างต-อเนื่อง การรูจักการแสดงออก
อย-างเหมาะสมต-อสถานการณ'ต-าง ๆ ประกอบดวยใหความร-วมมือกับสังคมมีความกวางขวางและเกียรติยศยก
ย-องใหเกียรติใหความไววางใจผูอื่นปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลายในการคบคาสมาคมกับผูอื่นมีความสามารถ
ประสานงานชุมชนที่ดีมีกิริยาวาจาที่เรียบรอยมีมารยาทในที่ประชุมใหความสนใจผูอื่นและรูจักจังหวะและ
กาลเทศะ
ทฤษฎีภาวะผูนํา
การบริหารการศึกษาในปZจจุบันมีส-วนประกอบสําคัญหลายอย-าง ที่จะช-วยใหองค'กรนั้น อยู-ไดโดยไม-มี
ปZญหา มีความเจริญกาวหนาและบรรลุวัตถุประสงค'ที่วางไว องค'ประกอบที่สําคัญยิ่ง ที่จะขาดไม-ได คือ บุคคล
ที่ทําหนาที่เปนผูนํา หัวหนาหรือผูบังคับบัญชาขององค'การนั้น ๆ และ ภาวะผูนํา ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห-งชาติ. 2543 : 61) ภาวะผูนําเปนปZจจัยสําคัญต-อการบริหารหรือต-อตัวผูบริหาร
เพราะภาวะผูนําจะเปนเครื่องชี้วัดใหเห็น ความสําเร็จของหน-วยงาน การดําเนินงานอย-างราบรื่นและบรรลุ
วัตถุประสงค' ย-อมขึ้นอยู-กับทักษะและศิลปะในการบริหารงานของผูนํานั้นก็คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร
ไอเซนฮาว (Eisenhower. 1968 : unpaged ; อางถึงใน ทิพาวดี เมฆสวรรค'. 2544 : 50) ไดกล-าวว-า
ผูนําคือ ผูที่สามารถโนมนําใหผูอื่นเต็มอกเต็มใจกระทําในสิ่งที่ผูนํานั้นตองการ ดวยความเต็มอกเต็มใจนั้น มา
จากการที่ผูอื่นก็มีความตองการจะกระทําสิ่งนั้น ๆ
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แบร' คาร'ดเวิล และมิลลิแกน (Beare, Caldwell and Millikan.1989 : 176 ; Citing Crawford
and et al. 2002 : 23) กล-าวว-า ผูนําตองใหความสนใจภาวะผูนําในสองมิติ คือ มิติดาน ความสําเร็จในภาระ
งานที่ถืออยู-และมิติการสรางความสัมพันธภาพอันดีระหว-างสมาชิก นอกจากนี้ พิชญลักษณ' พิชญกุล (2545 :
16) กล-าวว-า ผูบริหารที่จะสามารถชักจูงใหบุคลากรทํางาน จนเปนผลสําเร็จนั้นจะตองมีภาวะผูนํา การสั่งการ
เปนเรื่องที่ไม-ยากลําบากแต-การสั่งการแลวบุคลกร ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถนั้นจําเปน
อย-างยิ่งที่จะตองอาศัยภาวะผูนํา
ณัฏฐพันธ' เขจรนันทน' และคณะ (2551 : 122 - 135) และธร สุนทรายุทธ (2551 : 325 - 366) ได
ศึกษาทฤษฎีภาวะผูนํา พบว-า เพลโต ซีซาร' นักปราชญ'คนสําคัญไดมีการพูดถึงผูนําในอุดมคติ ดานต-าง ๆ และ
นักวิชาการแต-ละคนต-างศึกษาผูนําไปตามแง-มุมที่ตนเองถนัดหรือสนใจ แต-การศึกษา ในยุคก-อนไม-ไดมีการวาง
หลักเกณฑ'และรวบรวมขอมูลอย-างเปนทางการ จนกระทังถึงช-วงต-อ ระหว-างปลายศตวรรษที่ 19 กับตน
ศตวรรษที่ 20 จึงไดเริ่มมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวความคิด เรื่องภาวะผูนําอย-างเปนระบบ ตลอดจนถึงการ
เชื่อมต-อระหว-างภาวะผูนํากับการบริหารธุรกิจ โดยทําการศึกษาดานภาวะผูนําและแบ-งทฤษฎีออกเปน 3
แนวทาง ดังต-อไปนี้
1. ทฤษฎีลักษณะเฉพาะของผูนํา (Trait Theory) เปนแนวความคิดในสมัยเริ่มตนที่สนใจ ศึกษาเรื่อง
ของผูนําและภาวะผูนําอย-างเปนระบบ โดยมีความเชื่อว-าผูนําที่ดีจะมีคุณสมบัติเฉพาะ ที่แตกต-างจากบุคคล
ทั่วไป หรือเกิดขึ้นมาเพื่อจะเปนผูนําหรือปกครองผูอื่น
