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บทคัดย่อ
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาในยุค Thailand
4.0 ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจมุ่งพัฒนาตนเองและคนในองค์กร
สร้างความสัมพันธ์เป็นรายคน สร้างมนุษยสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารองค์กร
โดยเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของแนวคิด Thailand 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรม ด้วยการสร้างการมี
ส่วนร่วม การสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาจุดแข็งขององค์กร ด้วยการคอยดูแลผู้ร่วมงานและองค์กร
ให้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวทันกระแสโลกและบริบทของประเทศ

ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�ำทางการศึกษา; ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง; Thailand 4.0.
Abstract

The goal of this article was to present educational transformation leadership
in Thailand 4.0 in order to drive operational vision, create motivation to develop
yourself and individual persons in the organization, build relationships with individuals,
strengthen morals and ethics in organizational management, and make changes
based on the Thailand 4.0 concept through the use of innovation by encouraging
involvement, the development of organizational strengths, and taking care of
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colleagues, the company can continue to grow in a positive way based on new ideas
to improve the country’s education in order to stay up with societal changes, the
world’s pace, and the country’s context.

Keywords : Educational Leadership; Transformational Leadership; Thailand 4.0.
บทน�ำ

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันกันอย่างสูง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เรือ่ ย ๆ และในฐานะทีป่ ระเทศไทยเป็นส่วนหนึง่ ของประชาคมโลก จึงหลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะได้รบั ผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันจะเห็นได้ชดั จากปัญหาและสภาพของวิกฤติการณ์ทงั้ ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าในสภาวะแบบนี้ สังคมไทยควรมี
การปรับตัวเปลีย่ นแปลงและพัฒนาตนเองอย่างไร เพือ่ ให้สามารถด�ำรงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงยัง่ ยืน มีสนั ติสขุ
และสามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ทางด้านต่าง ๆ ที่เราก�ำลังเผชิญอยู่ได้1 ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของ
การปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาจึงจําเปนตองใชผูบริหารการศึกษามืออาชีพ จึงจะนําสถานศึกษาบรรลุ
ความสําเร็จตามภารกิจ และบทบาทหนาที่ของสถานศึกษา การเปนผูบริหารมืออาชีพจะตองอาศัย
ความรู ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะและอาศัยกระบวนการบริหารที่เนนการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกฝาย ทุกสถาบัน ทุกองคกรที่เกี่ยวของภายนอกสถานศึกษา และการบริหารโดยใชองคกร
คณะบุคคล ตลอดทั้งนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM)2
ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนตัวจักรกลที่สําคัญที่สุด เพราะเปนผูนําเอานโยบาย และโครงการ
ไปสูการปฏิบัติ ถาการดําเนินตามนโยบายเปนไปดวยดียอมเปนผลดีตอคณะครู นักเรียน ผูปกครอง
ตลอดจนชุมชน และสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จ หรือ ลมเหลวในการ
บริหารเพียงใดนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองมีพฤติกรรมบริหารอยางเหมาะสม ตองเปนผูนําในการ
บริหารจัดการที่มีทั้งการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาองคการควบคูกันไป3
1

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, หลักสูตรพัฒนาผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง เพือ่ รองรับ
การกระจายอ�ำนาจส�ำหรับผูบ้ ริหารการศึกษาและผูบ้ ริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐), หน้า ๒.
2
ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :.ขาวฟาง, ๒๕๔๖), หนา ๑-๕.
3
วันเพ็ญ เจริญแพทย, “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารองคก ารแหง การเรียนรูข องผูบ ริหาร จังหวัดระยอง”,
สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕),
หนา ๒๔.
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ในทํานองเดียวกัน Bass อางถึงใน อภิวรรณา แกวเล็ก4 กลาววาผูบริหารยุคใหมควรจะตอง
พัฒนาตนเองใหม ภี าวะผูน าํ ทีส่ าํ คัญ ๒ แบบ คือ ผูน าํ แบบแลกเปลีย่ น และ ผูน าํ แบบเปลีย่ นแปลงสภาพ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เบอรน (Burn) อางถึงใน สุเทพ พงศศรีวัฒน ๗ ที่ กล่าวถึงภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยนกับภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพในผลงานศึกษาเรื่องผูนําทางการเมือง โดยเบอรน อธิบายวา
ภาวะผูนําทั้ง ๒ แบบ มีอิทธิพลสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ขึ้นใน องคการ สงผลตอ
เพื่อนรวมงาน ตอผูบังคับบัญชาหรือตอผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งจะทําใหการ ดําเนินการขององคการ
ในปจจุบันเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ (Efficiency) บังเกิดผลดี (Excel) ผูนํากับผูตาม
จะผูกพันตอกันอยางมั่นคงทั้งนี้เพราะภาวะผูนําของผูบริหาร จะมีอิทธิพลตอ ผูรวมงานซึ่งจะชวย
ใหเกิดความพยายามที่จะปฏิบัติงานใหเกินเปาหมายที่กําหนด มีอิทธิพลตอการ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ความเชือ่ แรงจูงใจและสรางความเชือ่ มัน่ ใหเกิดขึน้ กับผูต ามในอีกทางหนึง่ ดว ย บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อน�ำเสนอภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนในยุคประเทศไทย 4.0 โดยเน้นการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหาร
สถานศึกษาซึ่งมีรายละเอียดที่จะต้องท�ำความเข้าใจดังนี้

ความหมายของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง

นักวิชาการทางการศึกษาได้ให้ความหมายของค�ำว่า ภาวะผูน้ ำ� ได้เสนอแนวคิดไว้ทนี่ า่ สนใจ ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้น�ำ ไว้ว่าหมายถึง คุณลักษณะ บารมี คุณธรรม
ความเชี่ยวชาญ และสถานการณ์ของบุคคลหรือต�ำแหน่ง ที่มีอิทธิพลเชิงสร้างสรรค์ต่อผู้อื่น ท�ำให้เกิด
ความร่วมมือยินยอม โดยใช้การบริหารการเปลีย่ นแปลงและด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ บรรลุเปา้ หมายของกลุม่
หรือองค์การ5 และชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้น�ำ ไว้ว่าหมายถึง กระบวนการ
ในการโน้มน้าวและจูงใจของทัง้ ผูน้ ำ� และผูต้ าม เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การผ่านการเปลีย่ นแปลง6
ในขณะที่ สัมมา รธนิธย์ ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้น�ำ ไว้ว่าหมายถึง การใช้อิทธิพลของบุคคล
หรือของต�ำแหน่ง จูงใจให้บคุ คลหรือกลุม่ บุคคล ปฏิบตั ติ ามความคิดเห็นความต้องการของตนด้วยความ
เต็มใจ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อจะน�ำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มตามที่ก�ำหนดไว้ ภาวะ
ผู้น�ำเป็นความสามารถในการชักจูงหรือโน้มน้าวผู้อื่นให้ค้นหาหนทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
4

Bass, B. M. & Avolio, B. J., Multifactor leadership questionnaire, Palo Alto, (California :
Consulting Psychologist Press, 1990), p. 14, ดูรายละเอียดใน อภิวรรณ แกวเล็ก, “ภาวะผูนําของผูบริหารที่
สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา ๑”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒), หนา ๕ – ๖.
5
ราชบัณฑิตยสถาน, ศัพท์ศึกษาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๓๒๓.
6
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, ภาวะผู้น�ำร่วมสมัย, (กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑.
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ให้อย่างกระตือรือร้น และเป็นการผูกมัดหรือหลอมรวมกลุ่มเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกระตุ้นให้
ด�ำเนินไปสู่เป้าหมาย7
อีกประเด็นทีเ่ กีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� ทีม่ อี ทิ ธิพล มีลกั ษณะส่วนตัว และมีความสามารถ ได้มนี กั วิชาการ
ให้ความหมายดังนี้ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้ให้ความหมายของ ภาวะผูน้ ำ� ไว้วา่ หมายถึง การใช้อทิ ธิพล
ของบุคคล หรือของต�ำแหน่งให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตามเพื่อที่จะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ หรือหมายถึงรูปแบบของอิทธิพลระหว่างบุคคล8 พะยอม วงศ์สารศรี ได้ให้
ความหมายของ ภาวะผู้น�ำ ไว้ว่าหมายถึง กระบวนการที่บุคคลหนึ่ง (ผู้น�ำ) ใช้อิทธิพลและอ�ำนาจ
ของตนกระตุ้นชี้น�ำให้บุคคลอื่น (ผู้ตาม) มีความกระตือรือร้น เต็มใจท�ำในสิ่งที่เขาต้องการ โดยมี
เปา้ หมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง9 ในขณะทีน่ กั วิชาการให้ความหมายภาวะผูน้ ำ� ทีม่ ลี กั ษณะ
ส่วนตัว และมีความสามารถ ได้มีดังนี้
วิเชียร วิทยอุดม ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้น�ำ ไว้ว่าหมายถึง ลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่จะ
แสดงพฤติกรรมออกมาเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการท�ำงาน
ร่วมกัน หรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ในอันที่จะท�ำให้กิจกรรมของกลุ่มด�ำเนินไปสู่เป้าหมายและ
ประสบความส�ำเร็จ ภาวะผูน้ ำ� จะมีมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ และการฝึกฝนของแต่ละบุคคล10
และวิภาดา คุปตานนท์ กล่าวว่า ผู้น�ำ (Leader) หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถในการที่จะท�ำให้
องค์การด�ำเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้อทิ ธิพลเหนือทัศคติและการกระท�ำของ
ผู้อื่น11
ผู้น�ำอาจจะเป็นบุคคลที่มีต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะรับรู้
เกีย่ วกับผูน้ ำ� ทีไ่ ม่เป็นทางการอยูเ่ สมอ เนือ่ งจากบุคคลนัน้ มีลกั ษณะเด่นเป็นทีย่ อมรับของสมาชิกในกลุม่
ท�ำให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน�้ำหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น�ำในการปฏิบัติการและ
อ�ำนวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
7

