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โดย รศ.ดร.รตัตกิรณ์  จงวศิาล
ภาควิชาจิตวทิยา

สาขาจิตวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์าร
คณะสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

“ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง
(Transformational Leadership) ส าหรบัครยูุคใหม”่

ในงานสัมมนาคณะครูโรงเรยีนในเครอืคณะผูร้บัใช้

HEAD
สมอง/สตปิญัญา

HANDS/
PHYSICAL
มือ/รา่งกาย

HEART
จิตใจ/อารมณ์

SPIRITUAL
จิตวิญญาณ

จิตวิญญาณในสถานทีท่ างาน 
(Workplace Spirituality)

องคป์ระกอบส าคญัทีท่ าใหม้นษุยแ์ตกตา่งจาก
เครือ่งจักร คือ มนุษยม์รีา่งกาย มีสมอง มีจิตใจ          
มีอารมณค์วามรูส้กึ และปจัจุบนันีม้คีวามสนใจเรือ่งที่
มนุษยเ์รามจีติวญิญาณ ซึ่งในการท างานหรอืการเขา้
มาอยูใ่นองคก์าร มนุษยก์น็ าจติวญิญาณ                
ของตนเองเขา้มาดว้ย ....
(Robbins,2005)

ความหมายของ

จิตวิญญาณในสถานทีท่ างาน
จิตวิญญาณในสถานทีท่ างาน เป็นการตระหนกัวา่             

คนมชีวีติภายใน (Inner Life)... มีความตอ้งการแสวงหา
คุณค่าในตนเอง คุณค่าในงาน และคณุคา่ของผูอ้ืน่ ..                
มีความปรารถนาทีจ่ะมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัคนอืน่ๆ และ  
มีความตอ้งการเปน็สว่นหนึง่ของกลุม่ ขององคก์าร หรือ
ของชมุชน สังคม (Community)…..

เราไมใ่ชม่นษุยท์ีก่ าลงัมามปีระสบการณท์างจิตวญิญาณ.
เราเป็นจติวญิญาณทีก่ าลงัมามปีระสบการณค์วามเปน็มนษุย์

บาทหลวงในศาสนาครสิต ์คณะเยซอูติ
และนักมนุษยวิทยา

จากหนังสอื ภาวะผู้น า : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสูก่ารพฒันา
โดย รัตติกรณ ์จงวิศาล คณะสงัคมศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร์

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://images.main.uab.edu/ctn/community.jpg&imgrefurl=http://indocquent.wordpress.com/2008/01/23/build-your-business-presence-in-your-community/&h=347&w=324&sz=23&hl=th&start=3&tbnid=V82-5BBSNIXM_M:&tbnh=120&tbnw=112&prev=/images?q%3DCommunity%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://www.rtpi.org.uk/download/118/world-connect-people-community-international.jpg
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.parentsknow.state.mn.us/images/community_right.gif&imgrefurl=http://www.parentsknow.state.mn.us/&h=342&w=407&sz=37&hl=th&start=17&tbnid=DPJhGAXvYFEJVM:&tbnh=105&tbnw=125&prev=/images?q%3DCommunity%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://bp1.blogger.com/_2yA_2bUHmLk/RwX0KhAUdsI/AAAAAAAAAz8/BD6CZeL_RY4/s320/ist2_458695_community_of_people_in_circle.jpg&imgrefurl=http://www.publicdialogues.blogspot.com/&h=320&w=320&sz=15&hl=th&start=35&tbnid=0SHzEFBPWKkr1M:&tbnh=118&tbnw=118&prev=/images?q%3DCommunity%26start%3D18%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DN
http://books.google.com/books?id=xcEHEaFwsNkC&hl=th&source=gbs_similarbooks
http://books.google.com/books?id=3YXbe26b6J4C&hl=th&source=gbs_similarbooks
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จิตวิญญาณ...มคีวาม
หมายถงึ ความเชือ่มโยง 
(Connectivity)......

ธรรมะ หรือธรรม

ตนเอง ผู้อื่น 
สิ่งแวดลอ้ม

- วิสัยทัศน ์           
- นวตกรรม                 
- การหยัง่รู ้          
- การผสมผสาน      
- การมองภาพรวม       

ฯลฯ

- มนุษยสัมพนัธ ์          
- อารมณ ์         
- ความรูส้กึ        
- ความเปน็มติร      
- ความเหน็ใจผูอ้ืน่       

ฯลฯ

- คิดวิเคราะห ์           
- คิดเชงิเหตผุล      
- การแกป้ญัหา           
- การค านวณ      
- ข้อเท็จจรงิ       

ฯลฯ

- การวางแผน            
- การจัดการ       
- การบรหิาร         
- การควบคมุ      
- การจัดระเบยีบ       

ฯลฯ

ซ้าย ขวา

Bill Gates มหาเศรษฐอีนัดบั 1 ของโลก...CEO มูลนธิิ  Bill &Melinda

Gates foundation...(มลูคา่กวา่ 3.8 หมื่นลา้นเหรียญสหรฐั)...

เจ้าของค ากลา่วที่วา่ “ความมัง่คัง่มาพรอ้มกบัความรบัผดิชอบ” “Imagination is more important than knowledge.”
Albert Einstein

ชายคนหนึง่เพิง่จะมาพดูไดต้อนอาย ุ4 ขวบ 
ชายคนนัน้...เพิง่จะมาอา่นหนงัสอืออกตอนอาย ุ8 ขวบ 
ชายคนนัน้...เคยถกูไลอ่อกจากโรงเรยีน
ชายคนนัน้...เคยถกูปฎเิสธจากโรงเรยีนอาชวีะแหง่ซรูคิ 
ชายคนนัน้...เคยถกูอาจารยร์ะบวุา่ "สมองชา้ไมช่อบสงัคมและลอ่งลอยอยูใ่นความฝนัอนัโงเ่ขลา
ของตวัเองตลอดเวลา" 

ชายคนนัน้...ชือ่ "อัลเบริ์ต ไอสไตน"์
บิดาแหง่ปรมาณ ูผู้ค้นพบทฤษฎสีมัพนัธภาพ และคลืน่ความโนม้ถว่ง...
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“...ถา้เราไมม่คีวามสขุ ถ้าเราไมม่สีนัตสิขุ เราก็จะ              
ไม่สามารถแบง่ปนัสนัตสิขุ และความสขุกบัผูอ้ืน่  
แม้กระทัง่ผูท้ีเ่รารกั และผูท้ีอ่ยูร่ว่มชายคาเดยีวกบัเรา

...แตถ่้าเรามสีนัตสิขุ ถ้าเรามคีวามสขุ
เราสามารถยิม้ และเบกิบานเหมอืนกับดอกไม ้                        
ทุกคนทีอ่ยูใ่นครอบครวัของเรา รวมทัง้คน              
ในสงัคมทัง้หมดกจ็ะไดร้บัประโยชน ์                   
จากสนัตสิขุของเรา...” (ติช นัท ฮันห์) ความสขุทีเ่กดิจากการมจีติวญิญาณในการท างาน..เชน่ 

เห็นคณุคา่ในตนเอง ผู้อื่น งาน...และ GOD หรือธรรมะ

ถ…ที่น าหนา้การยอมรบั มี 2 ถ…

ถ1…  คือ    ถูก

ถ2…  คือ    ถูก อง

รู้เท่าเอาไวก้นั รู้ทันเอาไวแ้ก้...

