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การพัฒนาภาวะผูนําในองคการดวย E.Q. 
ปรัชญา ชุมนาเสียว* 

สังคมในโลกยคุปจจุบันและโลกแหงอนาคต เปนโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ไม
วาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เปนตน การเปล่ียนแปลงนี้จะอยูภายใตการ
เช่ือมโยงดวยระบบขอมูลขาวสาร (Information System) ท่ีวากันวาในโลกแหงอนาคตจะเปนสังคม
แหงการเรียนรู (Knowledge based Society) ทุกส่ิงทุกอยางจะถูกเช่ือมโยงเปนเครือขายโดยขอมูล
ขาวสารที่จะเขามามีบทบาทอยางมากตอวถีิชีวิตของมนษุย องคการถือไดวาเปนระบบยอยในสังคม
ท่ีควรจัดเตรียมความพรอมเพื่อสรางฐานแหงความรูในการพัฒนาประเทศ องคการไมวาจะเปน
องคการในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือองคกรอิสระก็ตาม ยอมมี
ภาระหนาท่ีในกระบวนการบริหารจัดการ ซ่ึงก็จะรวมถึงการสราง Knowledge based ในองคการ
ดวย ภาวะผูนํา (Leadership) ในองคการจึงจําเปนตองสรางและพัฒนาผูบริหารใหมีศักยภาพ
ความสามารถในการเปนผูนาํการเปล่ียนแปลง เพื่อโนมนาวใหบุคลากรในองคการสามารถทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามผูบริหารที่มีแตความฉลาดทางสติปญญา 
(Intelligent Quotient) เพียงอยางเดยีวยอมไมสามารถบริหารงานภายใตการเปล่ียนแปลงใหประสบ
ความสําเร็จได หากขาดซ่ึงความฉลาดทางอารมณ(Emotional Quotient) ท่ีถือเปนความสามารถใน
การจัดการอารมณของตนเองเพ่ือใหเขาใจอารมณของผูอ่ืนในองคการไดอยางถูกตอง ดังคํากลาว
ของอริสโตเต้ิล ท่ีวา “คนเราเกิดอารมณโกรธไดงาย แตการแสดงความโกรธใหเหมาะกับบุคคลใน
ระดับท่ีพอดี ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือจุดมุงหมายท่ีเปนประโยชน และดวยวิธีท่ีถูกตองนัน้ ไมใช
ส่ิงท่ีงายเลย” ดังนั้นส่ิงท่ีสําคัญในการบริหารจัดการงานภายในองคการ ภายใตการเปล่ียนแปลงนี้ 
จึงควรท่ีจะมีการพัฒนาภาวะผูนําในองคการดวย E.Q. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับ
องคการตอไป 
 
แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา (Leadership) 

การท่ีจะเปนผูนําท่ียิ่งใหญ หรือเปนผูนําท่ีจะประสบความสําเร็จนั้นควรจะตองมี
ความสามารถเชิงการบริหาร 3 ปจจัย ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันไดแก การบริหาร
ตนเอง การบริหารคน และการบริหารงาน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารตน เปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ี
ผูบริหารจําเปนตองมีและสามารถสรางภาวะผูนําพฒันาตนเองอยูตลอดเวลาใหเปนผูนําท่ียิ่งใหญได 

 

*อาจารย ประจําภาควิชาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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อยางสงางาม ดังน้ันภาวะผูนํา (Leadership) ของผูบริหารองคการในทุกระดับจงึเปนส่ิงจําเปนท่ีตอง
เรงสรางใหเกดิข้ึนควบคูกับการพัฒนาองคการ เพื่อนํามาโนมนาวใหบุคลากรในองคการทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคการท่ีมีขนาดใหญ มีความสลับซับซอนใน
การบริหารจัดการงานมีมาก ผูบริหารในองคการจะใชความรูเฉพาะดานหรือใชองคความรูทางดาน
การบริหารอยางเดียวไมเพียงพอ ดังนั้นการบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได
อยางนาภาคภมิูใจนั้น ผูบริหารควรจะตองใช ศาสตร ซ่ึงก็คือการประยกุตองคความรูไปใชในการ
บริหารงานไดอยางถูกตอง ควบคูกับการใช ศิลป ซ่ึงในบทความน้ีจะหมายถึง ภาวะผูนํา กับ การ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณของผูบริหาร โดยท้ังศาสตรและศิลปจะเปนคุณสมบัตท่ีิพึงประสงค
สําหรับผูบริหารองคการ ภายใตความเปล่ียนแปลงในโลกปจจุบัน 

ผูนํา (Leader) หรือภาวะผูนํา (Leadership) สวนสําคัญจะเปนเร่ืองเกี่ยวกบัตัวผูนําและการ
ปฏิบัติหนาท่ีตางๆของผูนําในฐานะเปนผูใชอิทธิพล (Influence) เพื่อเปนมรรควิธีใหบังเกิดอิทธิพล
ตอพฤติกรรมผูใตบังคับบัญชา ผูอยูใตอิทธิพล (Influence) หรือผูตาม (Follower) ในสถานการณ
ตางๆกัน 

ผูนําหรือผูบริหารในองคการมีฐานะเปนผูใชอิทธิพล และ/หรืออํานาจท่ีจะปฏิบัติใหบังเกิด
ความรวมมือ ประสานงานกัน เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคโดยเฉพาะในการบริหารงานนั้น การ
ใชอํานาจหนาท่ีเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานนั้นมีอยูเปนอันมาก หากใชอํานาจไปในทางไม
สุจริต และไมเปนประโยชนตอสวนรวมแลวก็ยอมนําความเส่ือมเสียมาสูองคการไดอยางงายดาย 
(สมพงษ เกษมสิน,2514,หนา 352) 