สัมมา รธนิธย์, หลัก ทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ข้าวฟ่าง,
๒๕๕๓), หน้า ๒๔๙.
8
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ภาวะผูน้ ำ� ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารการศึกษา
หน่วยที่ ๕ – ๘, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐.
9
พยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: สุภา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๙๖.
10
วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผู้น�ำ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, ๒๕๕๐), หน้า ๓.
11
วิภาดา คุปตานนท์, การจัดการและพฤติกรรมองคก์ าร, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต,
๒๕๔๔), หน้า ๒๓๗.
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สรุปได้ว่าภาวะผู้น�ำ ต้องมีบารมี คุณธรรม ความเชี่ยวชาญ มีทักษะโน้มน้าวและแรงจูงใจทั้งผู้น�ำ
และผู้ตาม มีอิทธิพลและอ�ำนาจ สามารถน�ำพาองค์การและองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ทันกระแสวัฒนธรรมใหม่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลง (transformational leadership) ประกอบดว ยลักษณะ
ที่สําคัญ ๔ ประการคือ วิสัยทัศน การสรางแรงจูงใจ การมุงความสัมพันธเปนรายคน และมีคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑. วิสยั ทัศน หมายถึง ภาพอนาคตขององคก รทีผ่ นู าํ และผูป ฏิบตั ทิ กุ คนรวมพลังเปน หนึง่ ในการ
รวมกันสรางจินตนาการหรือวาดฝนขึ้นจากพื้นฐานแหงความเปนจริงในปจจุบัน โดยเชื่อมโยงกับ
จุดมุงหมาย ภารกิจ คานิยมและความศรัทธาเขาดวยกัน อธิบายใหเปนทิศทางขององคกรชัดเจน
อยางมีพลังทาทาย ทะเยอทะยานและตอ งเปน ไปได ทัง้ เนนถึงความมุง มัน่ ทีจ่ ะทําสิง่ ทีด่ ใี หกบั ผูใ ชบริการ
คือ ลูกคาและสังคม
การมีวิสัยทัศนขององคกร ผูบริหารนี้ตองเกงจริงและเปนบุคคลที่มีเปาหมายยิ่งใหญ มีความ
ทะเยอทะยานสูง กระตือรือรน (Ambition) มีความฉลาดเฉลียว และมีไหวพริบดี เพื่อการแขงขัน
การพัฒนาองคกรได อยางตอเนื่อง (Competitiveness Continue) ผูบริหารตองมีบุคลิกภาพ
เฉพาะตั ว คื อ ต  อ งเป  น บุ ค คลที่ มี ก ลวิ ธี ใ นการสอนงานและการแสวงหาความร ว มมื อ ได เ ก ง ที่ สุ ด
กลาวโดยภาพรวม ผูบริหาร จําเปนตองรูจักเลือกคนที่มีหนวยกานที่สามารถสื่อสารและสอนไดที่จะ
มาเปนตัวแทนตัวตายของ ตนเองได เพื่อรวมกันสรางสรรคใหองคกรพัฒนาไปสูเปาหมายในอนาคต
(Future Development Goal)
๒. การสรางแรงจูงใจ หมายถึง การทีผ่ นู าํ จะประพฤติในทางทีจ่ งู ใจใหเ กิดแรงบันดาลใจกับผูต าม
โดยการสรางแรงจูงใจภายใน การใหความหมายและทาทายในเรื่องงานของผูตาม ผูนําจะ กระตุนจิต
วิญญาณของทีม (Team Spirit) ใหม ชี วี ติ ชีวา มีการแสดงออกซึง่ ความกระตือรือรน โดยการ สรา งเจตคติ
ที่ดีและการคิดในแงบวก ผูนําจะทําใหผูตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูนําจะ สรางและสื่อ
ความหวังที่ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันตอ เปาหมายและ
วิสยั ทัศนรว มกัน ผูน าํ จะแสดงความเชือ่ มัน่ และแสดงใหเ ห็นความตัง้ ใจอยา งแนว แนว า จะสามารถบรรลุ
เปาหมายได ผูนําจะชวยใหผูตาม มองขามผลประโยชนของตนเพื่อสร้างวิสัยทัศนและ ภารกิจ
ขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมายระยะยาวและ บอยครั้ง พบวา
การสรางแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นผานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปญญา
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โดยการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลทําใหผูตามรูสึกวาตนเองมีคุณคา และการกระตุนใหพวกเขา
สามารถจัดการกับปญหาที่ตนเองเผชิญได สวนการกระตุนทางปญญาชวยใหผูตามสามารถจัดการกับ
อุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
๓. การมุงความสัมพันธเปนรายคน จะเปนการมุงพัฒนาลูกนองเปนรายคนโดยมีการเอาใจใส
ตอผูใตบังคับบัญชาแตละคนผูนําจะมาปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาแตกตางกันไปตามความตองการ
และความสามารถของผูใตบังคับบัญชาแตละคนซึ่งการสรางความสัมพันธระหวางหัวหนากับลูกนอง
แบบตัวตอตัวจะพัฒนาความเปนผูนําและชวยใหไดขอมูลการตัดสินใจดีขึ้น
ผูน าํ จะมีความสัมพันธเ กีย่ วขอ งกับบุคคลในฐานะเปน ผูน าํ ใหก ารดูแลเอาใจใสผ ตู ามเปน รายบุคคล
และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ผูนําจะเปนโคช (Coach) และเปนที่ปรึกษา (Advisor)
ของผูตามแตละคนเพื่อการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล
เพือ่ ความสัมฤทธิแ์ ละเติบโตของแตละคน ผูน าํ จะพัฒนาศักยภาพของผูต ามและเพือ่ นรว มงานใหส งู ขึน้
นอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ สรางบรรยากาศ
ของการใหการสนับสนุนคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความ ตองการ
การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวา เขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล เชน
บางคนไดรับกําลังใจมากกวา บางคนไดรับอํานาจการตัดสินใจดวยตนเองมากกวา บางคนมีมาตรฐาน
ที่เครงครัดกวา บางคนมีโครงสรางงานที่มากกวา ผูนํามีการสงเสริมการสื่อสารสองทางและมีการ
จัดการดวยการเดินดูรอบ ๆ (Management by Walking around) มีปฏิสัมพันธกับผูตามเปนการ
สวนตัว ผูนําสนใจในความกังวลของแตละบุคคล เห็นปจเจกบุคคลเปนบุคคลทั้งหมด (As a whole
person) มากกวา เปน พนักงานหรือเปน เพียงปจ จัยการผลิต ผูน าํ จะมีการฟงอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
เอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) ผูนําจะมีการมอบหมายงานเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูตาม
เปดโอกาสใหผตู ามไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มทีแ่ ละเรียนรูส งิ่ ใหม ๆ ทีท่ า ทายความสามารถ ผูน าํ
จะดูแลผูต ามวาตองการคําแนะนํา การสนับสนุนและการชว ยใหก า วหนา ในการทาํ งานที่ รับผิดชอบโดย
ผูตามจะไมรูสึกวาเขากําลังถูกตรวจสอบ
๔. คุณธรรมจริยธรรม การเปนผูบริหารที่ดี อาศัยความเกงอยางเดียวไมพอจะตองอาศัยความ
มีคุณธรรม จริยธรรมประกอบกันดวย ดังนั้นผูบริหารจะตองมีคุณธรรมจริยธรรม มีหลักธรรมประจําใจ
รูวาอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรทํา ไมควรทํา
คุณลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย ลักษณะที่สําคัญ ๔ ประการ คือ
๑. วิสยั ทัศนก ารสรา งภาพอนาคต หรือการมองอนาคตซึง่ จะเปน เปาหมายในการเดินไปสูอ นาคต
โดยวิธีการนําเอาระบบการวางแผนมาใชหรือหมายถึงสิ่งที่อยากเห็น ในอนาคตและเปนสิ่งที่ดีกวาเดิม
วิสัยทัศนจะเกิดจากการรูจักคิดโดยใชปญญา และมุงมั่นใหเกิดขึ้นจริง
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๒. การสรา งแรงบันดาลใจ เปน ระดับพฤติกรรมทีผ่ นู าํ แสดงใหเ ห็นถึงการจัดการ หรือการทาํ งาน
ทีเ่ ปนกระบวนการทาํ ใหผ รู ว มงานมีแรงจูงใจภายใน ไมเห็นแกประโยชนสว นตน แตอทุ ศิ เพือ่ กลุม มีการ
ตั้งมาตรฐานการทํางานไวสูง และเชื่อมั่นวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย มีความตั้งใจแนวแนในการ
ทํางาน มีการใหกําลังใจผูรวมงาน มีการกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึงความสําคัญของงาน
๓. การมุงความสัมพันธเปนรายคน เปนการที่ผูบริหารสถานศึกษายอมรับนับถือและใหความ
สําคัญของผูร ว มงานดูแลเอาใจใสต อบสนองความตองการของผูร ว มงานแตละคนตามความแตกตางของ
แตละบุคคล แสดงความชื่นชมในความสามารถของผูรวมงานสงเสริมใหผูรวมงานไดพัฒนาตนเองให
คําปรึกษาและหาแนวทางผูรวมงาน การใหมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนพี่เลี้ยงเพื่อฝกฝนดานการ
บริหารจัดการใหขอมูลขาวสารการใหความรูตางๆมอบหมายงานพิเศษใหผูรวมงาน การสนทนาอยาง
เปนกันเองสรางบรรยากาศที่อบอุนและจริงใจตอกันในการปฏิบัติงาน
๔. คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมผู  บ ริ ห าร ผู  บ ริ ห ารที่ ป ระพฤติ แ ละปฏิ บั ติ ต นอยู  ใ นศี ล ในธรรม
เปนแบบอยางทีด่ ใี นทุก ๆ ดา น ใชห ลักธรรมในการ บริหารงาน มีคณ
ุ ธรรมในการทําหนาที่ ไมเห็นแกตวั
ไมเบียดเบียนหรือทําลายผูอื่นใหเดือดรอน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ

ความสัมพันธระหวางผูนําแบบแลกเปลี่ยนกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

จากแนวคิดของแบส (Bass)12 อธิบายวากระบวนการแลกเปลี่ยนของผูนําแบบแลกเปลี่ยนวา
เหมือนกับทฤษฎีของ วรูม (Vroom)13 ซึ่งเปนพลังที่บุคคลใชความพยายามในการปฏิบัติงาน โดยที่
ความพยายามของคนในการบรรลุความตองการของผลที่ออกมาขึ้นอยูกับ ๒ ปจจัย คือ
๑. ความมัน่ ใจหรือความคาดหวังทีว่ า ผลทีอ่ อกมาสามารถจะไดร บั ความสาํ เร็จโดยวิธกี าร ปฏิบตั ิ
งานของเขา
๒. คุณคาของผลที่ออกมาตองเปนที่ตองการ ซึ่งความคาดหวังในความพยายามจะเปลี่ยน ไป
สูค วามคาดหวังในการปฏิบตั งิ าน ผูน าํ แบบแลกเปลีย่ นตองตระหนักในบทบาทของผูต าม วากระทํา การ
เพือ่ ทีจ่ ะบรรลุผลทีอ่ อกมาตามความตอ งการของผูน าํ ผูน าํ ตอ งมีความชัดเจนในบทบาท และสรา ง ความ
12