ในดวงจติคดิไปไดห้ลายอยา่ง
ทุกคนตา่งคดิดมีเีหตผุล
ขอเพยีงแตเ่อาใจเขามาใส่ตน
เราทกุคนคงไมต่อ้งหมองใจกนั

(อัตตานัง  อุปมังกาเร : เอาใจเขามาใส่ใจเรา)
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… ฝูงสุนัขทีม่สีงิโตน า  ดีกวา่ฝงูสิงโตทีม่สีนุขัน า …
Hannibal, son of Hamilcar Barca (248–183 or 182 BC)

..ครอบครวั กลุ่ม หน่วยงาน องคก์าร สังคม  ประเทศ 
นานาชาต ิ โลก... 

ผู้น า...น าตนเอง น าครอบครวั น าเพื่อนรว่มงาน น าหัวหนา้   
น าลูกน้อง น าหน่วยงาน น าองคก์าร น าชุมชน น าสังคม...

ผู้น า น าใคร?

“บุคคลทีม่คีวามส าคญัในทกุๆ ระดับของสงัคม คือ 
บุคคลทีเ่ปน็ผูน้ า ผู้น าเปน็ผูท้ีม่คีวามส าคญัตอ่          
การอยูร่อด สวัสดภิาพของสงัคมและประเทศชาติ...”

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(พระธรรมปฎิก, 2545)

ความส าคัญระหว่าง.....

ผู้น า การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
สังคม/ประเทศชาติ

ตัวอยา่ง สิงคโปร ์เกาหลใีต-้เหนอื เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส ์กัมพชูา...และไทย

Lee Hsien Loong
นายกรฐัมนตรี

ปาร์ก กึน เฮ"

พลเอกเตง็ เส่ง

Benigno Aquino

เจิ่น ดั่ย กวาง
, ประธานาธบิดเีวียดนาม

“ถิ่นจอ”

โรดรโีก ดูแตรเ์ต

มุน แจ-อิน

ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

สิงคโปร์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประชากรหนาแน่นที่สดุในภูมิภาค 
และเป็นประเทศเล็กที่สุดในภูมิภาค (710 ตร.กม.) เป็นประเทศที่มีประชากร
หนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของโลก มีจ านวนประชากรประมาณ 5.08 ล้านคน     
(ปี พ.ศ.2553) ประกอบด้วยชาวจีน (76.5%)  ชาวมาเลย์ (13.8%)                    
ชาวอินเดีย (8.1%) และอื่น ๆ (1.6%) มีภาษาราชการ 4 ภาษา....

เป็นประเทศเกิดใหม่ เม่ือ ค.ศ. 1965…เริ่มต้นไม่มีอะไรส่อแววจะพัฒนา 
ให้เจริญขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะคนยากจน มีหลายเชื้อชาติและ                 
ไม่ค่อยลงรอยกัน โรงเรียน มหาวิทยาลัย มีไม่กี่แห่ง ไม่มีแรงงานฝีมือ                    
ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีแม้กระทั่งน้ าจืดที่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค

ประเทศสิงคโปร์ Singapore

ในช่วงระยะเวลาเพยีงชั่วอายคุน สิงคโปร์ก้าวจากประเทศในกลุ่มที่สามของ
โลก ไปเป็นประเทศในกลุ่มที่หนึ่งของโลก (first world) ได้รับเครดิตในระดับ 
AAA สูงที่สุดในกลุ่มอาเซี่ยน สูงกว่าญี่ปุ่น และเกาหล.ี.. 

สิงคโปร์ เมื่อครั้งได้รับเอกราช ....ไม่มีความพร้อมใดๆ แต่สิ่งเดียว                 
ที่มีค่ามากที่สุดคือ “คน” แม้จะยากจน ไร้ฝีมือ ไร้การศึกษา....ผู้น าของเขาได้
เริ่มก าหนด กลยุทธ์ิสร้างชาติ โดยเน้นการพัฒนาระบบการศึกษา เป็นหลักบน
พื้นฐานว่า “สร้างคน เพ่ือให้คนสร้างชาติ” สิงคโปร์พัฒนาคุณภาพของคน 
ผ่านระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง...IMD World Competitiveness ปี 2550 มี       
การจัดอันดับ“ระบบการศึกษา ที่มีความเพียบพร้อมส าหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
และให้สิงคโปร์เป็นอันดับ 1 ของโลก.. (WWW.taladhoon.com)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:HannibalTheCarthaginian.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A2_%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mdb5dmc3WQZfkM&tbnid=CTwAP2KEzoGkBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid%3DTURONWIzVXdNakkzTURJMU5nPT0%3D&ei=MvrhU4rQAozp8AWpgoHgCg&bvm=bv.72197243,d.dGc&psig=AFQjCNHU1uSOXZzNWNL6cH1U_3g8AGKgpw&ust=1407404976859938
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%88-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
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สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการจัดการคุณภาพการศึกษาดีเลิศ ปี 2015

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีการจัดการคุณภาพการศึกษาดีท่ีสุดเป็นอันดับ 1
ของโลกในปี 2014-2015 (จัดอันดับโดย World Economic Forum) ....            
มคีุณภาพการศึกษาดีเลิศเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับที่ 9 ของโลก ปี
ค.ศ. 2015 (จัดอันดับโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยโลก "ยูนิเวอร์ซิตาส 21"

สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในเอเชีย ท่ีติดอันดับประเทศคอรัปช่ันน้อย
ท่ีสุด ในเอเชีย ในปี ค.ศ. 2014…

สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในเอเชีย ท่ีติดอันดับประเทศคอรัปช่ัน
น้อยท่ีสุดในเอเชีย ปี 2014 อยูใ่นอนัดบัที ่7 ของโลก จดัอนัดบัโดย 

