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บทนำ 
 บทความทางว ิชาการเร ื่อง “แนวทางการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่ผู้นำที่มีประสิทธิผลของ
ผ ู้บร ิหาร” ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อ ส ังเคราะห ์องค ์ความร ู้ 
ที่สัมพันธ์กัน เพื่อเป็นแนวทางและสรุปรูปแบบการนำไป
ประยุกต์ใช้ของผู้นำทุกระดับทุกองค์กรโดยเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจึงจะทำให้การบริหารประสบ
ความสำเร็จระดับสูงต่อไป การบริหารจัดการในปัจจุบัน 
เป็นยุคของการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลง ท่ามกลาง
กระแสความไม่แน่นอนนี้จ ึงเป็นเรื่องยากที่จะบริหารให้
สำเร็จด้วยตัวเอง การบริหารงานในองค์กรนั้นต้องอาศัยการ
ทำงานเป็นทีมตามลักษณะงาน และผู้ร่วมงานที่แตกต่างกัน
ไป  ทำให ้ผ ู้บ ร ิห ารนอกจากท ี่จะต ้องม ีท ักษะความร ู้
ความสามารถที่เป ็นเร ื่องของสติป ัญญาแล้ว ยังต ้องฝ ึก 
ทักษะการทำงานที่มีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การปรับตัว 
ที่ดี ลดความเครียด สร้างสุข เพื่อที่จะได้ผลงานที่ดี และ
ตอบสนองนโยบายและเป้าหมายขององค์กร (วีระวัฒน์  
ป ันน ิตามยั , 2551) จากการส ังเคราะห ์งานว ิจ ัย พบว่า
คุณลักษณะหนึ่งที่สำคัญมากและจำเป็นต่อการเป็นผู้นำ 
ที่ประสบความสำเร็จ คือ คุณลักษณะด้านความฉลาดทาง
อารมณ  ์นักจิตวิทยาและนักวิจัย ตลอดจนผู้นำทั้งหลาย 
ในปัจจุบันได้ให้ความสนใจ และยอมรับถึงความสำคัญของ
ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นความสามารถที่เชื่อมโยงกับ
ความม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ ของมน ุษ ย ์ ซ ึ่ง ใน อด ีตคน เรา
เปรียบเทียบความฉลาด และความคาดหวังก้าวหน้าทางการ
งานจากเชาว์ปัญญา (IQ) แต่ในยุคศตวรรษที่ 21 ความคิดนี้
ได้รับการพิสจูน์แล้วว่าเป็นจริงเพียงครึ่งเดียว นักจิตวิทยา
เชื่อว่าเชาว์ปัญญาเป็นส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น แต่ความ

ฉลาดทางอารมณ์ (EI) จะเป็นส่วนที่ผลักดันให้คนเราประสบ
ความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง 
 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 
เป็นความสามารถในการรับรู้ ประเมินและแสดงอารมณ์ของ
ตนได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงและสร้างความรู้สึกดี 
เกื้อกูลความคิด รวมทั้งมีการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ได้ 
เข้าใจอารมณ์ แยกแยะ วิเคราะห์อารมณ์และกระบวนการ
ของอารมณ์ได้ดี คิดใคร่ครวญและควบคุมภาวะทางอารมณ์
ได้ดีในทางที่จะส่งเสริมให้สุขภาพจิตและปัญญาดี สามารถ
จ ัดการก ับอารมณ ์ของตนและผ ู้อ ื่น ได ้อย ่างเหมาะสม 
(Mayer and Salovey, 1997: 3-31) โกลแมนและคณะ 
(Goleman, Boyatzis and McKee, 2004:20) ได ้ศ ึกษ า
พบว่าทักษะทางเทคนิค (ความฉลาดทางสติปัญญา) และ
ความฉลาดทางอารมณ์ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของผล
การปฏิบตัิงานมีความสำคัญเท่าเทียมกัน และยิ่งไปกว่านั้น
ความฉลาดทางอารมณ ์จะมีบทบาทที่สำค ัญมากยิ่งข ึ้น 
ในระดับผู้บริหารในองค์กร ซึ่งหมายความว่า บุคลคลที่อยู่
ในตำแหน่งสูงเท่าใด ความสามารถด้านความฉลาดทาง
อ ารมณ ์ก ็ย ิ่ง เป ็น ส ิ่งท ี่ย ืน ย ัน ค วาม เป ็น บ ุค คลท ี่ม ี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นความ
ฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นรากฐานสำคัญประการหนึ่งของการ
ประสบความสำเร ็จในช ีว ิตของแต ่ละคน  ซ ึ่งเก ิดจาก
ความสามารถเรียนรู้สภาวะอารมณ์ของตนเองอย่างถูกต้อง
สามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ต่างๆ สามารถควบคุมอารมณ์ให้มีความมั่นคง ไม่แปรปรวน
ง่าย และมีความสามารถรื้อฟื้นอารมณ์ของตนเองให้อยู่ 
ในสภาพที่ดีได้ด้วยตนเอง และมีความเข้าใจสภาวะอารมณ์
ของผู้อื่นจนสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นในสังคมได ้
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์, 2551)  