Bass, B.M, Improving perspective on charismatic leadership in charismatic leadership,
(San Fransisco : Jossey-Bass,1985), p. 11 – 12, ดูรายละเอียดใน ฐิติพงศ คลายใยทอง, “พฤติกรรมภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๑”, วิทยานิพนธครุศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาบริหารการศึกษา) (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร, ๒๕๔๗), หนา ๒๑
13
Vroom, V.H, Work and Motivation, (New York : Wiley & Son, 1964), p. 17, ดูรายละเอียดใน,
ประวัติ มณีงาม, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลงของผูบ ริหารกับประสิทธิผล ของสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา อําเภอเลาขวัญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต ๔”, หนา ๕๕.
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ชัดเจนใหผูตามมั่นใจที่จะพบกับวัตถุประสงคของผูตามโดยที่ผูนํารูวาผูตามตองการอะไร และผู ตามก็
รับรูวาความตองการเหลานี้จะไดรับการตอบสนอง ในการแลกเปลี่ยนสําหรับความพยายามและ การ
ปฏิบัติงานของเขา แตผูนําแบบเปลี่ยนสภาพมีกระบวนการเปลี่ยนสภาพผูตามดวยการกระตุนดลใจ
และสรางความพึงพอใจในความตองการที่สูงกวา ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพสามารถยกระดับความ ตอง
การและความสํานึกของวิธีการที่จะทําใหงานสําเร็จ ผูนําจะจูงใจผูตามใหตระหนักถึงผลประโยชน ขอ
งกลุม หรือองคการเพิม่ ความตระหนักและปลุกเรา ความตอ งการในระดับทีส่ งู กวา ซึง่ พน จากความ สนใจ
ในผลประโยชนสวนตนไปสูวัตถุประสงคและภารกิจขององคการ จะสามารถ สรางความพยายาม และ
ความมั่นใจไดมากกวาปกติ ระดับของความพยายามนี้จะนอกเหนือความคาดหวัง ผูนําจะกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานไวสูงและดลใจใหผูตามไปถึงมาตรฐานนั้น Bass & Avolio14
ทําใหเห็นความสัมพันธของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีสวนที่
ตางกันอยู ๒ ประการ คือ
๑. แมภ าวะผูน าํ การเปลีย่ นแปลงจะทราบความตอ งการในปจ จุบนั และเปาหมายของผูใ ตบ งั คับ
บัญชาคืออะไร แตภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางจากภาวะผูนําแบบเปลี่ยนเชิงรุกใน ประเด็นที่ว่า
ไดพ ยายามยกระดับความตองการของผูใ ตบงั คับบัญชาทาํ ไดโ ดยยกระดับความคาดหวัง ของผูใ ตบ งั คับ
บัญชาในเรื่องเกี่ยวกับความตองการและปฏิบัติงาน เชน ยั่วยุใหผูใตบังคับบัญชา รับผิดชอบมากขึ้น
ใหอิสระในการทํางานมากขึ้น
๒. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง แตกตางจากภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนเชิงรุกโดยที่ ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงนั้นพยายามพัฒนาให้ ผู้ใตบังคับบัญชาใหมีความเปนผูนําและ สามารถแกปญหาของ
ตนเองและผูอ นื่ ได ในขณะทีร่ ฐั บาลพยายามผลักดันประเทศไปสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ซึง่ เป็นเรือ่ งของเศรษฐกิจ
ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการให้บริการมูลค่าสูง

ภาวะผู้น�ำ Thailand 4.0

ในท�ำนองเดียวกันผู้น�ำซึ่งน�ำคนท�ำงานฐานความรู้ก็ต้องปรับเปลี่ยนสไตล์ของภาวะผู้น�ำจาก
เดิม ๆ เป็นแบบใหม่ ๆ ดังนี้
๑. จากการใช้ค�ำสั่ง มาเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ผู้น�ำในอดีตน�ำคนท�ำงานจ�ำนวนมากซึ่งเป็น
คนใช้แรงงาน ใช้ทกั ษะในระดับต�ำ่ การน�ำจึงมุง่ เน้นไปทีค่ นหมูม่ ากต้องท�ำตามขัน้ ตอนการท�ำงาน ระบบ
14

Bass, B. M. & Avolio, B. J, Multifactor leadership questionnaire, Palo Alto, (California :
Consulting Psychologist Press, 1990), p. 14, ดูรายละเอียดใน กัลยาณี พรมทอง, “ความสัมพันธระหวาง
ความฉลาดทางอารมณกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในวิทยาลัยพละศึกษา, หนา ๕๑.

24.