องคก์รเพ่ือความโปร่งใสสากล (Transprency International) หรือ 

ทีไอ ซ่ึงเป็นองคก์รอิสระ มีส านักงานอยูท่ี่กรุงเบอรลิ์น ประเทศเยอรมนี 

ตวัอยา่ง ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของสิงคโปร์

 ตวับุคคล/ประชากร  ...เช่น ค่านิยม บุคลกิภาพ อุปนิสยั 

 การศึกษา

 วัฒนธรรม ...เช่น ศาสนา ภาษา

 กฏหมาย

 นโยบาย สวัสดิการดา้นสงัคมต่างๆ

 ผูน้  า หรือตวัแบบ

 สภาพสงัคม สิ่งแวดลอ้ม

 อื่นๆ

ผู้น า/ตัวแบบ เช่น “ลีกวนย”ู
อดีตผู้น าสิงคโปร์ ลีกวนยู (เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ เม่ือ

อายุเพียง 35 ปี ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2502- 2533 และเป็นผู้น าที่ครอง
อ านาจนานที่สดุคนหนึง่ของโลก และก้าวลงจากต าแหน่งได้อย่างสวยงาม) 
เขาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อประเทศสิงคโปร์ (และเป็นหนึ่งในบุคคล
ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เขามีความส าคัญอย่าง
มากต่อความเจริญรุ่งเรือง ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การก าหนดเป้าหมาย 
ปรัชญา และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง... ลีกวนยูได้น าเสนอ
แนวคิด ค่านิยมเอเชีย (Asian Values) หรือประชาธิปไตยวิธีทางเอเชีย 
ปรับประชาธิปไตยแบบเสรีที่เป็นแนวคิดตะวันตกให้เหมาะสมกับเอเชีย 
เป็น ประชาคมนิยม (Communicatarianism) 
เน้นเรื่องความสามัคคีเป็นหนึง่เดียวและความม่ันคงของรัฐ

ชาวสิงคโปร์นิยมชมชอบ ลีกวนยู เพราะ... ลีกวนยูมีภาพของความสุจรติ  
ความโปร่งใส เคารพกฏหมาย มีความเฉลียวฉลาด มีวิสัยทัศน์ มีลักษณะเป็น
นักปราชญ์ (มีความรู้ ชอบอ่านหนังสือ มีความเชี่ยวชาญ มีบุคคลิกภาพที่ดี  
เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักพูด พูดได้ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์ ภาษาทมิฬ  
ภาษากวางตุ้ง ภาษาแมนดาริน ภาษาฮกเกี้ยน และภาษาญี่ปุ่น) ขยัน อดทน                  
ท าทุกอย่างด้วยความต้ังใจจริงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกๆเรื่อง เขาเห็น
ความส าคัญของประชาชนสิงคโปร์ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาสงัคม                
โดยการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนสิงคโปร์ บริหารจัดการที่อยู่อาศัย บริการ
สาธารณูปโภคให้กับประชากรสิงคโปร์เป็นอย่างดี เขาส่งเสริมให้ชาวสิงโปร์มี
ความรักชาต.ิ..  เขาส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองให้สะอาด รักษาต้นไม้                   
ชักชวนให้ประชาชนอนุรักษ์ต้นไม้ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆ ....

Singapore's Prime 

Minister Lee Hsien Loong ....ประเทศเกาหลพีฒันาประเทศ สร้างชาตไิดไ้มน่านหลงัจากทีป่ระเทศ
ญี่ปุ่นรกุรานป ีค.ศ. 1910 เป็นการสิน้สดุราชวงศโ์ชซอน และเกาหลตีกเปน็
อาณานคิมของญีปุ่น่อยู ่35 ปี...จนกระทัง่สิน้สดุสงครามโลกครัง้ที ่2 ในวันที ่
15 สิงหาคม ค.ศ. 1945....ญีปุ่น่ยอมแพต้อ่ฝา่ยสมัพนัธมติร และถอนก าลงั
ออกจากคาบสมทุรเกาหล.ี..ตัง้แตน่ัน้เกาหลกีอ็อกแบง่เปน็ 2 ประเทศ คือ 
เกาหลใีต้ (สาธารณรฐัเกาหล)ี เป็นประเทศประชาธปิไตย กับสาธารณรฐั
ประชาชนเกาหลี หรือเกาหลเีหนอื ที่เป็นประเทศคอมมวินสิต.์.. .....ประเทศ
เกาหลใีตถ้อืวา่เป็นประเทศทีย่ากจนเปน็อนัดบั 2 ของโลก เมื่อกวา่ 50 ที่
ผ่านมา เป็นประเทศทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตนิอ้ยมาก ไม่มีน้ ามนั พื้นทีก่ว่า 70 
% เป็นภเูขา,,,, ในเมือ่เจอความยากล าบากผูน้ าประเทศจะท าอยา่งไร ให้
ประชาชนมคีวามคดิ ให้มีชวีติความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ .....

ประเทศเกาหลีใต้

http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10251-สาธารณรัฐเกาหลี.htmlhttp://www.oknation.net/blog/Pasakorn/2011/08/04/entry-1
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.... วิกฤตการณท์างการเงนิในเอเชยี หรือเรยีกทัว่ไปในประเทศ
ไทยว่า วิกฤตตม้ย ากุง้ เป็นชว่งวกิฤตการณเ์งนิซึง่สง่ผลกระทบถงึหลาย
ประเทศในทวีปเอเชยีเริม่ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ที่เริ่มจาก
ประเทศไทย อินโดนเีซยี และไดล้กุลามมาถงึเกาหลใีตน้ัน้

เกาหลีใตก้ับวิกฤติ IMF 

ท าใหบ้รษิทัขนาดใหญใ่นเกาหลทีีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐั หรือ
กลุ่มแชโบล (Chaebol) ที่มีสัดสว่นธุรกจิในระบบเศรษฐกจิกวา่ 80% ของ
ประเทศประสบปญัหา... ด้านการเศรษฐกิจอย่างหนัก เช่น กลุ่ม Kia เกิดการ
ล้มละลาย บริษัท Haitai จนในที่สุดเกาหลีใต้ได้ประกาศขอรับความช่วยเหลือ
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540
เป็นเงินกู้แบบ Stanby Credit วงเงิน 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย 
IMF ได้ให้ความช่วยเหลือถึง 21,000 ล้านเหรียญ....

ความส าเรจ็ของเกาหลใีต ้ปัจจบุนั 2558 (18 ปีที่ผ่านมา....)