 
1รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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 ในส่วนของผู้นำเป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสนำ ไม่ว่า
เขาเหล ่าน ั้นจะได ้นำตามสถานการณ ์หร ือการแต ่งต ั้ง 
ตามกฎหมายก ็ตาม ในขณ ะท ี่ ภาวะผ ู้น ำ  หมายถ ึง 
ความสามารถในการนำ คือ การสร้างแรงจ ูงใจต ่อการ
ท ำงานอย ่า ง เต ็ม ก ำล ังค วามสาม ารถ ให ้เก ิด ข ึ้น ก ับ
ผ ู้ใต ้บ ังค ับบ ัญชา พน ักงานหร ือผ ู้ตาม  พร้อมๆ  ไปก ับ 
การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร ภาวะผู้นำ
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง เพราะมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
อยู่หลายประการ ภาวะผู้นำสามารถพัฒนาขึ้นได้โดยการใช้
ความพยายามและการฝ ึกฝนอย ่างหน ักของบ ุคคลน ั้น 
อย่างไรก็ตาม ภาวะผู้นำของแต่ละบุคคลไม่สามารถแสดง
ระดับความสามารถออกมาเป็นตัวเลขได้ หากแต่ภาวะ 
ผ ู้นำจะสามารถแสดงพฤต ิกรรมในการนำ ย ิ่งงานยาก  
งานมาก งานใหญ่ ยิ่งต้องการภาวะผู้นำที่สูงขึ้นตามไปด้วย  
ภาวะผู้นำ จึงเปรียบเสมือนพลังของผู้นำที่สามารถส่งแรง
กระทำอ ันก ่อให ้เก ิดการข ับเคล ื่อนของกล ุ่มคน และ 
องค์กรไปสู่การบรรลุเป ้าหมายที่ต ั้งไว ้ภาวะผู้นำจ ึงม ี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความฉลาดทางอารมณ์อย่างยิ่ง
สำหรับบทความวิชาการในเรื่อง “แนวทางการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์สู่ผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหาร
ในศตวรรษท ี่ 21”  ผ ู้เข ียน ได ้ว ิเคราะห ์ ส ัง เคราะห ์  
จากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายเรื่องที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนวงวิชาการ 
การศึกษา การบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาทุก
ระดับในที่นี้จะขอนำเสนอหลักการ แนวคิด และแนวทางใน
การพ ัฒนา EQ และความเป ็นผ ู้นำท ี่ม ีประส ิทธ ิผลใน
ศตวรรษที่ 21 ในประเด็นสำคัญตามลำดับ ดังนี ้
  1. ความฉลาดทางอารมณ์เป็นที่ถกเถียง
กันมานานสามารถเรียนรู้ได้หรือไม่? ภาวะผู้นำเป็นสิ่ง 
ที่ต ิดต ัวมาตั้งแต ่เก ิดอารมณ ์หรือสร้างข ึ้นได ?้ กับการ
ถกเถียงเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ เช่น คนเรามีความ
ใส ่ใจผ ู้อ ื่นต ิดต ัวมาต ั้งแต ่เก ิด  หร ือ เป ็นส ิ่งท ี่ได ้มาจาก
ประสบการณ์ชีว ิต? คำตอบ พบว่า จากการค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ลักษณะทางพันธุกรรมเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์ ในขณะที่การ
วิจัยด้านจิตวิทยาและการพัฒนาแสดงให้เห็นวา่ การเลี้ยงดูมี