ความหมายของภาวะผูนํา (Leadership) มีนักวิชาการและนักทฤษฎีท่ีศึกษาเกีย่วกับผูนาํใน
องคการไดใหความหมายของผูนําและภาวะผูนําไวตางๆมากมายหลากหลายทรรศนะ แตใน
บทความนี้จะขอสรุปความหมายของภาวะผูนําตามความเขาใจของผูเขียนไววา ภาวะผูนํา หมายถึง 
กระบวนการในการใชศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่ง หรือใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีความ
รับผดิชอบของผูนาํท่ีสามารถโนมนาวจูงใจใหบุคคลอ่ืนไดแสดงพฤติกรรมออกมาตามท่ีตนเอง
ตองการ โดยผานกระบวนการติดตอส่ือสารเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคการท่ีกําหนดไวไดอยางเหมาะสม โดยปกติแลวในการศึกษาเกีย่วกบัความเปนผูนาํหรือภาวะ
ผูนําในองคการไดมีการวิเคราะหแบบของผูนําอยางกวางขวางและตอเนื่องตามสถานการณท่ี
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงผูเขียนพอจะสรุปและแบงประเภทของผูนําตามลักษณะท่ีเปนในเชิง
ลักษณะและพฤติกรรมตางๆได 3 กลุม ดังนี้ 
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กลุมท่ี1 ผูนําตามลักษณะผูนํา (Trait Theory of Leadership) 
 กลุมผูนําตามคุณลักษณะผูนํานี้ ใหความสําคัญกับคุณลักษณะเฉพาะตัวในการ
เปนผูนําเปนหลัก ท้ังทางดานกายภาพ บุคลิกภาพ และจติใจของผูนํา โดยมองวาคนท่ีเปนผูนํานั้นจะ
เปนคนท่ีมีบุคลิกพิเศษแตกตางไปจากบุคคลธรรมดาท่ัวไป เชนมีความเฉลียวฉลาด มีอํานาจ มี
ความทะเยอทะยาน ท่ีเหนือกวาคนอ่ืนๆโดยท่ัวไป ในระยะแรกเช่ือกนัวาลักษณะพเิศษเหลานี้ตดิตัว
มาแตกําเนิด แตตอมาเช่ือวาบุคลิกลักษณะของคนสวนหนึ่งเปนผลมาจากการเรียนรูจงึสามารถ
สรางและพัฒนาได ซ่ึง สตอกดิล (Stogdill, 1974, pp74-75) ไดกลาวถึงคุณลักษณะ 6 ประการ ของ
ผูนํากลุมนี้ไวอยางนาสนใจ คือ 

1. คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) ไดแก การพิจารณา
ลักษณะของผูนําจากบุคลิก (Physical) อายุ ลักษณะ ทาทาง สวนสูง และน้ําหนกั เปนตน 

2. ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ไดแก การพิจารณาจากภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจสังคมของผูนํา (Social economic background) โดยเนนในปจจัยดานการศึกษา สถานภาพ
ทางสังคม และการเขยิบฐานะทางสังคมเปนตน 

3. สติปญญา ความรู ความสามารถ (Intelligence) ไดแก การพิจารณาภาวะ
ผูนําจากสติปญญา หรือความเฉลียวฉลาด การมีปฏิภาณไหวพริบ (intellectual) ความรู 
ความสามารถกับสถานภาพความเปนผูนํา เปนตน 

4. บุคลิกภาพ (Personality) ไดแก การพจิารณาตรวจสอบปจจัยทางดาน
บุคลิกภาพ โดยไดเสนอแนะวา ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพมักจะมีบุคลิกภาพท่ีแสดงถึงความเช่ือม่ันใน
ตนเอง เปนตน 

5. ลักษณะท่ีเกีย่วกับงาน (Task-related characteristics) ไดแก การพิจาณาผูนํา
ในลักษณะท่ีมีความตองการสําเร็จ มีความรับผิดชอบสูง อุทิศตนเองใหกับงานอยางเต็มท่ี (Task 
Orientation) และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค เปนตน 

6. ลักษณะตางๆทางสังคม (Social characteristics) ไดแก การพิจาณาผูนําใน
ลักษณะท่ีตองการมีสวนรวมในกจิกรรมตางๆอยางกระตือรือรน มีทักษะทางสังคมท่ีดี (Social Skill) 
เปนผูท่ีชอบการติดตอพบปะสังสรรคกับบุคคลอ่ืน และใหความรวมมือกับบุคคลตางๆดี เปนตน 

กลุมท่ี2 ผูนําตามพฤตกิรรมผูนํา(Personal Behavior Theory of Leadership) 
กลุมผูนําตามพฤติกรรมผูนํานี้ จะเนนพฤติกรรมของผูนําเปนสําคัญ โดยมองวา

พฤติกรรมผูนําเปนตัวบงช้ีใหเห็นวาผูนําคนน้ันๆมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตอการเปนผูนํามากนอย
เพียงใด โดยพฤติกรรมของผูนําจะเกี่ยวของกับ 3 เร่ืองสําคัญคือ มุงงาน มุงคน และเขาใจ
สถานการณและรูจักปรับบทบาทของตนเองไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสามารถแบงประเภทของกลุมนี้
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1. พิจารณาจากพฤติกรรมของผูนําจากการไดมาโดยอํานาจ ซ่ึงสามารถแบง
พฤติกรรมของผูนําแบบนี้ออกเปน 3 แบบ (กวี วงศพุฒ,2535,หนา 23) คือ 

1.1 ผูนําแบบใชพระเดช (Legalistic Leader) เปนผูนําท่ีไดอํานาจตาม
กฎหมาย มักใชอํานาจท่ีตนมีอยูทําทุกอยางท่ีตนพอใจ ไมมีการยืดหยุน ยึดกฎระเบียบมาก 

1.2 ผูนําแบบใชพระคุณ (Charismatic Leader) เปนผูนําท่ีมิไดใชอํานาจท่ี
ตนมีอยูเปนเคร่ืองมือในการบริหาร แตจะใชศิลปะการเปนผูนํา โดยสรางบารมี และสรางศรัทธา
จากผูใตบังคับบัญชาข้ึนมาเอง ซ่ึงจะมีผลผลักดันใหผูปฏิบัติงาน ทํางานดวยความเต็มใจ การทํางาน
ในองคการกจ็ะมีประสิทธิภาพ 

1.3 ผูนําแบบสัญลักษณหรือแบบพอพระ (Symbolic Leader) เปนผูนําท่ี
ลูกนองยกยองเคารพนับถือตามตําแหนงท่ีไดรับ และเห็นวาเปนแบบอยางแกลูกนองได ผูนําแบบนี้
มักถูกเชิญเปนประธานในท่ีประชุม หรือเปนสัญญาลักษณในการเปด-ปดงานตางๆ เปนตน 

2. พิจารณาจากวธีิการใชอํานาจของผูนํา ซ่ึงเปนผลงานวิจยัของ ลิปปท และ
ไวท (Lippitt and White อางใน สุพณิ เกชาคุปต, 2537, หนา 149) ไดแบงพฤติกรรมของผูนําแบบ
นี้ออกเปน 3 แบบ คือ 