2. ทฤษฎีพฤติกรรม (Behavioral Theory) เปนแนวความคิดในสมัยต-อมาที่ศึกษา พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูนําที่มีผลต-อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนําของเขา
3. ทฤษฎีสถานการณ' (Situational Theory) เปนการศึกษาความสําคัญของปZจจัยแวดลอม และ
สถานการณ'ที่มีผลต-อการแสดงออกของผูนํา โดยผูนําจะตองแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับ ขอกําหนดของ
สถานการณ' ซึ่ งอาจจะตรงกั บที่ เ รากล-า วว- า “สถานการณ'ส รางวีร บุรุ ษ แต- บางครั้ ง วี รบุ รุ ษก็ ตองสราง
สถานการณ'”
สรุปว-า ผูนําตองเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมหรือนําภาวะผูนํามาปฏิบัติอย-างเหมาะสม ภายใตขอจํากัด
ของสถานการณ'และสิ่งแวดลอม หรืออาจจะกล-าวไดว-าในแต-ละสถานการณ' ก็จะตองการผูนําที่มีลักษณะที่
เหมาะสมแตกต-างกันไป เพื่อที่จะนํามาซึ่งการบรรลุเปaาหมาย ของหมู-คณะไดตามตองการอย-างมีประสิทธิภาพ
สรุปไดว-าทฤษฎีสถานการณ'ผูนําจะเลือกใช ภาวะผูนําต-าง ๆ ตัวอย-างเช-น ภาวะผูนําแบบเผด็จการ ภาวะผูนํา
แบบประชาธิปไตย หรือภาวะผูนําแบบเสรีนิยม ใหสอดคลองกบความตองการและขอจํากัดของสถานการณ'
ทฤษฎีลักษณะผูนํา
การศึกษาคุณลักษณะผูนําเริ่มมีมาตั้งแต-กลางศตวรรษที่ 19 ประมาณป• ค.ศ. 1840-1890 ซึ่งเปน
การศึกษาคุณลักษณะของผูนําที่ติดตัวมาตั้งแต-กําเนิด (Born Leader) คุณลักษณะเหล-านั้นทําใหบุคคลคนนั้น
เหมาะที่จะเปนผูนําแนวคิดนี้เรียกว-า“ ทฤษฎีมหาบุรุษ (The Great Man Theory)” (cited in Judge,
Piccolo and Kosalka, 2009) เปนคุณลักษณะเด-นที่ทําใหผูนําแตกต-างจากผูตาม ไดแก- ความสูงน้ําหนัก
กายภาพนักวิชาการที่ศึกษาแนวคิดนี้ Thomas Carlyle เขียนหนังสือเรื่อง“ On Heroes-Hero Worship
and the Heroic in History” ต-อมาในป• ค.ศ. 1930 – 1940 ยังคงศึกษาตามแนวคิดเดิมคือคุณลักษณะของ
ผูนําที่แตกต-างจากผูตามคุณลักษณะเหล-านั้น
ทฤษฎีคุณลักษณะผูนําแนวใหม- เปนการศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่ทําใหผูนําประสบความสําเร็จหรือ
เปนคุณลักษณะผูนําที่ส-งผลต-อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การศึกษาคุณลักษณะผูนําที่ส-งผลต-อ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนี้ยังคงไดรับความนิยมอย-างต-อเนื่องจนถึงปZจจุบัน ซึ่งในปZจจุบันนี้มีผูศึกษา
ทฤษฎีคุณลักษณะผูนําในบริบทต-าง ๆ เพื่อใหเขาใจถึงคุณลักษณะในแนวคิดนี้ โดยมีการระบุว-าคุณลักษณะ
บางอย- างของผูนํานั้น สามารถนํามาพัฒนาได การศึกษาคุณลักษณะผูนํ ามีความสําคั ญต-อความสําเร็จของ
องค'กรอย-างมาก หากศึกษาจนทราบว-าคุณลักษณะบางประการของผูนําก็สามารถบ-งบอกถึงความสําเร็จของ
องค'กรนั้น ๆ ฐอรกาญจณ' ฉายโชติธัญเจริญ )2560( ในป• ค.ศ. 1974 Stogdill ทบทวนการศึกษาคุณลักษณะ
ในครั้งแรกของเขาซึ่งเปนการศึกษาผูนํากับสถานการณ'ที่หลากหลายคุณลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิภาพที่
เขาพบคือการมีสติปZญญา (intelligence) มีความรอบรู (knowledge) มีความรับผิดชอบ (responsibility)
ความซื่อสัตย' (honesty) ความฉลาดในอารมณ' (cmotion intelligence) มีทักษะทางสังคม (social skill)
และมีความมั่นใจในตนเอง (self-confidence) ต-อมาราวป• ค.ศ. 1980 Kouzes และ Posner สํารวจผูจัดการ