• ทศวรรษทีผ่า่นมาเกาหลใีตต้ดิอยูใ่นอนัดบั 1 ใน 5 ของกลุม่ประเทศอตุสาหกรรม
ที่พัฒนากา้วหนา้ (OECD: Organization for Economic Co-operation 
and Development) ในแทบทกุประเภทของการประเมนิและสาขาวชิาสงูกวา่ประเทศอยา่ง 
สหรัฐอเมรกิา เยอรมนัและนอรเ์วย ์โดยไดช้ือ่วา่เปน็ประเทศผูน้ าประเทศหนึง่

• เกาหลใีตไ้ดร้บัการจดัใหอ้ยูใ่นล าดบัที่ 1 จากการจดัอนัดบัดชันคีวามพรอ้มใน
การเปน็e-Government และอยูใ่นอนัดบัที ่2 จากการจดัอนัดบัดชันีของการใชง้าน 
e-Government (รองจากประเทศเนเธอร์แลนด)์ จากผลการส ารวจจาก
The UN Global E-Government Readiness Report 2014) 

• Samsung Innovation Museum พิพิธภัณฑ์ซัมซุงเปน็สถานทีท่ีม่กีารรวบรวม
สิ่งประดษิฐท์ีเ่ปน็อปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้ในบา้นตา่งๆ เช่น เครือ่งซกัผา้ ตู้เยน็ วิทย ุโทรทศัน์ 
จัดแสดงใหช้มและน าเสนอขอ้มลูความรูด้ว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ในปจัจบุนั 
ยังไดร้บัการยกยอ่งวา่เปน็แบรนดท์ีม่ ี“มูลคา่การเตบิโตเพิม่ขึน้สงูทีส่ดุ” ใน
กลุ่มแบรนดร์ะดบัโลก

• โครงการ UNESCO CITY OF DESIGN SEOUL เกดิขึน้จากวสิยัทศันแ์ละการ
วางแผนของผู้บรหิารกรงุโซล ในปี พ.ศ. 2553 กรุงโซลไดร้บัการตอบรบัเขา้เปน็สมาชกิของ
เครอืขา่ยเมอืงแหง่การสร้างสรรค ์(Creative Cities Network) ขององคก์ารการศกึษา 
วิทยาศาสตร ์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาต ิหรือยเูนสโก (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ขององคก์าร
สหประชาชาต ิ(United Nations: UN)

ความส าเรจ็ของเกาหลใีต้

ในปี 2554 เกาหลีใต้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้านการศึกษา ทศวรรษที่
ผ่านมาเกาหลีใต้ติดอยู่ในอันดับ 1 ใน 5ของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทีพ่ฒันาก้าวหน้า 
(OECD: Organization for Economic Co-operation and Development)
ในแทบทุกประเภทของการประเมนิและสาขาวิชา สูงกว่าประเทศอย่าง สหรัฐอเมริกา 
เยอรมันและนอร์เวย์ เกาหลีใต้ให้ความส าคญักับการพัฒนาสมรรถนะต่อเน่ือง และการลด
ความเหล่ือมล้ าด้านการศึกษา โดยได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้น าประเทศหนึ่ง....

ความส าเร็จของเกาหลีใต้

http://www.qlf.or.th/Home/Contents/358

โรงเรียนผูน้ าคานาอาน(Canaan Global Leadership Center) 
คานาอานกอ่ตัง้ขึน้ใน ค.ศ.1962 หรือ พ.ศ. 2474 เริ่มจากการเปน็โรงเรยีน                  

เกษตรกรรมใหแ้กก่ลุม่เกษตรกร...ตอ่มาไดเ้พิม่บทบาทในการขบัเคลือ่นสงัคมโดยรวม...
การอบรมของคานาอานมุง่เนน้การเปลีย่นรปูแบบความคดิและความนกึคดิของคน 

โดยอบรมใหม้จีิตวญิญาณเปน็ผูน้ าและบกุเบกิดว้ยการยดึหลกั “ท างาน”                  
“รับใช”้ และ “เสียสละ” จนสามารถเปลีย่นวถิชีวีติ..... สามารถสอนและ                    
น าผู้อืน่ให ้ ใช้ชวีติอยา่งเหมาะสม สามารถแกป้ญัหาต่างๆ ของตนเองและชมุชนได้...

เปลีย่นใหค้นท างานรว่มกนั รวมทัง้ สร้างคนใหม้จีติวญิญาณของผูบ้กุเบกิ ให้คนคดิ
ว่า “ท าได”้ และ “ลงมอืท าทนัท”ี คานาอานสอนใหผู้น้ าใชช้วีติอยา่งตดิดนิและเปน็ตวัอยา่งทีด่ ี
มีระเบยีบวนิยั ปฏิบตัติามกฎเกณฑแ์ละกตกิาอยา่งสม่ าเสมอจนฝงัเขา้ไปในจติวญิญาณ ....

เจ้าหนา้ทีใ่นคานาอานแตล่ะคนท าหลายหน้าที ่ด้วยประสทิธิภาพ                   
ที่สูงมาก เป็นทัง้ครฝูกึผูใ้หบ้รกิาร ผู้ควบคมุ และผู้รบัใชส้ารพดั.... 

คานาอานไดผ้ลติผูน้ าในทกุระดบัของประเทศเกาหล ี ตัง้แตร่ะดบัชมุชนถงึ
ระดับประเทศ.... มีจ านวนผูเ้ข้าอบรมหลายแสนคนทัง้ภาครัฐ และเอกชน รวมทัง้ตา่งชาต.ิ..

1. รัก
1) รักชาติ
2) รักที่ท างาน
3) รักธรรมชาติ
4) รักครอบครวั

2. ขยันท างาน
3. ประหยัด
4. รักษาวนิัย

หลักการที่ใชใ้นการพฒันาผู้น าเพือ่การเปลีย่นแปลงคอื..
“Saemaeul Undong”
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ผู้ว่าฯ ณรงคศ์กัดิ ์โอสถธนากร 
กับการปฏบิตังิานการคน้หาและชว่ยเหลอืเดก็ ๆ และ
โค้ช ทีมหมปูา่ฯ ได้(อดตี)ผูว้า่ราชการจงัหวดั
เชียงราย “นายณรงคศ์กัดิ ์โอสถธนากร” มาเปน็
ผู้อ านวยการสัง่การในพืน้ทีช่ว่ยเหลอื 13 ชีวิตให้
ออกมาจากถ้ าไดอ้ยา่งปลอดภยั..... 

