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ความหมายของ
คุณลักษณะผู์น์า

01.



เพลเลจริโนและวาร์นฮาการ (Pellegrino and Vanhagan) กล์าวว์า 
คุณลักษณะของผู์บริหาร หมายถึง ศักยภาพทางความรู์หรือทักษะที่ช์วยให์
ผู์บริหารปฏิบัติงานได์จนส์าเร็จและคุณลักษณะของผู์บริหารคือสิ่งต์าง ๆ ในตัว
ผู์บริหารทั้งที่มีมาแต์ก์าเนิด และที่เกิดจากการเรียนรู์ได์แก์ ความร์ูทั่วไป 
แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย ภาพพจน์ที่มองตนเอง บทบาททางสังคมหรือความ
ช์านาญเฉพาะของผู์บริหาร ซึ่งมีส์วนเกี่ยวข์องกับการปฏิบัติงานได์ส์าเร็จ
ได์ผลดีเยี่ยม



ลเิคิร์ท (Likert) กล์าวว์าคุณลักษณะผู์บริหาร หมายถึง การที่
ผู์บริหารมีความสามารถในการกระท์าของตนที่เป์นผู์บังคับบัญชาและเป์นเพื่อน
ที่ดีของเพื่อนร์วมงาน มีความเข์าใจ ในระบบงานทุกอย์าง และยังต์องเป์นผู์ที่มี
ความสามารถในงานทุกอย์าง ทุกงาน และเป์นผู์นิเทศและติดตามงานได์ดี



ส์านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได์ให์ความหมายของค์าว์าคุณลักษณะ
ผู์บริหารไว์ว์า หมายถึง คุณสมบัติดีเด์นของผู์บริหารซึ่งมีอิทธิพลต์อการ
ปฏิบัติงานให์ส์าเร็จ

สุชญา ศรีอริยะกุล (2558) คุณลักษณะผู์บริหาร หมายถึง 
คุณลักษณะเด์นประจ์าตัวของผ์ูน์าที่มีศักยภาพทางด์านทักษะและความรู์ในการ
ปฏิบัติงานให์ส์าเร็จลุล์วงไปได์ด์วยดี แสดงออกถึงความเป์นผู์บังคับบัญชาที่ดี
ของผู์ร์วมงาน เข์าใจกระบวนการระบบงานการบริหาร สามารถนิเทศ ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานได์ดี มีความอดทนและมั่นคงต์อสภาวะที่กระทบต์อร์างกาย 
จิตใจ และอารมณ์



สมยศ เพียรกสิกรรม (2559) ได์ให์ความหมายของค์าว์าคุณลักษณะ
ผู์บริหารไว์ว์า หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรม ที่ปรากฏให์เห็นเป์น
ประจ์า หรือเป์นลักษณะประจ์าตัวของผู์บริหาร

สรุป คุณลักษณะผู์บริหาร หมายถึง พฤติกรรมของผู์บริหารที่แสดงถึง
การมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเด์นของบุคคล ต์องประกอบไปด์วย ความร์ู
ความสามารถ การมีบุคลิกภาพที่ดี มีความอดทนต์อสภาพแวดล์อมที่
เปลี่ยนแปลงไป 



แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู์น์า02.



แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู์น์า

ทฤษฎีนี้ได์อธิบายคุณลักษณะที่แตกต์างกันระหว์างผู์น์าและไม์ใช์ผู์น์า ใน
อดีตที่ผ์านมาผู์น์าแบบเก์าจะใช์วิธีสืบทอดต์อ ๆ กันมาตามประเพณีดั้งเดิม แล์ว
เปลี่ยนมาเป์นการค์นหาคุณลักษณะของภาวะผู์น์า และได์พยายามแยกแยะถึง
คุณลักษณะต์าง ๆ ของผ์ูน์าออกมา แล์วพบว์า คนเป์นผู์น์าจะมีลักษณะเฉพาะ
ด์านบุคลิกภาพ ภาวะอารมณ์และจิตใจ ความต์องการ แรงขับ และค์านิยมที่
แตกต์างกับคนไม์เป์นผู์น์า โดยคุณลักษณะด์านบุคลิกภาพของผ์ูน์าที่มีประสิทธิผล
ที่มักพบที่แตกต์างกันระหว์างผู์น์าและไม์ใช์ผู์น์า 



นักทฤษฎี
คุณลักษณะเด์น
ของผู์น์า03.