(

308-319).indd 315

23/12/2564 16:00:36

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓

316

ระเบียบ ค�ำสั่ง เพื่อควบคุมคนหมู่มาก คนท�ำงานใช้ดุลพินิจน้อยมากในการท�ำงาน ดังนั้นผู้น�ำจึงต้อง
มัน่ ใจว่าสิง่ ทีเ่ ขาสัง่ ไปคนจะท�ำตามทุก ๆ ค�ำ จึงดูมเี หตุผลทีก่ ารใช้คำ� สัง่ ในบริบทเดิมน่าจะเหมาะสมทีส่ ดุ
เมื่อเราก้าวมาที่ไทยแลนด์ 4.0 แล้ว เราก�ำลังพูดถึงคนท�ำงานกลุ่มใหม่ ที่ใช้ฐานความรู้ในการ
ท�ำงาน พวกเขาใช้ข้อมูลเป็นวัตถุดิบ พวกเขาใช้ดุลพินิจในการท�ำงานมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีกลุ่ม
คน Millennial Generation คือคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 22-29 ปี เข้ามาในเกือบทุกองค์กร คนรุ่นนี้ไม่
คุ้นชินกับการถูกสั่งเท่าไรนัก
ทางแก้: คุณต้องสร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้น นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าท�ำไมองค์กรจ�ำนวนมากจึงเริ่ม
ใช้กระบวนการสร้างความผูกพันในการท�ำงาน โดยกระบวนการนีจ้ ะเริม่ ต้นวัดว่าระดับความผูกพันของ
พนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กร นายจ้างอยูต่ รงไหน องค์กรปรารถนาจะให้ไปถึงระดับไหน และจะต้องท�ำอย่างไร
ให้ไปถึงระดับที่ต้องการ ซึ่งมักจะท�ำกันต่อเนื่องทุก ๆ ปี
๒. จากควบคุม สู่การสร้างแรงบันดาลใจ ในอดีตผู้น�ำต้องมั่นใจว่าระเบียบ กฎ และนโยบาย ได้
รับการปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด การควบคุมจึงจ�ำเป็น แต่ว่าคนท�ำงานฐานความรู้ 4.0 นั้นต้องการ
มากกว่าการควบคุม เขาต้องการแรงบันดาลใจในการท�ำงาน
ทางแก้ : ผู้น�ำ 4.0 ต้องเปิดใจให้กว้าง ยอมรับความแตกต่างหลากหลายได้มากขึ้น
๓. จากการออกค�ำสั่ง เป็นการถามให้ใช้ความคิด ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ เคยกล่าวไว้ว่า “ผู้น�ำใน
อดีตรู้ทุกเรื่องเพื่อสั่งให้คนท�ำงานได้ ผู้น�ำในอนาคตต้องรู้จักถามแทน”15 ผู้น�ำจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ
ที่ต้องเริ่มบริหารคนท�ำงานฐานคาวมรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ พวกคนท�ำงานฐานความรู้มักจะรู้ในงานของเขา
มากกว่านายของเขา สมัยนีน้ ายจะไปบอกว่าเรารูง้ านมากกว่าเธอนัน้ มันยากขึน้ เรือ่ ย ๆ จะไปบอกให้ทำ�
อย่างโน้นท�ำอย่างนีค้ งไม่ได้เพราะเขารูง้ านของเขามากกว่าเรา ภาวะผูน้ ำ� ในอนาคตจึงต้องใช้เวลาพูดคุย
กันเยอะ ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้น จะไปสั่งลูกเดียวคงไม่ได้ นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ยากมากส�ำหรับ
ผู้น�ำโดยทั่ว ๆ ไป
ทางแก้ : ขอแนะน�ำหนังสือ “Quiet Leadership” โดย David Rock ซึ่งจะท�ำให้เราเป็นผู้น�ำที่
ถามเป็นและรู้จักท�ำให้คนคิดหาค�ำตอบได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี
๔. จากการมุ่งแก้จุดอ่อน เป็นสนใจใช้จุดแข็งมากขึ้น ในอดีตเราต้องการให้คนท�ำงานตามกฎ
ตามขัน้ ตอน ดังนัน้ จึงมีวธิ ที ถี่ กู ต้องในการท�ำงานเพียงไม่กวี่ ธิ ี งานส่วนใหญ่กเ็ ป็นงานในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตทีจ่ บั ต้องได้ เราเห็นว่ากระบวนการท�ำงานไหนถูก/ผิด ในสายการผลิตการควบคุมคุณภาพท�ำให้
15

ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์, อ้างใน จารุจรรย์ คงมีสุข, คมคิดดรักเกอร์ : The Daily Drucker งานเขียนตลอด
ทั้งชีวิตของ Peter F. Drucker สรุปเหลือ 366 แนวคิดการบริหารที่ส�ำคัญที่สุด, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
วีเลิร์น, ๒๕๕๗), หน้า ๕.
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เราดูออกว่าสินค้าตัวไหนบกพร่อง ตอนนี้พอมาถึงยุคคนท�ำงานฐานความรู้ที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงมากขึ้น
ในการท�ำงาน คนเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการท�ำงานไปแล้ว มันยากทีจ่ ะตรวจสอบคุณภาพของผลลัพธ์
ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นผลลัพธ์ของงานก็เมื่องานเสร็จไปแล้ว
ดังนัน้ การพยายามจ้องจับผิดเพือ่ ป้องกันบริการทีด่ อ้ ยคุณภาพจึงท�ำได้ยากขึน้ เราจึงต้องหันมา
สนใจจุดแข็งแทน ผูน้ ำ� 4.0 คือคนทีช่ เู รือ่ งการจับถูก พวกเขาสนใจจุดแข็ง ปัจจุบนั นีม้ แี นวโน้มการบริหาร
โดยเน้นที่จุดแข็งมากขึ้นเรื่อย ๆจากกูรูต่าง ๆ มากมาย มีการน�ำแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้ใน
การขับเคลื่อนองค์กรชั้นน�ำต่างๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ
ทางแก้ : เรียนรู้ที่จะปลดปล่อยจุดแข็งของคน
๕. จากอบรมอย่างเดียวเป็นเพิม่ การโค้ช การอบรมยังส�ำคัญอยู่ เพราะว่ามันเป็นประโยชน์สำ� หรับ
การที่เราต้องการสอนให้คนมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ว่าผู้น�ำ 4.0 การอบรมอย่างเดียวไม่
พอเสียแล้ว คนท�ำงานฐานความรู้ต้องใช้ดุลพินิจมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการท�ำงาน การใช้ดุลพินิจหมายถึง
การที่มีค�ำตอบที่หลากหลายจาก บริบทต่าง ๆ ภาวะแวดล้อม และจริตของแต่ละคน ดังนั้นผู้น�ำจึงต้อง
คุยกับคนท�ำงานแต่ละคนมากขึน้ ผูน้ ำ� จะต้องฟัง ให้ขอ้ มูลย้อนกลับว่าดุลพินจิ ทีต่ ดั สินใจลงไปนัน้ ท�ำได้
ดีอย่างไร และโค้ชให้รู้ว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไร
ทางแก้ : เรียนรู้ที่จะฟังมากขึ้น16

บทสรุป

ประเด็นที่เห็นได้ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้น�ำใน Thailand 4.0 คือปรับเปลี่ยนจิตใจ
ความคิด ใฝ่เรียนรู้ สู้สิ่งยาก ยอมรับความจริงของกระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ภาวะผู้น�ำ
ต้องกล้าแสดงออก ลุกขึ้นยืนเพื่อหาจุดบกพร่องของตนที่ยังขาดจากแนวคิดของ Thailand 4.0 และ
แสวงหาแนวทางการพัฒนาตนเองให้กา้ วทันความรูท้ ตี่ อ้ งมาตามกระแสโลกของสังคม ดังนัน้ ภาวะผูน้ ำ�
การเปลีย่ นแปลงใน Thailand 4.0 เป็นการเปลีย่ นแปลงของผูน้ ำ� ในการเสริมสร้างและพัฒนาวิสยั ทัศน์
ในการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจในการท�ำงานของตนเองและคนในองค์กร การมุงความสัมพันธ
เปนรายคน สร้างมนุษยสัมพันธ์และมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารองค์กรโดยเปลี่ยนแปลงจากการ
ใช้ค�ำสั่ง มาเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม จากควบคุม สู่การสร้างแรงบันดาล จากการออกค�ำสั่งเป็นการ
ถามให้ใช้ความคิด จากการมุ่งแก้จุดอ่อน เป็นสนใจใช้จุดแข็งมากขึ้น และจากอบรมอย่างเดียว เป็นเพิ่ม
การโค้ชคอยดูแลผู้ร่วมงานและองค์กรให้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
16

ภาวะผูน้ ำ� ส�ำหรับไทยแลนด์ 4.0, https://www.facebook.com/notes/thecoachinth/ภาวะผูน้ ำ� ส�ำหรับ
ไทยแลนด์-40 [ออนไลน์วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔]
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