2.1 ผูนําแบบเผด็จการหรือแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian/ Dictation 
Leader) ผูนําแบบนี้จะตัดสินใจเพียงคนเดียวและจะแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบ ผูนําตองการ
ความเช่ือฟง และปฏิบัติตามโดยทันทีจากผูใตบังคับบัญชา การมอบหมายงานจะมีนอยมาก ผูนําจะ
คอยควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด และจะเปนผูกาํหนดเปาหมายและวิธีการเพื่อความสําเร็จ
ของเปาหมาย ลักษณะผูนําแบบน้ีจะมีลักษณะแบบ ขาเกงคนเดียว ความคิดของผูนําตองถูกตอง
เสมอ หรือแบบโทษของผูอ่ืนเทาภูเขา โทษของเราเทาเสนผม เปนตน 

2.2 ผูนําแบบเสรีนยิมหรือปลอยตามสบาย (Laissez Faire Leader) ผูนํา
ประเภทนี้จะใหคําแนะนําโดยท่ัว ๆ ไปวาจะตองทําอะไร แลวปลอยใหเปนหนาท่ีของ
ผูใตบังคับบัญชากําหนดแนวทางปฏิบัติเอง ผูนําจะมีบทบาทในลักษณะสมาชิกคนหนึ่งภายในกลุม 
จะไมใชอํานาจตัดสินใจใดๆ ลักษณะผูนาํแบบนี้ผูนําจะอยูไปวันๆหนึ่งเทานั้น การทํางานใน
องคการจะขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงจัดไดวาเปนผูนําแบบงานไมสนคนไมสราง เปนตน 

2.3 ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leader) ผูนําประเภทนี้จะยอม
ใหกลุมของผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมกําหนดเปาหมายและวิธีการที่จะนํามาใชเพื่อ
ความสําเร็จของเปาหมาย ผูนําเช่ือวาผูใตบังคับบัญชาจะใหความสนบัสนุนการตัดสินใจท่ีเกดิจาก
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- เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดใชความคิด มีความคิดสรางสรรค 
แสดงความคิดเห็น และเลือกวิธีปฏิบัติงานของตนเอง 

- จัดสรรแบงงานและมอบหมายหนาท่ีการงานใหผูใตบังคับบัญชา
รับผิดชอบดําเนินการตามความเหมาะสมของแตละคน แตละหนาท่ี 

- ใหคําแนะนําแกผูรวมงานและรับฟงความคิดเห็นกับคําปรึกษา
หารือ จากผูใตบังคับบัญชาทําใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเชิงสรางสรรค เกิดสัมพันธภาพ
อันดีระหวางผูนําและผูรวมงาน เกิดความรวมมือประสานงานกัน 

3. พิจารณาจากประเภทของผูนาํตามระดับความสามารถ ซ่ึงสามารถแบง
ประเภทของผูนําออกเปน 4 ประเภท (สมพศิ สุขแสน, มปป, หนา 3) ดังนี้  

3.1 ผูนําท่ีมีความสามารถสูงแตสัมพันธภาพกบัผูอ่ืนต่ํา ผูนําแบบนี้จะ
เนนผลผลิต (Output) ของงานมาก เปาหมายอยูท่ีงานละเลยหรือไมใหความสําคัญกับผูรวมงาน 
หรือผูใตบังคับบัญชา ผูนําแบบนี้อาจเรียกวา คนไมยุง มุงแตงาน 

3.2 ผูนําท่ีมีความสามารถต่าํแตสัมพันธภาพกับผูอ่ืนสูง ผูนําแบบน้ีจะเนน
การมีมนุษยสัมพันธกับทุกคนในองคการมาก ทํางานรวมกับผูอ่ืนได ประนีประนอมทุกเร่ือง มีความ
เปนกันเอง ไมกลาขัดขวางหรือทวงติงการกระทําใด ๆ ของผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชาในกรณี
ท่ีกระทําผิดวนิัย หรือมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม เพราะกลัวเสียสัมพนัธภาพ ดังนั้นการทํางานจึง
ขาดประสิทธิภาพ ไมยึดกฎระเบียบเทาท่ีควร ขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ ผูนาํแบบนี้อาจ
เรียกวา งานไมยุงมุงแตคน  

3.3 ผูนําท่ีมีความสามารถตํ่าและสัมพันธภาพกับผูอ่ืนต่ํา ผูนาํแบบนี้จะ
บริหารงานโดยไมยดึกฎระเบียบมากนัก มีความรับผิดชอบตองานนอย ขาดความเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจ ประสิทธิภาพของงานในองคการจึงตํ่า ในขณะเดยีวกันผูนําก็จะไมสนใจเร่ืองมนุษย
สัมพันธในองคการ ขาดความสนใจผูใตบังคับบัญชาไมใหขวัญกําลังใจ เม่ือผูใตบังคับบัญชา
ทํางานบรรลุผลสําเร็จ และมักสรางความขัดแยงข้ึนในองคการ ผูนําแบบนี้มักขาดความรักและ
ความศรัทธาอยางจริงใจจากผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงผูนําแบบนี้อาจเรียกวา งานไมสน คนไมสราง 

3.4 ผูนําท่ีมีความสามารถสูงและสัมพันธภาพกับผูอ่ืนสูง ผูนําแบบนีจ้ะมี
พฤติกรรมในการทํางานท่ีดี มีความรับผิดชองตองานสูง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พัฒนางานใน
องคการตลอดเวลา ตัดสินใจรวดเร็ว และถูกตองเนนผลผลิต (Output) ของงานมาก และใน
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กลุมท่ี 3 ผูนําตามสถานการณ (Situational Theory of Leadership) 
สถานการณและเวลาเปนตัวกําหนดทําใหเกิดสภาวการณเปนผูนําข้ึน การเปน