สต์อกดิลล์ (Stogdill)

มีแนวคิดที่ว์าผู์น์าคือผ์ูที่มีทักษะความเป์นผู์น์ามา
แต์ก์าเนิด ผู์น์าจะเกิด เมื่อมีเหตุการณ์บางอย์างที่ต์องการ
ผู์น์า

Stogdill (อ์างอิงใน สมยศ เพียรกสิกรรม,2559)
ได์ศึกษาคุณลักษณะของผู์น์าได์ สรุปลักษณะของผู์น์า 6 
คุณลักษณะ



6 คุณลักษณะ ตามแนวคิด Stogdill

1.คุณลักษณะทางร์างกาย 
2.คุณลักษณะด์านภูมิหลังทางสังคม 
3.คุณลักษณะด์านสติป์ญญาและความสามารถ   
4.คุณลักษณะด์านบุคลิกภาพ 
5.คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน 
6.คุณลักษณะทางสังคม



กิเซลลิ (Ghiselli)

กิเซลลิ Ghiselli (อ์างอิงในสมยศ นาวีการ, 
2540: 164) ได์ท์าการศึกษาคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ
และการจูงใจที่มีประสิทธิผล โดยพัฒนาเคร่ืองมืออย์าง
หนึ่งขึ้นมาเพ่ือวัดคุณลักษณะของผู์น์า 13 ด์าน พบว์า
คุณลักษณะ 6 ด์านต์อไปนี้ที่มีนัยส์าคัญสูงสุด



6 คุณลักษณะ ตามแนวคิด Ghiselli

1. ความสามารถในการบังคับบัญชา
2. ความต์องการความส์าเร็จในอาชีพ
3.สติป์ญญา
4.ความเด็ดขาด
5.ความมั่นใจในตนเอง
6.ความคิดริเริ่ม 



มาร์เซล์ล (Marshall)

Marshall (1995: 114) กล์าวว์า คุณลักษณะความเป์นผู์น์า ควร
ต์องมี 6 ประการ ได์แก์

1.คุณลักษณะทางกายภาพ โดยจะต์องเป์นผู์ที่แข็งแรง ร์างกายสง์า
งาม

2.ภูมิหลังทางสังคม อันได์แก์ การมีความรู์ และสภาพทางสังคมที่ดี
3.สติป์ญญา มีสติป์ญญาสูง มีการตัดสินใจที่ดีและมีทักษะในการส่ือ

ความหมายและการพูด



มาร์เซล์ล (Marshall) ต์อ

4.บุคลิกภาพ ต์องเป์นผู์ที่กระตือรือร์น ตื่นตัวอยู์เสมอ ควบคุม
อารมณ์ได์ มีความคิดริเริ่มสร์างสรรค์ มีจริยธรรม และความเชื่อมั่นในตนเอง

5.ลักษณะที่เกี่ยวข์องกับงาน ผู์น์า ควรมีความปรารถนาที่จะท์า ให์ดี
ที่สุด มีความรับผิดชอบ ไม์ย์อท์อต์ออุปสรรค มุ์งที่งาน

6.ลักษณะทางสังคม ผู์น์า จะต์องเป์นผู์ที่ปรารถนาจะร์วมมือกับคนอื่น 
มีเกียรติเป์นที่ยอมรับของสมาชิกและคนอื่น ๆ เข์าสังคมได์เก์ง มีความเฉลียว
ฉลาดในการเข์าสังคม

ทีม่า:https://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Trait-Theories-of-Leadership.htm



บาร์นาร์ด (Barnard)

Barnard ได์ให์ความเห็นเกี่ยวกับผ์ูน์าที่ดีควรมี
คุณลักษณะ 3 ประการดังนี้

1.ความสามารถในการตัดสินใจ ผู์น์าที่ดีควร
ตัดสินใจเร็วด์วยตนเอง เมื่อมีป์ญหาเกิดขึ้น มีความ
เชื่อมั่นในตนเองก็จะตัดสินใจได์ดี

1.