บทบาทมากกว่ากันแต่จากการวิจัยและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแสดง
ให้เห็นชัดเจนว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่สามารถ
เรียนรู้ก ันได ้ความฉลาดทางอารมณ ์จะเพ ิ่มข ึ้นตามอายุ 
ปรากฏการณ ์น ี้หมายถึง “วุฒ ิภาวะ” ซึ่งเราจำเป ็นต้อง
ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ  ์ใน
องค ์กรต ่าง ๆ  จ ึงจ ัดให ้ม ีการฝ ึกอบรมหลายโครงการ
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ซึ่งรวมถึงความ
ฉลาดทางอารมณ  ์ปัญหาอยู่ท ี่หลักสูตรเหล่านั้นอาจจะ 
ให ้ความสำค ัญก ับสมองผ ิดส ่วน  ในความเป ็นจร ิงแล ้ว 
ความฉลาดทางอารมณ ์เก ิดจากการส ื่อสารประสาท 
(neurotransmitter) ใน ร ะ บ บ ส ม อ งส ่ว น ใน  ( limbic 
system) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมความรู้สึก แรงกระตุ้น และแรง
ขับภายในเป็นหลัก ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าระบบสมองส่วน
ในจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดด้วยวิธีการจูงใจ การฝึกอย่างต่อเนื่อง 
และการได้รับความคิดเห็นจากคนอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับ
การเร ียนรู้ของสมองส ่วนหน ้า (neocortex) ซึ่งควบคุม
ความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้ความรู้เฉพาะด้าน 
สมองส่วนหน้าเป็นส่วนที่เรียนรู้แนวคิด และตรรกะต่างๆ 
โดย เป ็น ส ่วนของสมองท ี่ท ำหน ้าท ี่เร ียน ร ู้ว ิธ ีก ารใช ้
ค อมพ ิว เตอ ร ์ห ร ือ ก าร เสนอขายส ิน ค ้าต ่า ง  ๆ  ท าง 
Facebook เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยระหว่างกลุ่ม
งานวิจัยความฉลาดทางอารมณ์ (Consortium for Research 
on Emotional Intelligence in Organizations) แสดงให้เห็น
ว่า เมื่อหลักสูตรให้ความสำคัญกับสมองส่วนหน้าเป็นหลัก
แทนที่จะช่วยกลับอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ปฏิบ ัต ิงานดว้ยซ้ำ องค์กรต่างๆ จึงต้องปรับจุดเน้นของ
หลักสูตรฝึกอบรมให้ครอบคลุมระบบสมองส่วนในด้วยเพื่อ
เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้จงได้ 
   2. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำที่เป็น
เลิศ Daniel Goleman (2010) กล่าวว่า ผู้นำที่มีประสิทธิผล
สูงสิ่งสำคัญส่วนหนึ่ง คือ ความมีความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) ใน ระด ับ ส ูง  ส ่วน  IQ ระด ับ
สติปัญญาเป็นเพียงความสามารถพื้นฐาน เพราะหากผู้นำ 
มีเพียงความรู้ความสามารถในศาสตร์นั้นๆ มีความสามารถ
คิดวิเคราะห์ ฉลาดหลักแหลมเพียงใด แต่หากขาดความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ก็จะไม่สามารถเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้ 
ดังน้ันผู้ริหารจำเป็นท่ีจะฝึกฝนพัฒนาศักยภาพ EQ ดังน้ี 
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   2.1 องค์ประกอบสำคัญของความฉลาด
ทางอารมณ์จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ทางอารมณ์ กับประสิทธิผลในการทำงานของ Goleman  
ได้ระบุองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 5 องค์ประกอบ 
ที่ผู้นำจะต้องมีทักษะและต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ดังองค์ประกอบดังนี้ 
    2.1.1 ความรู้จักตนเอง  
(Self-awareness) หมายถึง การรู้แจ้งถ ึงจุดแข็ง แรงขับ 
ค่านิยมของตนเอง และผลกระทบของสิ่งเหล่านี้ต่อผู้อื่น 
    2.1.2 การควบคุมตนเอง  
(Self-regulation) หมายถึง ความสามารถในการควบคุม 
แรงกระตุ้น และความรู้ส ึกท ี่ร ุนแรง โดยสามารถบังค ับ
ตนเองให้แสดงออกในทางที่เหมาะสม 
    2.1.3 การมีแรงจูงใจ (motivation) 
หมายถึง การที่ผู้นำเป็นผู้มีความปรารถนา มุ่งมั่น ที่จะทำ
ภารกิจใดๆ ให้ประสบความสำเร็จ  