ผูนําข้ึนอยูกับสถานการณท่ีเปนอยู สถานการณท่ีแตกตางกันยอมตองการแบบภาวะผูนําท่ีตางกัน 
ดังนั้นผูนําแบบใดแบบหนึ่งจึงไมอาจเหมาะสมในทุกสถานการณได แตจะเหมาะสมในบาง
สถานการณเทานั้น บารนารด (Barnard 1962, pp92-102) ไดเสนอวา คุณสมบัติผูนําท่ีสามารถ
ปรับตัวเองใหเขาไดกับทุกสถานการณไดคือ มีความสามารถในการตัดสินใจอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง การจูงใจคน มีความรับผิดชอบ และมีความฉลาด มีไหวพริบ ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีหาไดยาก 
เนื่องจากสถานการณและส่ิงแวดลอมยอมมีไมเหมือนกนั ผูนําท่ีดีจะตองศึกษาสถานการณตางๆให
ถองแท และตองสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณนัน้ๆดวย แตท้ังนี้ตองไมผิดหลักการและ
ปรัชญาขององคการ ดังนั้นการปรับตัวของผูนําใหเขากบัสถานการณจึงเปนลักษณะของผูนําท่ีดี 

จากลักษณะและพฤติกรรมของผูนําท้ัง 3 กลุมท่ีกลาวมาแลวนั้น ยังไมเปนการเพยีงพอตอ
การบริหารจัดการงานในโลกยุคโลกาภวิฒันท่ีนับวนัจะย่ิงทวีความสลับซับซอนและมีความชุลมุน
วุนวาย ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงตางๆเกิดข้ึนอยางมากมาย ผูนําหรือภาวะผูนําแหงโลกในอนาคต
ควรจะตองเปนผูนําการเปล่ียนแปลง (Change Leadership) โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม
ไปสูความคิดสรางสรรคแบบใหม ความคิดท่ีออกนอกกรอบ หรือกฎเกณฑเดิมๆ เพือ่บริหารงานให
เกิดความกาวหนา การเปนผูนําท่ีดีตองรูจกัพูดส่ังงาน หรือโนมนาวจิตใจผูใตบังคับบัญชาให
รวมมือ และเต็มใจในการทํางาน การบริหารควรยึดความจริงมากกวาความรูสึก มีความสามารถใน
การส่ือสารใชแรงจูงใจในการบริหารงาน อีกท้ังผูนําจําเปนตองไวตอการรับรูการเปล่ียนแปลงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดตลอดเวลา โดยตองเตรียมความพรอมเพื่อกาวไปสูผูบริหารการเปล่ียนแปลง หรือ 
CCO (Chief Change Officer) ซ่ึงหมายถึง ผูบริหารระดับสูง ระดับหัวหนาหนวยงาน หรือรอง
หัวหนาหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีชวยผูบริหารสูงสุดขององคกรในการพัฒนา
ระบบงานและการบริหารการเปล่ียนแปลงในองคกร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
2547) คุณสมบัติของ CCO (Chief Change Officer) ควรมีลักษณะที่ด ี8 ประการ ดังนี้ 

1. ตองเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจสถานการณท่ัวไปของโลกและประเทศ 
2. ตองเปนผูท่ีรอบรู และทัศนคติท่ีดีตองานในองคกร 
3. สามารถทํางานรวมกับผูบริหารสูงสุดขององคกรไดด ี
4. สามารถดําเนินงานรวมกับทีมงานการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5. เปนท่ียอมรับของผูรวมงานในองคกร 
6. มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนาองคกรใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี 
7. มีความกระตือรือรนเอาใจใส มุงม่ัน และอดทนในการปฏิบัติงาน 
8. มีความยืดหยุนและตอบสนองการเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว 

ลักษณะของ CCO (Chief Change Officer) ท่ีดีนั้น เปนส่ิงจําเปนตอการบริหารงานใน
ปจจุบัน การเปล่ียนแปลงในองคการจะตองอาศัยความรวมมือจากผูบังคับบัญชา และบุคคลระดับ
ตางๆในองคการ ความกาวหนาและความเสื่อมถอยขององคการ จะตองข้ึนอยูกับฝมือในการ
บริหารงานแบบองครวมของผูบริหารที่จะตองคํานึงถึง 1) การบริหารความเปล่ียนแปลง (Change 
management) 2) การบริหารงาน (Task management) 3) การบริหารคน (People management) 

 
การบริหารความเปล่ียนแปลง 

(Change management) 
 
 

 
   ผูบริหารการเปล่ียนแปลง 
   (Chief Change Officer) 

 
 

การบริหารคน 
(People management) 

การบริหารงาน 
(Task management) 

 
ภาพแสดง การบริหารแบบองครวมโดยผูบริหารการเปล่ียนแปลง 

 
กลาวโดยสรุป การบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น สวนหนึ่งเปนผลมา

จากลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหารในการเปนภาวะผูนํา (Leadership) ท่ีดีในองคการ ภาวะ
ผูนําท่ีดีควรเปนผูนําท่ีเขาใจงาน ผูนําเขาใจคน และเปนผูนําการเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปน
ผูบริหารที่มีความฉลาดทางสติปญญา (Intelligent Quotient) เทานั้น แตการบริหารงานในองคการ
ไดมีการยอมรับกันวาความสําเร็จขององคการไมวาองคการประเภทไหนก็ตาม ลวนแตข้ึนอยูกับภมิู
ปญญา ความคิดอาน และแนวปฏิบัติท่ีสรางสรรคของผูนําขององคการ ภาวะผูนําจะมีความสัมพันธ
กับประสิทธิผลของงาน และเนื่องจากผูนาํมีความสําคัญอยางมาก จึงไดมีแนวคิดและการศึกษาใน
เร่ืองความเปนผูนําและภาวะผูนําเกิดข้ึนจํานวนมาก โดยเฉพาะการศึกษาถึงความสามารถ
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผูนํา แตในปจจุบันไดเร่ิมมีแนวคิดและการศึกษาความฉลาดทาง
อารมณ(Emotional Quotient) กับภาวะผูนําในการทํางานมากข้ึนเพื่อท่ีจะสราง ภาวะผูนําการ
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แนวคิดเก่ียวกับ EQ (Emotional Quotient) 