ภาวะผู้น า จิตวิญญาณในการท างาน  ผลการปฏิบติังาน และบรรษทัภิบาล

ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร

ผู้บังคับบัญชา 
หวัหน้างาน 
พนักงาน

ประสิทธิผล
ของกลุ่ม / ทมี
องค์การ /ชุมชน

การพฒันา
บุคลากร

เชาวน์อารมณ์(EQ) ความพงึพอใจในงาน แรงจงูใจ  แรงบนัดาลใจ    ความผูกพนั 
ความยึดมั่นผูกพนั พฤตกิรรมการเป็นพลเมอืงดใีนองค์การ(OCB) ภาวะผู้น าของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ จติวิญญาณในการท างา
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ธรรมาภบิาล ความเช่ือ ความไว้วางใจในผู้น า 

ฯลฯ

ผลการ
ปฏิบัตงิาน
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ผู้น า (Leader ) : เป็นบคุคลทีไ่ดร้บัการยกยอ่ง 
หรือไดร้บัการเลอืก(แตง่ตัง้)ใหเ้ปน็หวัหนา้...     
หรือเปน็ผูท้ีม่อีทิธพิล และมบีทบาทเหนอืคนอืน่ๆ.... 
หรือเปน็บคุคลไดร้บัการยอมรบั หรือไวว้างใจใหน้ า....

ผู้น าหมายถงึ.... ? ภาวะผูน้ า (Leadership) : เป็นคณุลกัษณะ พฤติกรรม

หรือกระบวนการท างานของบคุคล ที่สามารถมอีทิธพิล
ต่อบุคคลอื่น  หรือกลุม่คน สามารถโนม้นา้วจงูใจผู้อืน่
ให้เชื่อถอืยอมรบั หรือปฎบิตัิตามดว้ยความเต็มใจ และ        
ด้วยความสามารถอยา่งดทีี่สดุ หรือช่วยปลดปลอ่ย
ศักยภาพของผูอ้ื่นออกมา... เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมาย

กรอบความคดิของการปลดปลอ่ยศกัยภาพ
(The Paradigm of Empowerment)

ผู้น าทีย่คึถอืการปลดปลอ่ยศกัยภาพเปรยีบเสมอืน 
“เกษตรกร” มากกวา่ “ช่างเครือ่งจกัร” เมื่อคณุท างานกบั “คน” 
คุณน าชวีติ ซึ่งซ่อนอยูภ่ายในตวัเขาออกมา...                                              

คุณสรา้งเงือ่นไขทีส่รา้งการปลดปลอ่ยศักยภาพ มากกวา่            
ที่จะไปแกไ้ขความเชีย่วชาญ และความสามารถของแตล่ะคน...

“...การเพาะเมลด็พันธุ์ เฝ้าดูการเจรญิเติบโต ดูแลมัน และ              
เก็บเกีย่วมนัชว่ยสรา้งความพงึพอใจไดอ้ยา่งงา่ยๆ แต่ยืนยาว
ความรูส้ึกของการเปน็ผูด้แูลสวนเลก็ๆ สวนหนึ่งในโลกนี ้                   
ให้ความรู้สกึของอสิรภาพ มันมีความละมา้ยคลา้ยคลงึกบั
บางสว่นของชีวติของผม 

ผู้น ามหีน้าทีต่อ้งดแูลสวนของตวัเอง                      
เขาเพาะเมลด็พนัธุ ์เฝ้าดูแลมนั                                                   
และเกบ็เกี่ยวผลของมนั...”                                 

(ภาพยนตรป์ระวตัขิองเนลสัน เรื่อง Invictus)
Nelson Mandela

The first President of South Africa to be elected in                     
fully-representative democratic elections.

ผู้บริหาร (Manager) ผู้น า (Leader)
             (Administrates)              (Innovate)

            (Maintain)      (Develop)

               (Accept reality)               (investigate reality)

                              
(Focus on systems structure)

      (Focus on people)

                    (Rely on control)                                 (Inspire trust)

           (Short-range view)                (Long-range perspective)

                            (Ask how and when)                   (Ask what and why)

                             
(Exercise on the bottom line)

                            
(Exercise on the horizon)

       (imitate)         (originate)

                         (accept status quo)                        (challenge)

              (is a classic good soldier)                  (is his own person)

                      (Does things right)                    (Does the right things)

ตาราง 1-1 ความแตกต่างระหวา่งผู้น ากบัผูบ้รหิาร 
(ที่มา: พัฒนาจาก Bennis (1989))

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Mandela_minus_Clinton.jpg
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ผู้บริหาร ผู้น า

ผู้บริหารทีเ่ปน็ผูน้ า...จะสนบัสนนุและส่งเสรมิ             
ให้งานส าเร็จเหนอืความคาดหมาย

ผู้บรหิารทีไ่มไ่ด้
เป็นผู้น า

ผู้น าที่ไมไ่ด้
เป็นผู้บรหิาร อดีตประธาน บริษัท 

Westinghouse 
Broadcasting หนึ่งในกลุ่ม
เจ้าของ สถานีโทรทัศน์ท่ี ใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศสหรัฐอเมริกา

http://leadershiplearning.org/blog/deborah-meehan/2013-04-29/thinking-about-collective-leadership

http://theinnovationcenter.org/store/164

ทฤษฎีภาวะผู้น าแนวใหม่ (หน้า271)

คนหรือมนุษย์หรือผู้บริหาร หรือสังคมในปัจจุบัน อาจจะไปไม่รอดหรือไม่สามารถ
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนได้ ท าให้เกิดผลกระทบทางลบ เกิดปัญหาและวิกฤตการณ์
ตามมามากมาย... จึงมีนักวิชาเริ่มสนใจการศึกษา วิจัยและน าเสนอแนวคิดภาวะผู้น า
แนวใหม่ หรือภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม (ethical leadership) เช่น 

ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (servant leadership)
ภาวะผู้น าเชิงจิตวิญญาณ(spiritual leadership)
ภาวะผู้น าที่แท้จริง(authentic leadership)
ภาวะผู้น าที่เป็นแบบอย่างที่ด(ีheroic leadership)

ภาวะผู้น า 6 องค์ประกอบ

และอ่ืนๆ ซึ่งในบทนี้จะได้กล่าวถึงในรายละเอียดและยกตัวอย่างแนวคิดที่ส าคญั
ต่อไป

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ภาวะผูน้ าแบบผูร้บัใช้
Servant Leadership

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=leader&source=images&cd=&cad=rja&docid=REkWPeNbdqnGhM&tbnid=KU0o14KbZE7mTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.brokenmindset.org/reblog-what-every-leader-needs-to-know/&ei=m8cEUbDzN4n3rQfX-oG4BQ&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNEHOUbbMn8oQXZg2QH8w8R_E9T6tQ&ust=1359354140366488
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=search&rurl=translate.google.co.th&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_Broadcasting&xid=17259,15700019,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhgDGvIj_y4xGOM-E1owzu_I04Ebhw
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ภาวะผู้น าเชงิจิตวญิญาณ
SPIRITUAL LEADERSHIP ภาวะผูน้ าทีแ่ทจ้รงิ