    2.1.4 การมีความใส่ใจผู้อ่ืน (Empathy) 
หมายถึง การที่ผู้นำจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่น 
    2.1.5 การมีทักษะทางสังคม  
(Social Skill) หมายถึง ความสามารถในการผูกมิตรกับผู้อื่น 
หรือผู้ใต้บ ังคับบัญชา หรือเพื่อร่วมงาน เพื่อให้ปฏิบัติใน
ทิศทางที่ผู้นำต้องการ 
  3. ผลการวิเคราะห์แนวคิดความฉลาดทาง
อารมณ(์EQ)สู่การปฏิบัติของความเป็นผู้นำท่ีมีประสิทธิผล 
Effective Leaders  
   จากกรอบแนวค ิด  ความฉลาดทาง
อารมณ์ที่กล่าวมา สามารถวิเคราะห์แนวคิดสู่การปฏิบัติ
อย ่างเป ็นรูปธรรมดังม ีค ุณลักษณะสำคัญสู่ความสำเร็จ 
ในแต่ละองค์ประกอบ สามารถแสดงในตารางที่ 1 และภาพ
ที่ 1, 2 ดังรูปแบบต่อไปนี้ 
 
 

ที่ องค์ประกอบ คุณลักษณะสำคัญสู่ความสำเร็จ 
1 การรู้จักตนเอง 1.1 ผู้นำมีความม่ันใจในตนเองในสิ่งที่ถูกต้อง 

1.2 สามารถประเมินตนเองตามความเป็นจริง ไม่ลำเอียงเข้าข้างตนเอง 
1.3 รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน 
1.4 มีอารมณ์ขึ้นสามารถสร้างบรรยากาศอย่างผ่อนคลาย ไม่เครียด 
1.5 มีความพร้อม ยอมรับคำวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 

2 การควบคุมตนเอง 2.1 มีความน่าเช่ือถือ 
2.2 มีความซ่ือสัตย์ ซื่อตรง 
2.3 มีความพร้อมทีจ่ะรับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3 การมีแรงจูงใจ 3.1 มีความรักในงานที่ทำ และแสวงหาความท้าทายใหม่เสมอ มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานให้องค์กร 
3.2 มีพลังกายใจอย่างไม่จำกัดในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเสมอ 
3.3 มองโลกในแง่ดีได้แม้จะพบกับความล้มเหลว และมองวิกฤตไปโอกาส 
3.4 มีแรงขับที่จะสร้างความสำเร็จ 

4 การมีความใส่ใจผู้อื่น 4.1 มีความเช่ียวชาญ สามารถดึงดูดและรักษาคนที่มีความสามารถไว้กับองค์กร 
4.2 มีความสามารถ พัฒนาผู้อื่นได ้
4.3 มีความสามารถ ตอบสนองต่อความต้องการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได ้
4.4 มีความละเอียดอ่อนในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างของวัฒนธรรม 

5 การมีทักษะทางสังคม 5.1. สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถโน้มน้าวใจผู้อื่น 
5.3 สามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับคนจำนวนมาก 
5.4 มีความเช่ียวชาญในการสรา้งทีมงานและเป็นผู้นำทีม 
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  จากตารางท ี่ 1 แสดงให ้เห ็นคุณลักษณะ
สำคัญสู่ความสำเร็จขององค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์  
  กุหลาบ ปุริสาร (2558) ได้นำเสนอบทความ
วิชาการเรื่อง ภาวะผู้นำที่ทรงพลัง โดยได้กล่าวไวด้ังนี้ 
   3.1 ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเอง (Self-management) คือ ความฉลาดทางอารมณ์
เป ็นจ ุดเร ิ่มต ้นท ี่ด ี (Emotional Intelligence : EI) ท ี่เรา
จำเป ็นต ้องวิเคราะห ์และสามารถประเม ินว่าต ัวเราเอง 
เป็นอย่างไร มีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร 

   3.2 ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ความฉลาด
ทางอารมณ์มีส่วนประกอบหลัก 4 ประการ โดยแยกออกเป็น 
2 ประการเก่ียวกับความสามารถทำความเข้าใจ จัดการตนเอง
และอารมณ์ตนเองได้ดีเพียงใด และอีก 2 ประการเกี่ยวกับ
ความสามารถตระหนักและบริหารอารมณ์ผู้อื่นและสร้าง
ความสัมพันธ์และทำงานภายใต้ระบบสังคมได้ด ีเพ ียงใด  
ซึ่งสามารถแสดงเป็นรูปแบบดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ซึ่งจะ
แสดงตามลำดับดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 1  แสดงรูปแบบความสามารถส่วนบุคคลของผู้นำที่มีประสิทธิผลในความสามารถจัดการตนเองได้ดีเพียงใด? 
 กุหลาบ  ปุริสาร (2556) ปรับปรุงจาก Richard Boyatzis and Annie Mckee. (2005). Resonant 
 Leadership. 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