1, 500 คนพบว-าคุณลักษณะ 4 ประการที่สําคัญต-อการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพคือความซื่อสัตย' (honesty)
การมองไปขางหนา (forward thinking) มีแรงบันดาลใจ (inspiration) และมีสมรรถนะ (competency) ในป•
ค.ศ. 2011 Shirberg ศึกษาเรื่อง“ Practicing Leadership Principles and Applications” เขาพบ
คุณลักษณะทั่วไปของผูนําคือการมีสติปZญญาเฉลียวฉลาด (intelligence) มีความมั่นใจในตนเอง (selfconfidence) มีความมุ-งมั่น (passion) มีความซื่อสัตย' (honesty) และมีความสามารถในการเขาสังคม
(sociability) จะเห็นไดว-าคุณลักษณะผูนําที่นักวิชาการโดยส-วนใหญ-พบนั้นเปนคุณลักษณะที่คลายกัน
สตอกดิลล' (Stogdill, 1981) นับเปนนักวิชาการที่ทําการสังเคราะห'คุณลักษณะผูนําที่ประสบ
ผลสําเร็จอย-างเปนรูปธรรมคนแรก ๆ ผลการศึกษาพบว-าคุณลักษณะของผูนําที่ดีประกอบดวย
1. ลักษณะทางกาย ไดแก- มีความแข็งแรงร-างกายสง-าผ-าเผย
2. ภูมิหลังทางสังคม ไดแก- มีการศึกษาสูงกว-าคนอื่น
3. สติปZญญา ไดแก- มีสติปZญญาสูงตัดสินใจไดดีมีทักษะในการสื่อสาร
4. บุคลิกภาพ ไดแก- มีความตื่นตัวอยู-เสมอควบคุมอารมณ'ไดมีความคิดริเริ่มเชื่อมั่นในตนเอง
5. คุณลักษณะเกี่ยวกับงาน ไดแก- มีความรับผิดชอบมีความมุ-งมั่นอดทน
6. คุณลักษณะทางสังคม ไดแก- เขาสังคมไดดีเปนที่ยอมรับของสมาชิกคนอื่น ๆ
ต-อมา Yulk (2006 cited in Lunenburg 2011: p. 1) ไดทําการศึกษาวิจัยคุณลักษณะผูนําอีกพบว-า
มีคุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จ ไดแก- ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ'การตื่นตัวต-อ
สิ่งแวดลอมทางสังคมความมุ-งมั่นที่จะประสบความสําเร็จการสรางการมีส-วนร-วมการพึ่งพาตนเองไดการสราง
อิทธิพลเหนือผูอื่นการอดทนต-อความเครียดความมั่นใจในตนเองความเต็มใจที่จะรับผิดชอบมีความอดทนมี
ความกระตือรือรนมีความเด็ดขาดกลาแสดงออกอย-างไรก็ตามในป•ค. ศ. 1994 Robbins (1994, cited in
Feyerhem and Rice, 2002; p. 347) พบคุณลักษณะ 6 ประการของผูนําซึ่งแตกต-างจากผูที่ไม-ใช-ผูนํา ไดแกการมีแรงขับและความทะเยอทะยาน (drive and ambition) ความปรารถนาในการนําและการมีอิทธิพล
เหนือผูอื่น (the desire to lead and influence others) ความมั่นใจในตนเอง (self-confidence) ความ
เฉลียวฉลาด (intelligence) และมีความรูเรื่องเทคนิคที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ (in-depth technical
knowledge related to their areas of responsibility)
ยุคล' (Yukl, 2006, p. 178) ไดประมวลผลจากผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนําที่ประสบ
ความสําเร็จสามารถสรุปไดดังนี้
1. ดานคุณลักษณะผูนํา (Traits) ประกอบดวย
2. คุณลักษณะดานทักษะของผูนํา (Skills) ประกอบดวย
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ต-อมาป• ค.ศ. 2013 Dubrin (2013: p. 80-84) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะผูนําและจําแนกบุคลิกลักษณะ
ผูนําออกเปน 2 ประเภทคือบุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) และคุณลักษณะที่สัมพันธ'กับ
งาน (Task – related Traits) 1. บุคลิกลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) คือบุคลิกลักษณะที่