Authentic Leadership

การศกึษาภาวะผูน้ าแนวใหม ่
“ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง”
Transformational Leadership

ความไรเ้หตผุล : การท าเหมอืนเดมิๆ 
แต่อยากไดผ้ลทีแ่ตกตา่ง

(Insanity : doing the same thing over and over 
again and expecting different results )

(จากหนังสอื จินตนาการส าคญักว่าความรู้ 
: รวมวาทะ ไอน์สไตน์, สนพ.มตชิน)

“ไม่วา่เราจะอยูท่ีไ่หน ท าอะไร ขอใหเ้ราท าหนา้ทีใ่หด้พีอ” 
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The eighth habit is "Find your voice and inspire others to find 

theirs." Voice is Covey's code for "unique personal significance." 

Those who inspire others to find theirs are the leaders needed 
now and for the future, according to Covey.

อย่างไรกต็าม มีข้อสงัเกตทุีน่า่สนใจ ว่าเราจะยอมสญูพนัธห์รอืเปลา่ ถ้า
ต้องแลกทกุอยา่งกบัการใหอ้ยูร่อด โดยเฉพาะทีส่ าคญัมากทีส่ดุคอืถา้เราตอ้งสญูเสยี 
คุณค่าและศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์จิตวิญญาณ ความดงีามและศลีธรรม (ซึ่งเราจะ
เห็นไดใ้นสงัคมปจัจุบัน เช่น ผู้น า นักการเมอืง ข้าราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจ หรือ คนทั่วๆไปเอาเปรยีบ
คนอื่น คดโกง ทุจริตคอรัปชัน่ เพื่อเงนิ อ านาจ หรือเพือ่ความส าเร็จส่วนตน โดยไมส่นใจความทุกขย์าก หรือ
ความเดือดรอ้นของคนอืน่)?

หรือมนษุยเ์ราควรจะเปน็ดงัที่ ชัชรนิทร ์ไชยวฒัน์(2547) เคยกลา่วไว้
ว่า “…ผมพรอ้มจะเปน็ไดโนเสารท์ี่ตายในยคุของการสญูพนัธุ์ ดกีวา่จะเปน็
ไดโนเสารท์ีร่อดชวีติเพราะววิฒันาการกลายมาเปน็..................” http://www.youtube.com/watch?v=PGdnYZV5U50

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership)

../../../../My Videos/Frog management (sindrome della rana bollita).mp4
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สภาพการณป์จัจบุนั.....
ยุคโลกาภวิฒัน์ ยุคการเปลีย่นแปลง... และการแขง่ขนั
ยุคเทคโนโลยสีารสนเทศ สังคมกม้หนา้
....นาโนเทคโนโลยี

ปัญหาเศรษฐกิจ...         
คนตกงาน

สงคราม /ความขดัแยง้...ISIS..สงครามในเยเมน 
ซีเรียและที่อืน่ๆ...ปญัหาผูอ้พยพ

โรคระบาด...
เอดส ์ไวรัส
อีโบลา เมอร์ส

ภาวะโลกรอ้น... หิมะละลาย..คลืน่ความรอ้น 
ภูมิอากาศเปลีย่นแปลง...ภยัธรรมชาต ิพายุ...
แผ่นดินไหว..สนึาม.ิ.. น้ าท่วมหนกั หิมะตกหนกั..   
ความแหง้แลง้ขาดแคลนน้ า....มลภาวะ..   ไฟป่า...                
ควันพษิ...น้ าเนา่เสีย..น้ าทะเลสงูขึน้ อากาศรอ้นขึน้..

ศีลธรรมในสังคมเสือ่มลง...             
วัตถุนิยม                              
บริโภคนยิม                 
เห็นแกต่วันิยม

สภาพการณป์จัจบุนั.....
ยุค Digital
Social Media
ปัญญาประดษิฐ์(AI)
นาโนเทคโนโลยี
Data Capabilities 
Cloud Computing
Bitcoin เงินดจิติทอล

New Business Model 
..Facebook Google Apple
Uber Airbnb Salesforce 
รถยนตไ์ฟฟา้ เช่นTesla
รถยนตไ์รค้นขบั
คอมพวิเตอรI์BM Watson (แพทย/์
ทนายความ) TricoderX (เครือ่งมอื
แพทยใ์ชก้บัสมารท์โฟน) 
เครื่องพมิพ ์3 มิติ
การศกึษาผา่นสมารท์โฟน
หุ่นยนตรท์ างานแทนมนษุย์
ธุรกจิ/คา้ปลกีออนไลน ์เช่น Alibaba

ธุรกจิทีไ่ดร้ับผลกระทบ....เชน่                
ฟิล์มถา่ยรปู ธุรกจิสิง่พมิพห์นงัสอืพมิพ ์
นิตยสาร ธุรกจิทวี ีธุรกิจการเงนิ 
ห้างสรรพสนิคา้ ได้รับผลกระทบ 
(ต าแหนง่งานจะหายไป 70-80% จะ
หายไปภายใน 20 ปี)

THAILAND
1 . 0

THAILAND
2 . 0

THAILAND
3 . 0

THAILAND
4 . 0

THAILAND 4 .0
SMART INDUSTRY + SMART CITY + SMART PEOPLE

Agriculture

Heavy Industry
Advanced MachineLight Industry

Low wages

Creativity + 
Innovation

Smart Thailand

“...การเสือ่มสลายของธรรมชาต ิคือความทา้ทาย               
อันใหญห่ลวง ข้าพเจา้คดิวา่ค าถามทีเ่ราไมเ่คยคดิจะถาม

ตัวเองเลย คือมนุษยชาตกิ าลงัฆา่ตวัตายโดยการใชธ้รรมชาติ
อย่างโหดรา้ยและปราศจากการไตรต่รองหรอืเปลา่....”

สมเดจ็พระสันตะปาปาฟรงัซสิ
ประมุของคท์ี ่266 ของพระศาสนจกัรคาทอลกิ

http://www.bbc.com/thai/thailand-40317663

http://www.bbc.com/thai/thailand-40317663
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http://www.ispacethailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/11069.htm
l

ปัญหาความเหลือ่มล้ า....