5

   3.3 ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านความสามารถทางสังคม กุหลาบ ปุริสาร 
(2556, 2558) ได้เสนอเป็นรูปแบบไว้ดัง ภาพที่ 2 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. บทสรุปและอภิปรายผล 
 Goleman (2003) ได้ระบุว่า มนุษย์เราเกิดมา
พร้อมกับความฉลาดทางอารมณ์ระดับหนึ่ง  แต่เราสามารถ
พัฒนาความสามารถส่วนนี้ให้ดีขึ้นได้ด้วยการฝึกฝน และการ
รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ฝึกสอน จากการ
ว ิเคราะห ์ ส ังเคราะห ์องค ์ความร ู้เก ี่ยวก ับความฉลาด 
ทางอารมณ ์ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง แน่นอนว่า
สติป ัญญา ยกตัวอย่างเช่น การคิดในภาพรวม และการ 

มีวิสัยทัศน์ในระยะยาว ก็มีความสำคัญเช่นกัน Goleman 
ได้ทำการคำนวณว่าความสามารถเฉพาะทางที่ใช้ในการ
ทำงาน ระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์มีผล
มากน้อยเพียงใดต่อผลงานที่ยอดเยี่ยม ผลการวิจัยพบว่า
ความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญสำหรับการทำงานใน
ทุกระดับมากกว่าปัจจัยอื่นถึงสองเท่า 
 ย ิ่ง ไปกว ่าน ั้น การว ิเคราะห ์ของ  Goleman  
ยังแสดงให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์มีบทบาทสำคัญ 

ภาพที่ 2  แสดงรูปแบบความสามารถส่วนบุคคลของผู้นำที่มีประสิทธิผลในความสามารถบริหารความสัมพันธ์ได้ดีเพียงใด? 
 กุหลาบ  ปุริสาร (2556) ปรับปรุงจาก Richard Boyatzis and Annie Mckee. (2005). Resonant 
 Leadership. 
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ต่อการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่ความแตกต่างกันของความสามารถ
เฉพาะทางกลับแทบไม่ม ีความสำคัญ สรุปได้ว ่าย ิ่งผ ู้ท ี่ม ี
ผลงานโดดเด่นทำงานในตำแหน่งที่สูงมากเท่าไร ก็ยิ่งเห็นได้
ชัดว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขามี
ป ระส ิท ธ ิผล ในการทำงานมากข ึ้น เท ่าน ั้น  และ เม ื่อ
เปรียบเทียบผู้บริหารที่ม ีผลงานโดดเด่นกับผู้บริหารที่ม ี
ผลงานธรรมดา ก็พบว่าเกือบ 90% ของลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้บริหารเหลานี้เป็นผลมาจากความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) ไม่ใช่ทักษะทางสติปัญญา (IQ) 
 สำหรับบทความวิชาการเรื่องนี้ผู้เขียนสามารถ
นำมาสังเคราะห์สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณส์ู่ผู้นำที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ได้เป็น
แนวทางการปฏิบัติได้ 36 คุณลักษณะสำคัญดังนี้ 
  1. เป็นผู้รอบรู้ในพหุวิทยาการ (Knowledge 
of the education and business) ผู้ที่มีความสามารถด้าน
สต ิป ัญญา (Intellectual ability) ซ ึ่งจะม ีความส ัมพ ันธ ์
เช่ือมโยงกับกับความรู้ทางด้านวิชาการและธุรกิจ รวมถึงผู้ที่มี
ประสิทธิผล (Effective Leader) มีค ุณลักษณะของภาวะ 
ผู้นำการบริหาร (Executive leadership) ที่มีความสามารถ
ปรับปรุงความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้
ความเชี่ยวชาญ (Expertise approach) เพื่อพัฒนาองค์กร
ต่างๆ ท่ีตนรับผิดชอบให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  2. เป็นผู้ท่ีมีความน่าเคารพนับถือ (Reverence) 
มีความรับผิดชอบสูง (Responsibility) ได้รับการยอมรับ 
(Respect) และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น (Relationship) 
  3. มีทัศนคติที่ด ี(Attitude) มีความสามารถ
ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี (Adaptability) 
  4. เป็นผู้มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (Successful) 
เป็นนักวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planner) และสามารถ
แก้ปัญหาสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธผิล 
  5. เป ็นผู้เส ียสละและอุท ิศผลประโยชน์
ส่วนรวมด้วยความจริงใจ และจริงจัง (Sacrifice sincere)  
  6 . เป ็นน ักวางแผนกลย ุทธ ์ (Strategic 
planner) 