สังคมโดยท่ัวไปสวนมากมีความเชื่อวา ผูท่ีสามารถประสบความสําเร็จท้ังในดานการเรียน 
ดานชีวิตครอบครัว และในดานการทํางานน้ันจะตองมีเชาวปญญาสูง ความเช่ือดังกลาวแมวาจะมี
สวนถูกตองไมมากก็นอย ท้ังนี้เพราะเชาวปญญาสามารถสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จทาง
การศึกษาและสามารถเปนตัวทํานายการเรียนตลอดท้ังหลักสูตรได แตก็ยังมีความสามารถในดาน
อ่ืนๆอีกหลายประการท่ีไมสามารถอธิบายไดดวยเชาวปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองความฉลาด
ทางอารมณ (Emotional Quotient) หรือท่ีเรียกอีกอยางหนึง่วา EQ ซ่ึงเร่ิมพัฒนามาต้ังแต ค.ศ. 1983 
ในเร่ือง Interpersonal Intelligence ของ Gardner นักจิตวทิยาและนักวิจยัตลอดจนผูนาํท้ังหลายใน
ปจจุบัน ไดใหความสนใจและยอมรับถึงความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ ซ่ึงเปน
ความสามารถเช่ือมโยงกับความมีประสิทธิผลของมนุษย ดาลเนียล โกลแมน (Daniel Goleman 
1995) กลาววาความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญเปนสองเทาของความฉลาดทางสติปญญา (IQ) 
รวมกับทักษะทางเทคนิคในการชวยใหทํางานใหสําเร็จลงไดดวยดี นอกจากนี้บุคคลยิ่งมีตําแหนง
สูงข้ึนในองคการ ความสําคัญของความฉลาดทางอารมณยิ่งทวีตามระดับความสูงของตําแหนงใน
องคการ ท้ังนี้เพราะการมีทักษะและความเขาใจทางอารมณจะชวยเปนตัวขับเคล่ือนความคิดและ
การตัดสินใจตลอดจนการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนของผูนําไดเปนอยางดี 

อารมณ หรือ emotion มาจากคําในภาษาละตินวา motere แปลวาเคล่ือนไหว เม่ือเติม e 
นําหนาจึงหมายถึง เคล่ือนไหวจาก แสดงถึงคุณสมบัติของอารมณท่ีมีสวนรวมในการกระตุนใหเกดิ
การกระทํา หรือพฤติกรรมตางๆอยูเสมอ(กรมสุขภาพจิต,2543,หนาข) และมนษุยเรามักยกยองผูท่ีมี
เหตุผลและมักจะคิดวาตนเองเปนคนท่ีมีเหตุผลในการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งในแบบท่ีคนฉลาดทํา แต
จริงๆแลวมนษุยมีความรูสึกและมกัจะใชอารมณกอนท่ีจะมีสติใชเหตผุลเสมอ ซ่ึงในชีวิตประจําวนั
ของมนุษยจะเกี่ยวของกับความรูสึกและอารมณอยูเสมอ อาทิ ความสุข ความเสียใจ ความตื่นเตน 
ความรัก ความโกรธ ความกลัว และความผิดหวัง เปนตน (วารุณี ภูวสรกุล 2542) อารมณจึงมี
ความสําคัญท้ังตอตนเอง และบุคคลรอบขาง เพราะอารมณอาจจะกอใหเกิดไดท้ังพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคและไมพึงประสงค ในบางคร้ังอารมณทําใหเรามีความสุขและบางคร้ังทําใหเรามีความ
ทุกขท่ีสามารถแผกระจายไปยังบุคคลรอบขางได 

ความฉลาดทางอารมณ หรือ EQ (Emotional Quotient) ซ่ึงบางคนเรียกวา ความฉลาดทาง
อารมณ หรือปญญาทางอารมณ คือศักยภาพของแตละคนท่ีจะตอบสนองอารมณตนเอง ความ
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สวนในเร่ืองขององคประกอบของความฉลาดทางอารมณนั้น มีนักจิตวทิยา และนักวชิาการ
ไดแบงองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ พอจะสรุปเปนสังเขปไดดังนี ้

1. แนวคิดของ เมเยอร และ ซาโลเวย (Mayer and Salovey 1990) ไดกลาวถึง EQ 
(Emotional Quotient) ไววาเปนเร่ืองของทักษะในการปรับตัวใน 3 ลักษณะ ดังนี ้

1.1 ข้ันรูจักภาวะอารมณของตนเอง คือ การประเมินภาวะอารมณไดอยางถูกตอง 
และแสดงออกไดอยางเหมาะสม การที่บุคคลสามารถรับรู ระบุ และจําแนกภาวะอารมณท่ีเกิดข้ึนกับตน
ได เปนปจจัยท่ีเอ้ือตอความสามารถในการปรับตัว และการแสดงออกทางอารมณไดอยางดี 

1.2 ข้ันควบคุมอารมณ คือ เปนการกํากับดแูลภาวะอารมณของตนและผูอ่ืนไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะ ท้ังทางกาย ทางคําพูด และทางจิตใจ 

1.3 ข้ันใชความฉลาดทางอารมณ คือ คนแตละคนจะมีความสามารถในการใช
ประโยชนจากภาวะอารมณของตนตางกันในการแกไขปญหาหรือชวยในการปรับตัว หากอารมณดี
อาจมีสวยชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคและคิดอยางมีเหตุผล 

2. แนวคิดของโกลแมน (Goleman 1998) ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ EQ (Emotional 
Quotient) ซ่ึงไดนําเอาแนวคิดของ Mayer and Salovey มาปรับเปนความคิดของตนเอง ท่ีเรียกวา 
The Emotional Competence Framework) ประกอบดวย 

1) ความสามารถสวนบุคคล (Personal Competence) เปนความสามารถที่จะกําหนด
วาเราจะบริหารจัดการตนเองไดอยางไร คือ 

1.1 การตระหนักรูตนเอง (Self-Awareness) ประกอบดวยองคประกอบยอยคือ การ
ตระหนกัรูอารมณตนเอง การประเมินตนเองอยางถูกตอง และมีความเชื่อม่ันในตนเอง 

1.2 การจัดระบบตนเอง (Self-Regulation) ประกอบดวยองคประกอบยอย คือ 
ความสามารถควบคุมตนเอง ความเปนท่ีไวใจได ความมีสติและความรับผิดชอบ ความสามารถใน
การปรับตัว และการยอมรับนวัตกรรมใหม 
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1.3 มีแรงจูงใจ (Motivation) ประกอบดวยองคประกอบยอย คือแรงจูงใจ
สัมฤทธ์ิ มีความผูกพันกับกลุมหรือองคการมีความพรอมและความสามารถในการริเร่ิม และมีการ
มองโลกในแงดี 

2) ความสามารถทางสังคม (Social Competence)  
2.1 การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) ประกอบดวยองคประกอบยอย คือ การ

เขาใจผูอ่ืน การสนับสนุนและพัฒนาผูอ่ืน การมุงใหบริการผูอ่ืน การสรางโอกาสจากความแตกตาง
ของบุคคล และตระหนักรูถึงการเมืองของกลุม (Political Awareness) 