สังเกตเห็นไดทั้งบริบทภายในและภายนอกของการทํางานบุคลิกลักษณะทั่วไปสัมพันธ'กับความสําเร็จและ
ความพึงพอใจในการทํางานและชีวิตส-วนตัวซึ่งประกอบดวยความมั่นใจในตนเอง (self-confidence) การอ-อน
นอมถ-อมตน (humility) การสรางความไววางใจ (trustworthy) การเปvดเผยตนเอง (extraversion) การ
แสดงออกอย-างเปvดเผยหรือเหมาะสม (assertiveness) ความกระตือรือรน (enthusiasm การมองโลกในแง-ดี
(optimistic) และความอบอุ-น (warm) 2. คุณลักษณะที่สัมพันธ'กับงาน (Task related Traits) เปน
คุ ณ ลั ก ษณะดานบุ ค ลิ ก ภาพที่ แ น- น อนของผู นํ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก- อ ใหเกิ ด ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งานซึ่ ง
ประกอบดวยความมุ-งมั่นในการทํางาน (passion for the work) ความฉลาดในอารมณ' (emotional
intelligence) ความยืดหยุ-นในการทํางาน (flexibility and adaptability) การควบคุมอํานาจภายใน
(internal locus of control) และความกลา (courage)
ดูบริน (Dubirn, 2010, pp. 33-47) เสนอว-าคุณลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิผล (Personality traits
of effective leaders) ประกอบดวยคุณลักษณะดังต-อไปนี้
1. คุณลักษณะทั่วไป (General Personality Traits) ไดแก1.1 ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence)
1.2 ความสุภาพอ-อนนอม (Humility)
1.3 น-าไววางใจ (Trust worthiness)
1.4 โปร-งใสตรวจสอบได (Authenticity)
1.5 กลาแสดงออก (Extroversion)
1.6 การแสดงออกเชิงรุกที่เหมาะสม (Assertiveness)
1.7 มองโลกในแง-ดีมีความอบอุ-น (Enthusiasm, optimism, and warmth)
2. คุณลักษณะเกี่ยวกับงาน (Task-related Personality Traits) ไดแก2. 1 มุ-งมั่นต-องานและบุคคล( Passion for the work and the people)
2. 2 มีความฉลาดทางอารมณ' (Emotional intelligence)
2. 3 มีความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุ-น (Flexibility and Adaptability)
2. 4 มีรัศมีการควบคุมในองค'การ (Internal locus of control)
2. 5 มีความกลาหาญ (Courage)
บทสรุป
คุ ณ ลั ก ษณะผู นํ า เปนลั ก ษณะพฤติ ก รรมการแสดงออกที่ ไ ม- ไ ดเกิ ด มาพรอมกั บ ตั ว บุ ค คล แต- เ ปน
พฤติกรรมที่ไดรับการอบรมฝŠกฝนเปนระยะเวลานานและไดเรียนรูจากประสบการณ'ที่พบเจอในภายหลัง จาก
การศึกษาตําราเอกสารสามารถสรุปคุณลักษณะที่สําคัญของผูนําจะตองประกอบดวยการมีความพรอมทั้ง
ทางดานร-ายกาย จิตใจ สมอง มีสุขภาพแข็งแรง มีการแต-งกายไดเหมาะสมกับกาลเทศะ เปนผูที่มีความสุภาพ
อ-อนนอม มีจิตใจที่เ ยือกเย็นและมี ความเห็น อกเห็นใจผูอื่น มีร ะเบีย บวินั ยทั้งในเรื่ องงานและเรื่ องส- วนตั ว
ซื่อสัตย'กลาหาญกลาเผชิญกับปZญหาที่เกิดขึ้น เสียสละตนเองเพื่อปกปaองผูอื่นหรือเพื่อยุติปZญหาที่กําลังจะ
เกิดขึ้น มีศีล ธรรมประจํ าใจ มีความรอบรูในหลากหลายเรื่ อง เมื่อพบปZญหาสามารถแกไขและตัดสินใจได
ทันท-วงที ไม-ย-อทอต-ออุปสรรคที่เกิดขึ้นไม-ว-าจะเปนปZญหาที่หนัก หรือปZญหาที่เบาก็ตาม มีภาวะทางอารมณ'ที่
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มั่นคง อดทนต-อสถานการณ'ต-าง ๆ ไดเปนอย-างดี มีความสามารถในการจูงใจใหผูอื่นร-วมทํางานไดสําเร็จ มี
ความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นใจตนเองสูง สามารถทํางานร-วมกับผูอื่นและปรับตัวเขากับสถานการณ'ต-าง ๆ
ไดดีมี วิสัยทัศน'กวางไกล และมีสติปZญญาดี ใฝuรูใฝuศึกษาอยู-ตลอดเวลา เปvดใจรับรูสิ่งใหม- ๆ ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง หมั่นฝŠกฝนพัฒนาตนเองอย-างสม่ําเสมอ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค' เปนคนมองโลกในแง-ดีและมี
ทักษะการสื่อสารในยุคเทคโนโลยีเปนอย-างดี จากการนําเสนอคุณลักษณะของผูนําตามทฤษฎีของสตdอกดิลล'
(Stogdill) จะเห็นไดว-าคุณลักษณะทั้ง 6 ดานที่ไดกล-าวมาแลวในขางตน เปนสิ่งที่ผูบริหารหรือผูนําจะตองมี
ประจําตัวเพื่อแสดงถึงคุณลักษณะของผูบริหารหรือคุณลักษณะของผูนําอันสรางความน-าเลื่อมใส ศรัทธาและ
เปนแบบอย-างที่ดีใหแก-ผูใตบังคับบัญชาและผูร-วมงานหากผูนําหรือผูบริหารมีคุณลักษณะที่ดีย-อมนําพาองค'กร
และหน-วยงานของตนใหประสบผลสําเร็จไปสู-เปaาหมายขององค'การที่ไดวางไวเพื่อความเจริญกาวหนาของ
องค'การและหน-วยงานของตนสืบต-อไป
ดังนั้นผูนําเปนตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจหรือดําเนินกิจการใหผ-านไปไดดวยดี ผูนําดีธุรกิจ
รอด ผูนําไม-ดีธุรกิจก็ไม-รอด ผูนําที่ดีควรมีคุณลักษณะดังต-อไปนี้ 1. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพลักษณะทั่วไป
โดยผูนําจะตองมีความอบอุ-น การแสดงออกอย-างเหมาะสม ถูกที่ถูกเวลา มีความมั่นใจ ไม-ถือตัวหรือการอ-อน
นอมถ-อมตน มีทัศนคติทางเชิงบวกหรือจะตองมองโลกในแง-ดี มีความสุภาพอ-อนโยน มีความซื่อสัตย'สุจริต มี
ความสุขุมเยือกเย็นและมีความน-าเชื่อถือ ความกระตือรือรน การประนีประนอม การตรงไปตรงมา และการ
ปรับเปลี่ยนไดไวตามสถานการณ'ที่เกิดขึ้น 2. คุณลักษณะดานความสัมพันธ'กับการปฏิบัติงาน คือ ความกลา
การริเริ่มสรางสรรค' ความมุ-งมั่น ความอดทน ไม-ย-อทอ การส-งเสริมสนับสนุนลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชา
เพื่อใหเกิดกําลังใจในการทํางาน ทุ-มเทในการทํางานดวยความขยันขันแข็ง การตระหนักรูตนเองว-าตนกําลังทํา
สิ่งใด และไม-ควรทําสิ่งใด ความรับผิดชอบต-อหนาที่ ความฉลาดรอบคอบ มีความรอบรู การเปvดรับสิ่งใหม-ที่
เกิดขึ้น ทั้งเรื่องเนื้องานและความคิดเห็นของผูอื่น มีความยุตธรรม ความมั่นคงแน-นอน และการยอมรับต-อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 3. คุณลักษณะดานสังคม ผูนําที่ดีจะตองดูแลเอาใจใส-ผูใตบังคับบัญชา ใหความรักและ
ความห-วงใย คอยถามผูใตบังคับบัญชาถึงเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องงาน มีความสงสารผูอื่นที่กําลังไดรับ
ความทุกข'รอนใจ ผูนําจะตองมีความเปนมิตร สามารถใหทุกคนเขาถึงไดง-าย ไม-สรางกําแพงกับผูอื่น เพื่อให
เกิดการเปvดใจจากผูใตบังคับบัญชา จึงจะนํามาสู-การเปvดใจพูดคุยเรื่องทั้งเรื่องส-วนตัว รวมไปถึงเรื่องของเนื้อ
งาน การใหความเคารพการตั ด สิ น ใจและเคารพความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น การสื่ อ สารที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ จําเปนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใหเขากับวัฒนธรรมใหม- ๆ อยู-ตลอดเวลา และ
มีทัศนคติที่ดีต-อความหลากหลาย
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