  7. มีความเชื่อมั่นในตนเองมีลักษณะเป็นผู้
มีความสงบนิ่งเป็นผู้นำที่ดีแม้จะอยู่ภายใต้ภาวะแรงกดดัน
และภาวะวิกฤต (Self confidence)  
  8. มีอารมณ์ขันเป็นคนอารมณ์ดีมองเหตุการณ์
ต่างๆ รอบตัวไม่รู้ส ึกเครียด เป็นบทบาทสำคัญของผู้นำ  
ช ่วยลดความต ึงเคร ียดความน ่าเบ ื่อและความข ัดแย ้ง 
ในองค์กร (Sense of humor)  
  9. เป ็นผู้ร ู้จ ักตนเองมีว ัตถุประสงค  ์และ
เป้าหมายในการทำงาน (Self-awareness and self-objectivity)  
  10. เป็นผู้ยึดมั่นในจริยธรรมในการทำงาน
อย่างเคร่งครัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเสมอ 
เชื่อในศักดิ์ศรีของงาน เป็นผู้ให้เกียรติและศักดิ์ศรีกับทุกคน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Dubrin (2007) ที่ชี้ว่าบุคลิก 
ที่มีจริยธรรมในการทำงานจะได้รับแรงจูงใจที่ดี และเห็น
คุณค่าของการทำงานอย่างมาก 
  11. เป็นผู้มีความพยายามสู่ความสำเร็จ 
(Attempt)  
  12. เป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence) เป ็น ผ ู้เส ร ิมพ ล ังอ ำน าจ  (Empowerment)  
มีคุณสมบัตดิ้านการศึกษาและประสบการณ์ (Education & 
Experience) และมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและ
จริงใจ 
  13. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล (Eye on 
the horizon)  
  14. เป ็นคนกล้าแสดงออกต่อบ ุคคลอื่น 
ที่เด่นชัดในสังคม บุคลิกภาพโดดเด่น คนทำงานด้วยเกิด
ความสบายใจสามารถสร้างพลังกลุ่มและสร้างทีมงานได้ดี 
(Extroversion)  
  15 . เป ็นผ ู้ม ีความม ั่นคงทางอารมณ  ์
สามารถควบคุมอารมณ์ในการโต้ตอบได้อย่างเหมาะสมแม้
ในภาวะวิกฤต (Emotional stability)  
  16. สามารถแสดงออกด้วยความสนใจ
และตั้งใจในการทำสิ่งหนึ่งอย่างกระตือรือร้น เพื่อจงูใจให้
เกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์การทำงานตลอดจนช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในทีมงาน (Enthusiasm)  
  17. เป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่สุด
ยอดซึ่งถือเป็นความสามารถที่จะทำในสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะ



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

7

ความรู้ความเข้าใจบุคคลอื่น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ ื่น
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อการเพิ่มพูนคุณภาพของชีวิตของเขาได้ (Emotional 
intelligence)  
  18. เป ็นผ ู้ม ีความสามารถร ู้จ ักว ิธ ีการ
จัดการทางอารมณ ์ของตนเองและของผู้อ ื่น ซึ่งถ ือว่า 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะทางอารมณ์ประกอบด้วย
ปัจจัย 4 ประการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งสอดคล้องกับ
แนวค ิดของ Dunrin (1978) ท ี่กล ่าวถ ึงล ักษณะด ้าน
บุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงานของผู้นำที่มีประสิทธิผลดังนี ้
   18.1 การรู้จักตนเอง (self-awareness) 
เป ็นความสามารถที่เข ้าใจอารมณ์ของตน รู้จ ุดแข็งและ 
ข้อกำจัดของตนเองมีความเคารพและรักศักดิ์ศรีของตน  
   18.2 การจัดการตนเอง  
(Self-Management) ผู้นำเป็นผู้ที่มีความสามารถควบคุม
อารมณ์ของตน เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลัก
คุณธรรมได้อย่างคงที่มีกิริยาที่ถูกต้องเมาสมเสมอ โดยผู้นำ 
ท ี่ด ีต ้องม ีล ักษณะบ ุคล ิกภาพของผ ู้นำท ี่ม ีประส ิทธ ิผล 
( General personality traits of effective leaders ) 
(Dubrin, 2007) จะไม่ปล่อยให้อารมณ์ทำลายการทำงาน
ของตนเอง 
   18.3 การรู้จักสังคม (Social Awareness) 
ในปัจจัยด้านนี้จะเห็นว่า ผู้นำจะแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น และรู้ถึงปัญหาขององค์กรที่รับผิดชอบจะแสดงถึง
การเอาใจใส่อย่างจริงใจเสมอ 
   1 8 .4  ก า รบ ร ิห า ร ค ว าม ส ัม พ ัน ธ ์ 
(Relationship management) ปัจจัยที่จะหลอมรวมไปถึง
ท ักษะการติดต่อระหว่างบุคคล ผู้นำจะเป็นผู้ท ี่สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างชัดเจน และมีความมั่นใจในทุกโอกาส 
ท ี่ป รากฏต ัวแม ้ในท ี่ส าธารณ ะ  ใน งาน  หร ือองค ์ก ร 
ที่รับผิดชอบ และเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ของบุคคล
ต่างๆ ได้อย่างแนบแน่นและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น
การเพิ่มเครือข่ายบุคคลต่าง ๆ ให้มากขึ้นซึ่งเกิดผลดีต่อ
ความสำเร็จในองค์กรที่รับผิดชอบ 
  19. เป็นครู (Coach) ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
(Chang) เป็นผู้เห็นความสำคัญของชุมชน (Community) 
ชอบช่วยเหล ือผ ู้อ ื่น (Chance to help other) ร ่วมแรง 