เริ่มทีต่นเอง

ถ้อยค าตอ่ไปนีเ้ขยีนไวท้ีห่ลมุศพของสงัฆราชแองกลกินัในหอ้งใต้
ดินแหง่วหิารเวสตม์นิเตอร์                                                                                                  

เมื่อขา้พเจา้ยงัเดก็และมอีสิระ และจนิตนาการของขา้พเจา้ไร้ขดีจ ากดั ข้าพเจา้ฝนั
ที่จะเปลีย่นแปลงโลก  เมื่อขา้พเจา้อายมุากขึน้ รอบรูม้ากขึ้นขา้พเจา้พบวา่โลกไมย่อม
เปลีย่นแปลง ดังนัน้ขา้พเจา้จงึลดจดุมุง่หมายของข้าพเจา้ลง   และตดัสินใจจะเปลีย่นแปลง
เฉพาะประเทศของขา้พเจา้ แต่ดเูหมอืนจะเปลีย่นแปลงไมไ่ด้เชน่กนั

เมื่อขา้พเจา้เขา้สู่วยัชรา ในความพยายามอนัสิน้หวงัครัง้สดุทา้ย   ข้าพเจา้พอใจแคเ่พยีง
เปลีย่นแปลงครอบครวั   สิ่งทีใ่กลข้า้พเจา้มากทีส่ดุ พวกเขาไมย่อมรว่มมอืแมแ้ตน่อ้ย  ขณะนี้
เมื่อขา้พเจา้นอนอยูบ่นเตยีงแหง่ความตาย ข้าพเจา้ตระหนกัไดใ้นบดัดล ถ้าขา้พเจา้
เพียงแตเ่ปลีย่นแปลงตนกอ่น  จากตวัอยา่งนัน้ขา้พเจา้คงเปลีย่นแปลงครอบครวัของขา้พเจา้ได ้
และดว้ยแรงบนัดาลใจและการสนับสนนุจากพวกเขา ข้าพเจา้คงสามารถท าประเทศใหด้ขีึน้และ
ใครจะไปรู ้ข้าพเจา้อาจเปลีย่นแปลงโลกดว้ยกไ็ด ้     

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

“...อันสถานการณ์ของโลกทั่วไป และของบ้านเมืองเรา
เป็นอย่างไร ก็ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ทางที่จะช่วยให้ประเทศเราพ้นภัย
พิบัต ิมีความวัฒนาถาวรไปได้ ก็โดยที่เราชาวไทยทุกคนมีน้ าใจรักชาติอย่าง
แท้จริง ไม่ถือเอาประโยชน์ของตนและพรรคพวกแต่ฝ่ายเดียว มุ่งบ าเพ็ญ
กรณียะกจิหนา้ทีด่ว้ยความสุจริต ขยันหมั่นเพียร เพื่อคุณประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ และพรอ้มทีจ่ะเสียสละประโยชนส์ว่นตวัเพือ่สว่นรวม เมื่อเป็น
ดังนีแ้ลว้ ความสามคัคกีย็อ่มจะแผข่ยายกวา้งขวางออกไปในระหว่างพี่น้องชาว
ไทยด้วยกนั ท าให้ก าลังของชาติส่วนต่างๆ ประสานกันเป็นปึกแผ่น สิ่งที่เคย
ยากกจ็ะกลายเป็นงา่ย และสิง่ที่ไมเ่คยท าไดก้ก็ลบัจะบรรลผุลส าเรจ็อยา่งงดงาม
ด้วยอานุภาพแห่งความสามัคคี...”

กระแสพระราชปราศรยัแดป่ระชาชน
ในวันปใีหม ่พุทธศกัราช 2495

ข้อดอ้ยของคนไทย คือ ไม่สนใจเรือ่งไกลตวั ไม่สนใจเรือ่งที่
ตนไม่มีสว่นได้สว่นเสยี  ชอบคิดวา่ “ธุระไมใ่ช่” แต่                       
ให้ความส าคญัเฉพาะกบัเรือ่งที่กระทบกบัสว่นตนเทา่นั้น .......
ถ้าคนไทยไมม่คีวามรกัตัวเอง  รักครอบครวั สังคม    
ประเทศชาติ  ก็จะไมส่ามารถรวมพลงัแกไ้ขวกิฤตของชาติ 
บ้านเมอืง  อันเกิดจากปญัหาความยากจน  ยาเสพติด
คอรัปชัน่และอืน่ๆได้ ........

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี
8 กรกฎาคม 2545
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ความไรเ้หตผุล : การท าเหมอืนเดมิๆ 
แต่อยากไดผ้ลทีแ่ตกตา่ง

(Insanity : doing the same thing over and over 
again and expecting different results )

(จากหนังสอื จินตนาการส าคญักว่าความรู้ 
: รวมวาทะ ไอน์สไตน์, สนพ.มตชิน)

“ไม่วา่เราจะอยูท่ีไ่หน ท าอะไร ขอใหเ้ราท าหนา้ทีใ่หด้พีอ” 

การน าการเปลีย่นแปลงเปน็ความรบัผิดชอบของผูน้ าทีส่ าคญั 
และเป็นทีต่อ้งการมากของสงัคมในปจัจบุนั ภาวะผู้น าทีม่ปีระสทิธผิลสูง 
มีความจ าเปน็ที่จะตอ้งกระตุน้และเอือ้อ านวยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง 
และการปรบัตวัตอ่สภาพแวดลอ้มภายนอกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา และการจะน าการเปลีย่นแปลงเพือ่ไปสูเ่ปา้หมายสิง่ทีด่กีว่า 
ในภาวะทีโ่ลกเรยีกไดว้า่ก าลงัเผชญิกบัวกิฤตการณใ์นแทบทกุๆเรือ่ง....

การศกึษาภาวะผูน้ าแนวใหม่
“ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง”

(Transformational Leadership)
เป็นภาวะผูน้ าทีม่กีารยนืยนัดว้ยงานวจิัยเชงิประจกัษ์ว่า เหมาะสม   

กับสถานการณย์คุปัจจุบนั มีสภาพแวดลอ้มทีซ่ับซอ้น เปลี่ยนแปลงเรว็
มีการแขง่ขนัและ                            

มีวิกฤตการณเ์กดิขึน้มากมาย

ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership)
เป็นทฤษฎกีารศกึษาภาวะผูน้ าแนวใหม ่เนื่องจากเปน็การ

เปลี่ยนกระบวนทศัน ์(Paradigm Shift) ไปสู่ภาวะผูน้ าทีม่วีิสยัทัศน ์
(Visionary) มีการพฒันาความสามารถของผู้รว่มงาน                    
มีการกระจายอ านาจ   (Empowering) เป็นผู้มคีณุธรรม 
(Moral Agent) และน าการเปลีย่นแปลงไปสูส่ิ่งทีด่กีวา่ (Change 
Agent) และกระตุน้ผู้ตามใหม้ภีาวะผู้น า...(Mosley and Other,1996)