บาร์นาร์ด (Barnard) ต์อ

2.ความรับผิดชอบ ท์าหน์าที่ให์ดีที่สุด โดยไม์
ทอดทิ้ง แม์จะมีอุปสรรคมาเกี่ยวข์อง

3.ความฉลาด มีไหวพริบ มีมันสมองเฉียบแหลม 
และเต็มไปด์วยความรู์เท์าทันโลก ทันเหตุการณ์

1.



ยุคล์ (Yukl)

Yukl ได์สรุปการศึกษาของสต์อกดลิล์ เกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู์น์า ได์ดังนี้

1.มีความเฉลียวฉลาด
2.มีความพร์อม
3.มีความเข์าใจในงาน
4.มีความริเริ่มและความมุ์งมั่นในการแก์ป์ญหา



ยุคล์ (Yukl) ต์อ

5.ความเชื่อมั่นในตนเอง
6.มีความรับผิดชอบ
7.มีความสามารถในการควบคุม



ตารางการสังเคราะห์ภาวะผู์น์าเชิงคุณลักษณะตามนักวิชาการที่กล์าวมา 
ดังนี้
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คุณลลักษณะทางร่างกาย   2

คุณลลักษณะด้านภูมิหลลังทางสังคม   2

คุณลลักษณะด้านสติปัญญาแลละความสามารถ      5

คุณลลักษณะด้านบุคลลิกภาพ   2

คุณลลักษณะที่เก่ียวกับงาน    3

คุณลลักษณะทางสังคม    3

นักทฤษฎี

ประเด็น
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ความสามารถในการบังคับบัญชา   2

ความต้องการความส าเร็จในอาชีพ  1

ความเด็ดขาด  1

ความมั่นใจในตนเอง    3

ความคิดริเริ่ม   2

ความรับผิดชอบ   2

นักทฤษฎี

ประเด็น



จากการสังเคราะห์ภาวะผู์น์าเชิงคุณลักษณะตามนักวิชาการ สามารถ
สรุปได์ 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. คุณลักษณะด์านสติป์ญญาและความสามารถ 
2. คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน
3. คุณลักษณะทางสังคม
4. ความมั่นใจในตนเอง



1. คุณลักษณะด์านสติป์ญญาและความสามารถ 

คุณลักษณะด์านสติป์ญญาและความสามารถ คือ การมีความเฉลียว
ฉลาดฉับไวทางความคิด มีความรอบรู์มีเหตุผลมีวิสัยทศัน์ ตัดสินใจได์ถูกต์อง
ทันเหตุการณ์ โดยคุณลักษณะผู์น์าจึงมีความจ์าเป์นอย์างมาก เพราะต์อง
ปฏิบัติหน์าที่โดยการใช์ความคิด การตัดสินใจ ในภาระงาน
การบริหารอยู์เสมอ 



2.คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน

คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน คือ ความสามารถในการจัดการ มีความ
กระตือรือร์นที่จะท์างานให์ส์าเร็จ มีนิสัยรักการท์างาน มีความคิดริเริ่ม
สร์างสรรค์ และมีความรับผิดชอบของผ์ูน์า เช์นนั้นแล์ว ผู์น์าต์องมีและใช์
คุณลักษณะของตนเพื่อปฏิบัติงานทางการบริหารและส์งเสริมการปฏิบัติงาน
ของผู์ใต์บังคับบัญชาให์ส์าเร็จร์วมกัน 



3.คุณลักษณะทางสังคม

คุณลักษณะทางสังคม คือ ผ์ูน์าจะต์องมีมนุษยสัมพันธ์และมกีารมอง
โลกในแง์ดีมีความสามารถส์งเสริมบรรยากาศแห์งความร์วมมือและไว์วางใจ 
และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งโดยปกติแล์วผู์น์าต์องปฏิบัติงานร์วมกับผู์อื่น
เสมอ ความสามารถในการบริหารงาน ความดึงดูดใจ
ความร์วมมือ การดูแลเอาใจใส์ ความมีชื่อเสียงเป์นที่รู์จัก ตลอดจนการมีส์วน
ร์วมกับสังคม