ร่วมใจ (Collaboration) มีเสน่ห์ (Sharming) ทำงานท้าทาย
ค วาม ส าม ารถ  (Challenge) ส าม ารถต ิด ต ่อ ส ื่อ ส าร 
(Communication) มีทักษะความรู้ด ้านคน ทำให้เชื่อมั่น
และยอมรับนับถือ (Courage Competence)  
  20 . ม ีความสม ่ำ เสมอ เก ี่ย วก ับ ความ
น่าเชื่อถือการใช้ด ุลพิน ิจที่ม ีการคาดการณ์อย่างแม่นยำ 
ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ ความเสมอต้นเสมอปลายของ
คำพูดและการกระทำทำให้สร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้นำได้ 
(Courage Competence) 
  21. มีความกล้าหาญ ผู้นำเป็นผู้ที่มีความ
กล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความท้าทาย ต่อสิ่งแปลกใหม่
เป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจำเป็นต้องมีความ
รอบคอบ ระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และมีความกล้า
หาญในการตัดสินใจ เพื่อที่จะสามารถคว้าโอกาส ตลอดจน
สามารถแก้ไขปัญหา ขจัดปัญหา ขจัดอุปสรรค และใช้กล
ยุทธ์ใหม ่ๆ ในแต่ละสถานการณ ์ให ้ประสบความสำเร็จ
ความสำเร็จ (Courage) 
  22. ม ีความค ิดสร ้างสรรค ์ (Creativity) 
เป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านจิตนา
การ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ สามารถค้นหาแนวทาง
แก้ปัญหาขององค์กรอย่างเป็นมาตรฐานและสร้างสรรค์  
ซ ึ่ง Model WICS Robert J.Sternberg (Dubrin, 2007)  
ได ้ระบ ุว ่าผ ู้น ำจะต ้องการท ักษะท ี่ส ร ้างความสำเร ็จ 
ด้านสติปัญญา ดังนี้  
   1 ) ท ักษะด ้านความค ิดสร ้างสรรค ์ 
(Creative skill) เพื่อสร้างความคิดใหม่ 
   2) ทักษะด้านการวิเคราะห์หาเหตุผล 
(Analytical skills) เพื่อประเมินความคิดว่าดีหรือไม่อย่างไร 
  3)  ทักษะด้านการปฏิบัติ (Practical skills) 
เป็นเครื่องมือทำให้ความคิดสำเร็จ แลเป็นการชักนำผู้อื่น 
ให้เห็นคุณค่าจากความคิดของผู้นำ 
  23. มีความซื่อสัตย์ (Honesty)  
ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humility) 
  24. มีความอดทนสูงต่อความตึงเครียด 
ความผิดหวังหรือคับข้องใจ คุณหมอเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและสามารถแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ด้วยสุขภาพจิตท่ีดี (High tolerance for frustration) 
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  25. มีความนอบน้อมถ่อมตน (Humility) 
ถึงแม้ความเชื่อมั่นในตนเองจะเป็นคุณลักษณะสำคัญของ
ภาวะผู้นำ แต่ความนอบน้อมถ่อมตนก็เป็นสิ่งจำเป็นในวาระ
เวลาที่เหมาะสม การยอมรับว่าคนเราไม่สามารถที่จะรู้ในทุก
สิ่งทุกอย่าง และไม่สามารถทำอะไรได้ในทุกสิ่ง การยอมรับ
ความผิดพลาดและการอ่อนน้อมถ่อมตน 
  26. เป็นผู้มีแรงจูงใจใฝ่สำเร็จ (Achievement 
motivation) สำหรับความฉลาดรอบรู้เป็นคุณภาพที่สำคัญ
ที่สุดที่ผู้นำสามารถมีได้ แต่ค่อนข้างจะหายากมาก เป็นผู้นำ
ที่ฉลาดรอบรู้ในศาสตร์ที่หลากหลาย จนสามารถบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ (multi - disciplinary) ในการบริหารได้อย่าง
ม ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดนการใช ้สต ิป ัญญา  
การรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ ใช้มวลประสบการณ์สำหรับ 
สิ่งดีๆ 
  27. มีความสุภาพและจริงใจ (Nice) ต่อ
เพื่อนร่วมงาน 
  28. มีทักษะในการบริหาร (Administration 
skill) และมีความน่าเกรงขาม (Awe)  
  29. มีทัศนะคติแบบ ชนะ–ชนะ (win–win) 
ท่านมมีความมุ่งมั่น (Willingness) ฉลาด (Wisdom) และมี
ความเป็นอยู่ที่ดี (Well - being) 
  30. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ ื่น มีอารมณ์ 
มั่นคง เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะช่วยเหลือและ
แก ้ป ัญ ห า  เป ็น ค ุณ ล ักษณ ะพ ิเศษ ขอ ง  Charismatic 
Leadership และช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น 
(Warmth)  
  31. จะให้โอกาสกับผู้อ่ืนเสมอ (Opportunity) 
  32. เป ็นผ ู้นำท ี่เป ิดเผยใจ ยอมรับความ
คิดเห็นของคนอื่นๆ ผู้ใต้บังคับบัญชาและจะเป็นผู้ที่เปิดเผย 
ความรู้ส ึกท ี่แท ้จร ิงของตนเองออกมาด ้วยความจริงใจ 
(Openness) 
  33. เป็นนักเจรจาต่อรองเพื่อองค์กร 
  34 . เป ็นผ ู้ท ี่พ ัฒนาตนเอง สู่ความเจริญ 
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นพัฒนาทีมงาน (Growth) 
ความสามารถของกลุ่ม (Group capacity) 
  35. มีสัมผัสที่ 6 มีจินตนาการ (Six senses) 
มีภาวะผู้นำเป็นผู้ให้บริการ (Servant Leadership) 

  และ 36. เป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูง 
(Ethical Leadership) 
 
สรุป 
 จากบทสรุปและอภิปรายผล ที่กล่าวมา ผู้เขียน 
มีความเชื่อมั่นว่าหากผู้นำหรือเราทุกคนได้ฝึกฝนตนเองโดย
บูรณาการ ความฉลาดทางอารมณ  ์ร่วมกับการเรียนรู้กับ
ภาวะผู้นำที่หลากหลายรูปแบบ จะสามารถกลายเป็น “ผู้นำ
ท ี่ม ีป ระส ิท ธ ิผ ล ใน ย ุค ศ ต ว รรษ ท ี่ 2 1 ”  ได ้ด งั เช ่น 
ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์  แม้จะอายุ 
84 ปี แต่ท่านได้รับเชิญเป็นผู้นำองค์กรทางการศึกษาหลาย
แห่ง ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ สมควรที่เราจะดูท่าน
เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติและขอให้ได้พัฒนาตนอย่างต่อเน่ือง
ตลอดไป อันจะส่งผลต่อองค์กรแห่งความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในท่ีสุด 
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