2.2 ทักษะทางสังคม (Social Skill) ประกอบดวยองคประกอบยอย คือการโนม
นาวผูอ่ืน การติดตอส่ือสารท่ีเปดเผยและนาเช่ือถือ การจัดการความขัดแยง การมีภาวะผูนํา การ
กระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลง การสรางสายสัมพันธ การทํางานรวมกบัผูอ่ืนและสรางความ
รวมมือ และการสรางสมรรถภาพของทีม 

สวนในประเทศไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดพัฒนาแนวคิดเร่ืองความ
ฉลาดทางอารมณ โดยแบงองคประกอบของความฉลาดทางอารมณ ออกเปน 3 ประการ (กรม
สุขภาพจิต,2543,หนา ข) คือ 

1. ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของ
ตนเองได รูจกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 

2. ความเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจกัตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถ
ตัดสินใจแกปญหา และแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 

3. ความสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข มีความภูมิใจ
ในตนเอง พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ 

กลาวโดยสรุป จากการศึกษาแนวคิดทางดานภาวะผูนํา (Leadership) และความฉลาดทาง
อารมณ (Emotional Quotient) ผูเขียนพบวาผูบริหารหรือผูนําในองคการก็เปนเหมือนคนท่ัวๆไปท่ี
ยอมมีอารมณ มีความรูสึกนกึคิด มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก แตเนื่องจากผูบริหารเปนศูนยกลางแหง
อํานาจในการบริหารงาน จึงมีอิทธิพลอยางมากตออารมณ ความรูสึก และพฤติกรรมของ
ผูใตบังคับบัญชา ตัวอยางเชน ถาองคการใดท่ีมีผูบริหารเปนคนท่ีมีอารมณในทางลบ อารมณรอน 
โกรธงาย โมโหราย ชอบดุดาวากลาว ชอบใชน้ําเสียงตะโกนดัง ๆ ใสหนาลูกนอง หรือเอาแตใจไม
สนใจความรูสึกของลูกนองเลย อารมณของผูนําแบบนีย้อมสงผลทางลบ หรือมีอิทธิพลทางลบทํา
ใหลูกนองก็จะมีอารมณและความรูสึกในทางลบตามไปดวย ตรงกันขามหากองคการใดท่ีมี
ผูบริหารเปนคนท่ีมีอารมณในทางบวก และสามารถบริหารจัดการอารมณของตนเองไดเปนอยางดี 
ตัวอยางเชน อารมณใสใจในความรูสึก หรือพฤติกรรมในการแสดงออกของลูกนอง มีการพูด การ
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การพัฒนาภาวะผูนําในองคการดวย EQ 
“A happy man is the man who has been able to understand the causes of thing “ หมายถึง 

ความสุขจะเกดิข้ึนกับคนท่ีเขาใจสาเหตุของส่ิงตางๆ มีความหมายแฝงนัยเตือนใหรูจักหาเหตุผลเพื่อ
สรางสุขแลว ยังคงแฝงนยัของความสุขเกดิจากความเขาใจลุมลึกเปนไปตามปริมาณความฉลาดทาง
สติปญญา อารมณ หากปญหาท่ีตองใชสติปญญาแกไขระดับของความฉลาดทางสติปญญา 
(Intelligent Quotient) ก็จะเปนตัวแปรสําคัญในการหาเหตุ เพื่อดับปญหาดวยปญญา เม่ือส้ินปญหา
ความสุขก็เกิดข้ึน ระดับของความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) จะเปนปจจัยสําคัญใน
เหตุใหเกดิสุข โดยมากแลวความสําเร็จในการทํางานโดยเฉพาะงานบริหารนอกจากจะข้ึนอยูกับ
ความสามารถของตนแลว ยงัข้ึนอยูกับความรวมมือของผูอ่ืนดวย ชีวิตการทํางานจะสดใสหาก นาย
ดึง ลูกนองดัน และคนเสมอกันนยิม การใชความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) เพื่อ
เสริมสรางความสําเร็จในการทํางานไดนัน้ จะตองรับรู ตคีวาม และแสดงภาวะอารมณไดอยาง
ถูกตอง มีความสามารถในการใชภาวะอารมณนั้นๆตอตนเอง ผูรวมงาน และมีการเรียนรู ตลอดจน
เขาใจอารมณและความรูสึกท่ีไดรับ นอกจากนี้ตองสามารถควบคุมอารมณ และเอาชนะสราง
พฤติกรรมในทางบวก การสรางความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) ตองเร่ิมจากท่ีพัฒนา
ท่ีตัวเราเอง และการเรียนรูท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืน โดยการเขาใจและยอมรับธรรมชาติของอารมณ
ตนเอง รับฟงทําความเขาใจและใหเกยีรติผูอ่ืน และสามารถแกไขความขัดแยงไดดี การพัฒนาภาวะ
ผูนําในองคการดวย EQ นั้นไมควรเนนการใชอารมณเหนือเหตุผล แตใหใชปญญาในการแกไข
ปญหา เพื่อท่ีจะสรางผูบริหารใหเปนผูนําท่ีฉลาดรู ฉลาดทํา ฉลาดพูด ฉลาดคิด และฉลาดปรับ
อารมณไดตามสถานการณ 

ผูนําฉลาดรู  หมายถึง บุคคลผูหวังความสําเร็จในการทํางาน นอกจากจะฉลาดรูใน
กระบวนการทํางานแลว ยังตองฉลาดรูในอารมณของตนเอง
และผูอ่ืน ดังคําท่ีวา รูเขา รูเรา รบรอยคร้ังชนะรอยคร้ัง 

ผูนําฉลาดทํา  หมายถึง ความมีศิลปะ เปนเร่ืองของการทําเปนไมใชเพียงแคทําไดเทานั้น 
คนท่ีฉลาดทําการใดตางๆ อาจไมฉลาดพูด หรือฉลาดคิด 