4.ความมั่นใจในตนเอง

ความมั่นใจในตนเอง คือ การกล์าตัดสินใจในการท์าสิ่งใดสิ่งหนึ่งด์วย
ความมั่นใจ กล์าแสดงออกสามารถท์าสิ่งต์าง ๆได์ด์วยตนเอง พึ่งพาตนเอง 
และสามารถปรับตัวให์เข์ากับสถานการณ์ใหม์ๆ เพื่อให์อยู์ในสังคมได์อย์างมี
ความสุข  ถ์าผู์น์ามีความเช่ือมั่นในตนเองก็จะตัดสินใจได์ดี การตัดสินใจได์
ถูกต์องรวดเร็วท์าให์การแก์ไขป์ญหาต์าง ๆ ได์อย์างทันท์วงที ความล์าช์าไม์
ว์าในเชิงตอบรับ ท์าให์เกิดความเสียหายต์องาน และท์าให์ผู์ปฏิบัติหรือ
ผู์ใต์บังคับบัญชายุ์งยากใจ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข์อง

พงกะพรรณ ตะกลมทอง (2553) ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู์น์าผู์บริหาร
ระดับกลาง สังกัดส์านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว์า องค์ประกอบภาวะ
ผู์น์าเชิงคุณลักษณะ ประกอบด์วย 7 องค์ประกอบ  คือ 1. ความสามารถในการปรับตัว 
2. การมีวิสัยทัศน์ 3.การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 4.การให์ความส์าคัญกับทรัพยากร
มนุษย์ 5.การมีความน์าเชื่อถือ 6.การมีมนุษยสัมพันธ์ 7.การมีวุฒิภาวะ



งานวิจัยที่เกี่ยวข์อง

ฤทัยทรัพย์  ดอกค์า (2553) ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู์น์าของผู์บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ส์งผลต์อประสิทธิผลโรงเรียนเรียงล์าดับความส์าคัญได์ดังนี้ คือ การ
สร์างวิสัยทัศน์ความสัมพันธ์ระหว์างโรงเรียนกับชุมชน  การกระตุ์นการใช์ป์ญญา      
การค์านึงถึงความเป์นป์จเจกบุคคล  ความสัมพันธ์ระหว์างผู์บริหารกับคณะครูในโรงเรียน
การจัดโครงสร์างของงานในโรงเรียน  การสร์างแรงบันดาลใจและการสร์างความศรัทธา



งานวิจัยที่เกี่ยวข์อง

สุชญา ศรีอริยะกุล (2558) ได์ศึกษาคุณลักษะผู์น์ากับคุณภาพชีวิตการท์างาน
ของผู์บริหารสถานศึกษา สังกัดส์านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 
พบว์าคุณลักษะผู์น์าของผู์บริหาร สังกัดส์านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1  โดยรวมอยู์ในระดับมากที่สุด  โดยเรียงล์าดับจากมากไปน์อย ได์ดังนี้ คุณลักษณะ
เกี่ยวกับงาน คุณลักษณะทางกาย  คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ คุณลักษณะทางภูมหลัง
และสังคม คุณลักษณะด์านสังคม และคุณลักษณะทางสติป์ญญา
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สมยศ เพียรกสิกรรม  (2559) ศึกษาคุณลักษณะผู์น์าของผู์บริหารโรงเรียน ใน
อ์าเภอพยุหะคีรี สังกัดส์านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ทั้ง 5 
ด์าน โดยรวมอยู์ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด์านพบว์า อันดับแรกคือ คุณลักษณะ
ด์านบุคลิกภาพ อันดับสอง ด์านคุณธรรม อันดับสาม ด์านมนุษยสัมพันธ์ อันดับสี่ ด์าน
ความเป์นผู์น์าและอันดับสุดท์าย คือ ความรู์ความสามารถ
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Belew and Deborah (อ์างถึงใน สมยศ เพียรกสิกรรม ,2559 )ศึกษาเรื่อง
ความเห็นของครูประถมเกี่ยวกับภาวะความเป์นผู์น์าในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ผลการวิจัยพบว์าครูประถมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะความเป์นผู์น์าในโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพประกอบด์วย 1.มีความสนับสนุน  2. ซื่อสัตย์  3.มีความสามารถ  4.เอาใจ
ใส์ห์าการผ์าได์
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นายอานันท์ ป์นยารชุน

นายอานันท์ ป์นยารชุน นายกรัฐมนตรีคนที่ 
18 ของไทย อดีตปลัดกระทรวงการ
ต์างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยประจ์า
สหประชาชาติ ประเทศแคนาดา 
สหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี



นายอานันท์  ป์นยารชุน เป์นนายกรัฐมนตรีผู์ริเริ่มน์าแนวคิดที่ภายหลัง
เรียกว์า “ธรรมาภิบาล” มาใช์ในการบริหารประเทศ จึงมีความชอบธรรม
ทางการเมือง ทั้ง ๆ ที่เข์าสู์ต์าแหน์งโดยการสนับสนุนของคณะรัฐประหาร 
การยึดมั่นในหลักการและวิธีการ ท์างานแบบโปร์งใส ตรวจสอบได์ ท์าให์นาย
อานันท์    ป์นยารชุน มีความเป์นผู์น์า ที่มีวิสัยทัศน์ และมียุทธศาสตร์ 
สามารถแก์ป์ญหา ริเริ่มและผลักดันนโยบายต์าง ๆ ให์บรรลุตามเป์าหมายที่
ก์าหนด



ประจักษ์ ขูราษี กล์าวว์า ความเป์นผู์น์าของนาย
วลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิซ ปูติน ผ์ูน์ารัสเซีย โดยผู์น์า
ตามทฤษฎีคุณลักษณะ พบว์าเป์นผู์น์าที่มีลักษณะ
เด็ดขาดและอดทน  มีความรู์ความสามารถ

นายวลาดีมร์ี วลาดีมีโรวิซ ปูติน 



สามารถอธิบายได์ว์า นายวลาดิมีร์ ปูติน มีลักษณะบางประการที่ช์วย
สนับสนุนให์เขาเป์นผู์น์าได์ ดังนี้

1.บุคลิกภาพ  
- ความเป์นผู์น์าที่มีลักษณะเด็ดขาดและอดทน เช์น ด์าเนิน

นโยบายในการแก์ป์ญหาต์าง ๆ อย์างเด็ดขาด เฉียบคม จนท์าให์ประชาชน
ชื่นชอบ แม์จะมีต์างชาติประณามว์าใช์ความรุนแรง แต์นายวลาดิมีร์ ปูติน ก็
ยังยืนยันว์าสิ่งทีท์่าไปนั้นมุ์งเน์นถึงผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเป์น
ส์าคัญ



2. ความรู์ความสามารถ
-เป์นผู์ที่มีความร์ูความสามารถ โดยได์มีโอกาสเข์าศึกษา

คณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่มีการแข์งขันสูง ที่มีผลการเรียนที่น์าพอใจ 
จนได์รับชักชวนไปท์างานกับหน์วยงานลับ KGB และในการบริหารราชการนั้น 
เป์นผู์ที่มี ความสามารถในการจัดการวางแผนใช์บุคคลให์เหมาะกับ
ความสามารถและถูกวิธีเพื่อสร์างความมั่นคง จึงท์าให์เป์นที่ยอมรับในวง
กว์าง



2. ความรู์ความสามารถ
-ความเป์นผู์มีวิสัยทัศน์ ตลอดเวลาที่ด์ารงต์าแหน์ง

ประธานาธิบดีนั้น ได์สร์างความเจริญ และท์าประโยชน์ให์แก์ประเทศเป์น
อย์างมาก  เช์น การให์เสรีภาพแก์ประชาชน ปรับปรุงกองทัพและงาน
ข์าวสารให์แข็งแกร์งทันสมัย

- เป์นผู์ที่มีวาทศิลป์ มีความสามารถในการใช์ศิลปะการพูด
จูงใจและโน์มน์าวให์คนทั่วไปนิยมชมชอบและศรัทธาในตัวผู์น์าได์



3.คุณลักษณะด์านสังคม
-ความเป์นนักการทูต นายวลาดิมีร์ ปูติน ได์สร์างบทบาท 

ความน์าเชื่อถือและความร์วมมือจากประเทศมหาอ์านาจ เพื่อเข์ามาสร์าง
ประโยชน์ให์แก์รัชเซีย

- ความสามารถในการบริหาร การเป์นผู์บริหารประเทศ
ในช์วงเศรษฐกิจโลกเติบโต ท์าให์เศรษฐกิจรัสเซียขยายตัวอย์างมาก  และยัง
สามารถชี้น์าให์ประชาชนมีความรักและความภาคภูมิใจในความเป์นประเทศ

- ความร์วมมือ  การใช์ภาวะผู์น์าสร์างความสนับสนุน 



THANKS!