ผูนําฉลาดพูด  หมายถึง การรูจักเลือกพูดแตส่ิงท่ีดี มีประโยชน หลีกเล่ียงคําพูดท่ีจะทํา
ใหตนเอง และบุคคลอ่ืนเดือดรอน ดงัคําท่ีวา พูดดีเปนศรีแกตัว 
พูดชั่วอัปราชัย หรือ จะไดดกี็เพราะปาก จะไดยากก็เพราะคํา 
เปนตน 
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ผูนําฉลาดคิด หมายถึง เปนความฉลาดทางใจ ตองมีสติสัมปชัญญะ สามารถควบคุม
ความคิดใหไปในทางท่ีดี คิดในทางท่ีสรางสรรค ดังคําท่ีวา อยู
คนเดียวใหระวังความคิด อยูกับมิตรใหระวงัวาจา 

ผูนําฉลาดปรับอารมณ  หมายถึง  ฉลาดรู + ฉลาดทํา + ฉลาดพูด + ฉลาดคิด 
 
ดังนั้นเม่ือองคการใดจะพัฒนาภาวะผูนําในองคการดวย EQ (Emotional Quotient) เพื่อให

ผูนําขององคการในแตละระดับใหเปนคนที่ฉลาดรู ฉลาดทํา ฉลาดพูด ฉลาดคิด และฉลาดปรับ
อารมณไดดนีัน้ ถือวาเปนการพัฒนาไปสูส่ิงท่ีองคการคาดหวังไวกับตัวผูบริหารในระยะยาว แต
ในทางปฏิบัตอิงคการควรท่ีจะมีกรอบคิดหรือแนวทางในการชวยพัฒนาภาวะผูนําดวย EQ 
(Emotional Quotient) ของผูบริหาร ซ่ึงผูเขียนไดปรับแนวคิดของ Goleman มาสรางเปนแนวทางใน
การพัฒนาดังกลาว 4 แนวทางดวยกันโกลแมนและคณะ (Goleman and other 2002) ไดเขียน
หนังสือช่ือ The New Leaders : transforming the art of leadership into the science of results.ได
กลาวถึงความสําคัญของความฉลาดทางอารมณท่ีมีตอความมีประสิทธิผลของผูนํา ซ่ึงแตละ
แนวทางมีรายละเอียด ดังนี ้

1. ดานความสามารถตระหนักรูอารมณตนเอง (Self - awareness) มีวิธีการท่ีสําคัญอยู 3 
ประการไดแก 

1.1 การตระหนักรูตนเอง (Emotional self - awareness)  
เปนความสามารถของผูนําท่ีอานอารมณของตนออก จึงพยายามควบคุมและปรับ

กลไกภายในตนเอง  
1.2 การประเมินตนเองไดถูกตอง (Accurate self - assessment)  

ผูนําท่ีมีความสามารถตระหนักรูตนเองสูงจะเขาใจถึงจุดแข็ง (Strength) และ
จุดออน (limitation) ของตนไดด ี

1.3 ดานความม่ันใจ (Self - confidence)  
การท่ีผูนํารูถึงขีดความสามารถของตนไดอยางถูกตอง ชวยใหผูนํารูจกัเลือกใช

จุดเดนของตนเองในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี  
2. ดานความสามารถบริหารจัดการตนเอง (Self - management) มีวิธีการท่ีสําคัญอยู 6 

ประการไดแก 
2.1 การควบคุมอารมณตนเอง (Emotional self - control)  
 ผูนําท่ีมีความสามารถควบคุมอารมณตนเองไดสูง จะมีวธีิการในการจดัการกับ

ภาวะสับสนทางอารมณตลอดจนภาวะกดดนัภายในตนไดด ี



 14

2.2 ดานความโปรงใส (Transparency) 
 ผูนําท่ีมีความโปรงใสยึดม่ันตอคานิยมในการดํารงชีวิต ความโปรงใส หมายความ

รวมถึง การเปดเผยถึงความรูสึก ความเช่ือและการกระทําท่ีแทจริงของตนเองใหผูอ่ืนเห็น มีความคง
เสนคงวาในการคิด การพูดและการกระทําท่ีสอดคลองกัน 

2.3 ดานความสามารถปรับตัว (Adaptability)   
 ผูนําท่ีสามารถปรับตัวไดด ีจะมีความคลองแคลวในการตอบสนองความตองการที่

หลากหลายโดยท่ีตนเองไมสูญเสียจุดยนืหรือพลังแตอยางใด 
2.4 ดานมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement)   
 ผูนําท่ีมีสมรรถนะมุงผลสัมฤทธ์ิสูง จะมีมาตรฐานสวนตัวสูงท่ีจะปรับปรุงผลงาน

ใหดีข้ึนอยางตอเนื่องท้ังผลงานของผูนําเองและของผูรวมงาน 
2.5 ดานริเร่ิม (Initiative) 
 ผูนําท่ีมีจิตสํานึกเร่ืองความมีประสิทธิภาพ (Sense of efficacy) จะพยายามควบคุม

กระบวนการตาง ๆ ของการทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดด ีเปนคนเกงในการริเร่ิมส่ิงใหม   
2.6 การมองโลกในแงด ี(Optimism) 
 ผูนําท่ีมองโลกในแงดีมักมองโลกอยางมีความหวัง มีแรงจูงใจและกําลังใจสูง 

(Self - motivating) มองเห็นชองทางท่ีเปนโอกาส (opportunity) มากกวาจะมองวาเปนภัยคุกคาม 
(threat) 

3. ดานความตระหนักรูทางสังคม (Social awareness) มีวธีิการท่ีสําคัญอยู  
3 ประการไดแก 

3.1 การเขาใจผูอ่ืน (Empathy)  
 การเขาใจผูอ่ืน (Empathy) หมายรวมถึง ความสามารถรับรูอารมณผูอ่ืน เขาใจถึง

มุมมองของคนเหลานั้น เปนความรูสึกแบบ “เอาใจเขามาใสใจเรา” และใหความสนใจตอความ
กังวลใจของคนดังกลาว 

3.2 ความตระหนกัรูดานองคการ (Organizational awareness)  
 หมายรวมถึง ความเขาใจสภาพปจจุบันปญหาของหนวยงานรูเครือขายการ

ตัดสินใจและภาวะการเมืองในระดบัองคการไดด ี
3.3 ดานการบริการ (Service)  
 หมายถึงความสามารถในการรับรู และตอบสนองตอความตองการของฝาย

ผูรวมงาน ลูกคาและผูมีสวนไดเสียท้ังหลาย 
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4. ดานความสามารถบริหารจัดการความสัมพนัธ (Relationship management) มีวิธีการท่ี
สําคัญอยู 6 ประการไดแก 

4.1 การสรางแรงดลใจ (Inspiration) 
 ผูนําที่มีความสามารถในการดลใจ (Inspirational leadership) ยอมสามารถเปนผูช้ีนํา

และจูงใจผูตามใหเกิดความผูกพันยึดม่ันตอวสัิยทัศนและพนัธกิจรวมขององคการดวยความเต็มใจ 
4.2 ดานอํานาจอิทธิพล (Influence)  
 ตัวบงช้ีของผูนําท่ีมีอิทธิพล อาจมองเห็นต้ังแตระดับงาย ๆ เชน ผูนําใชการพูด

หวานลอมจนผูฟงคลอยตามและยนิยอมปฏิบัติตาม ไปถึงการใชอิทธิพลระดับท่ีมีความซับซอน 
เชน การท่ีผูนํารูวิธีการท่ีจะดงึบุคคลสําคัญเขามาเปนพวกและเขามาเปนเครือขายของตน เพื่อให
ชวยสนับสนนุความคิดใหมหรือโครงการใหมท่ีตนจะริเร่ิมข้ึน เปนตน 

4.3 การพัฒนาผูอ่ืน (Developing others) 
 ผูนําท่ีมีความสามารถดานนี้ จะใสใจใหผูรวมงานไดพัฒนาตนเองระหวางทํางาน

ดวยการใหคําแนะนําและใหขอมูลปอนกลับตลอดเวลา 
4.4 ตัวเรงการเปล่ียนแปลง (Change catalyst)  
 ผูนําที่เปนตัวเรงการเปล่ียนแปลงไดนั้นคือ ผูท่ีกลาทาทายตอสถานภาพเดมิเพื่อใหได

ความเปนเลิศข้ึนมาใหม 
4.5 การบริหารความขัดแยง (Conflict management) 
 สมรรถนะดานนี้จะชวยใหผูนําสามารถดึงทุกฝายท่ีเกีย่วของยอมถอยออกมาจาก

ความขัดแยง เพื่อมารวมหามุมมองท่ีแตกตางกันของแตละฝายท่ีมีตอปญหานั้นจากนั้นจึงหาขอยตุิท่ี
ควรเปนรวมกนัซ่ึงทุกฝายใหการยอมรับได 

4.6 สรางทีมงานและความรวมมือ (Teamwork and collaboration) 
 เปนความสามารถในการทํางานแบบทีมของผูนํา กลาวคือผูนําท่ีทําตนเปนสมาชิก

ท่ีดีของทีมยอมชวยสรางเสริมบรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตรท่ีพรอมใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลตอกัน  

กลาวโดยสรุป การพัฒนาภาวะผูนาํในองคการดวย EQ นับวามีความสําคัญอยางยิ่งภายใต
โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหารถือวาเปนบุคคลท่ีสําคัญในองคการจะตองเปนผูนํา
องคการเพื่อพาองคการใหสามารถอยูรอดปลอดภัยภายใตการเปล่ียนแปลงคร้ังนี้ได แตอยางไรก็
ตามผูบริหารที่มีแตความฉลาดทางสติปญญา (Intelligent Quotient) เพียงอยางเดยีวยอมไมสามารถ
บริหารงานภายใตการเปล่ียนแปลงใหประสบความสําเร็จได หากขาดซ่ึงความฉลาดทางอารมณ 
(Emotional Quotient) และลักษณะพฤติกรรมของแบบผูนําในประเภทตางๆ โดยเฉพาะผูนําแบบใช
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การบริหารงาน การบริหารตน การบริหารคน 

ผูบริหารการ
เปล่ียนแปลง 

IQ 
ความฉลาด
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สติปญญา 
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ฉลาดรู + ฉลาด
ทํา + ฉลาดคิด + 
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ทางดานอารมณ 
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Change management 

Leadership of Change  

ลอที่ 1 
ตระหนักรู 
อารมณ 
ตนเอง 

ลอท่ี 2 
บริหาร 
จัดการ 
ตนเอง 

ลอท่ี 3 
บริหารจัดการ 

ความ 
สัมพันธ 

ศาสตร + ศิลป 

ลอท่ี 4 
ตระหนักรู 
ทางสังคม 

 
 

ภาพแสดง การพัฒนาภาวะผูนําในองคการดวย ตัวแบบ 4X4 EQ 
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จากแผนภาพการพัฒนาภาวะผูนําในองคการดวย EQ ตามตัวแบบ 4x4 EQ หรือตัวแบบ
ขับเคล่ือน 4 ลอ EQ ซ่ึงการพัฒนาดังกลาวเปรียบเสมือนการขับเคล่ือนรถยนตออฟโรดท่ีมุงไป
ขางหนาภายใตการเปล่ียนแปลงของโลกยุคปจจุบันอยางรวดเร็ว เสนทางการขับข่ียอมมีอุปสรรค
มากมายมาเปนเคร่ืองทดสอบความสามารถในการขับข่ี ซ่ึงก็เปรียบเสมือนผูบริหารจะตองเปนผู
นําพาองคการฟนฝาอุปสรรคภายใตการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยผูบริหารจะตองมีคุณลักษณะท่ี
เปนผูนํา หรือ ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง Leadership of Change ใหได ภารกจิของผูบริหารก็คือ 
การบริหารงาน ซ่ึงตองอาศัยความฉลาดทางสติปญญา (Intelligent Quotient) การบริหารคน ซ่ึงตอง
อาศัยความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) มาชวยสนับสนุนการบริหารตน สรางตนเองให
เปนผูบริหารการเปล่ียนแปลง (Chief Change Officer) ท่ีมีท้ังความฉลาดรู ความฉลาดทํา ความ
ฉลาดคิด ความฉลาดพูด และความฉลาดปรับอารมณ ใหได โดยผูบริหารจะตองมีพื้นฐานท่ีดีในการ
ใชท้ังศาสตรและศิลป ในการบริหารงาน แตส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะขาดไมไดกคื็อพลังการขับเคล่ือน ท้ัง 4 
ลอEQ อันไดแก การตระหนักรูอารมณตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ และการตระหนักรูทางสังคม วงลอท้ัง 4 จะตองหมุนขับเคล่ือนมุงไปขางหนาอยู
ตลอดเวลา ซ่ึงถาหากกระบวนการท้ังหมดนี้สามารถทํางานไดอยางสมดุล องคการในอนาคตก็จะ
เปนองคการท่ีมีผูบริหารมีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีด ีเหมาะสม สามารถสรางและบริหารงานใน
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืนตอไป 
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