คุณสมบตัทิัว่ไปของผูน้ าการเปลีย่นแปลง

1. เป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Change agent)
เพื่อไปสูเ่ป้าหมายที่ดกีว่า
2. มีอุดมการณ ์มี self actualization
3. มีคุณธรรม (Moral Agent)
4. มีวิสัยทัศน ์(Vision)
5. มีเป้าหมายที่มคีณุคา่ในการจงูใจผู้รว่มงาน
(Inspiration Motivation)
6.สนับสนนุใหผู้ร้ว่มงานใชค้วามคดิสรา้งสรรค์และมกีารแกป้ญัหาอยา่ง

สร้างสรรค์
7. เชื่อมัน่และมกีารพฒันาความสามารถของผูร้ว่มงาน
มีการกระจายอ านาจ   (Empowerment)
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“หมอนกัพฒันา” ผอ.โรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
นายแพทย ์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรพัย์ (แพทยช์นบทดีเดน่)

ศิษยเ์กา่คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ             
รุ่นที่ 1 จบปกีารศกึษาป ีพ.ศ. 2534
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชมุชนดเีดน่ ประจ าป ี2537
กระทรวงสาธารณสขุ
แพทยช์นบทดเีดน่ ประจ าป ี2538 มูลนธิแิพทยช์นบท
ศิษยเ์กา่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒดเีดน่ ประจ าป ี2538
เพชรน้ าเอกในวงราชการ ประจ าป ี2539 สมาคมข้าราชการ
พลเรอืนแหง่ประเทศไทย
 แพทยด์เีดน่ชนบท คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ. 2541

คุณหมอหนุม่ เป็นเดก็ตา่งจังหวัด เป็นแพทยจ์บ                   
ใหม่จาก ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ..บอกไมไ่ดม้อีดุมการณอ์ะไร...

ผลงาน...พฒันาโรงพยาบาลอุง้ผาง จากโรงพยาบาลที่หา่งไกล ชนบทไม่
มีงบประมาณ (มีเงนิ 638 บาท) ไม่มีใครอยากอยู่ ที่อยู่กอ็ยูเ่พือ่ขอยา้ย                 
ไม่มีเครือ่งมอือปุกรณ์ เงียบ (จนไดย้นิเสยีงหญ้างอก)                                      
รับทีว ีวิทยุไมไ่ด ้ขวัญก าลงัใจของพนกังานไมด่ี...

... ให้เปน็โรงพยาบาลทีท่นัสมยั มีห้องพกัทีส่ะอาด ทันสมยั ค านึงถงึ
ความตอ้งการของบคุลากร เช่น มีเครือ่งท าน้ าอุน่ มีสนามกฬีา มีสนามเทนนสิ  
มีสวัสดกิารทีด่ ีมีทีวี  มีเคเบิล้ทวี ีมีหนงัดใีหย้มื มีห้องสมดุ มีเครือ่งซกัผา้อบผา้  
มีอาหารราคาถกูขาย อยู่เวรมขีา้วฟร ีมีสหกรณจ์ าหนา่ยของราคาถกู ท าที่ท างาน
ให้เหมอืนบา้น ประดษิฐ์อปุกรณ์ทางการแพทยใ์ชเ้อง (เช่นเครือ่งอบ จากราคาเปน็
แสน ผลิตเองราคาไมก่ีพ่นับาท)  ผลติยาบางตวัเอง เช่นยาแกไ้อ น้ าเกลอื               
(ซื้อ 20 บาท ท าเอง 2บาท/สลงึ..ประหยดัเงนิไดม้าก) ผลิตเสือ้ผา้เอง                     
ส่งพนกังานไปเรยีน แล้วซือ้จกัรให้.. สร้างห้องพเิศษ                            
(เอาเงนิคนรวยมาชว่ยคนจน) .....

ประวตั ิ...เป็นลกูขา้ราชการบ านาญ-แมบ่า้น ชาวจังหวดัฉะเชงิเทรา
.... หมอบอกผมไมไ่ดม้อีดุมการณอ์ะไร...เพยีงแตท่ าตามหนา้ที.่..เริม่ตน้ไมรู่้
อะไรเลย อยู่เพราะความจ าเปน็...คดิวา่คงจะอยูไ่มไ่ดน้าน เพราะ ไกล 
ล าบาก สกปรก คนส่วนใหญไ่มอ่ยากอยู ่อยากยา้ย(เรากเ็หมอืนคนอืน่)...
คนไขเ้ปน็กระเหรีย่ง เป็นมนษุยเ์หมอืนเรา แต่ด้อยโอกาส ยากจน น่าสงสาร 
รู้สึกสะเทือนใจ ... ตอนแรกผมกเ็หมอืนคนทัว่ไป มองคนดอ้ยโอกาส ก็รู้สึก
เฉยๆ..

หมอบอกวา่ไดอ้ยูก่บัความเงยีบ เลี้ยวซา้ยเจอความเหงา                     
เลี้ยวขวาเจอความสงบ ความสงบท าให้เรามสีมาธคิดิได.้..                          
เรามโีอกาสดกีวา่คนอืน่เยอะ... เราสามารถชว่ยเหลอืคนอืน่ได้...
เริ่มใชห้ลกัการบรหิาร วิเคราะหป์ญัหา หาทางแกป้ัญหา              
จัดล าดบัความส าคญั แก้ไขทีละปญัหา สร้างขวญัก าลงัใจ...

หมอบอกโชคด.ี..มนีอ้งชา่ง น้องพยาบาล น้องเภสชักร มีผู้รว่มงาน 
ที่ดี...หมอส่งเสรมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดใ้ชค้วามสามารถของตนเอง เช่นสรา้ง
เครื่องอบจากถา้ซื้อราคาเป็นแสน สร้างไดร้าคาไมก่ีพ่นั(นาวนิโฟโตเ้ทอราป)ี
ช่วยกนัท างาน ..ยาขวดละ 30 บาท ผลิตเอง 2 บาท 40 สตางค.์..

การจงูใจ...ค านงึถงึความตอ้งการของบคุคล...                                  
เอาคนเมอืงมาอยูช่นบท...จงึจัดสวัสดกิารเพิม่ให ้เช่น                       
สนามกฬีา มีเครือ่งท าน้ าอุน่ ติดเคเบิล้ทวีีให ้                       
มีวีดีโอใหย้มื  มีห้องสมดุ ติดอนิเตอรเ์นต มีเครือ่งซักอบผ้าใหใ้ชฟ้ร ี 
ขายอาหารราคาถกู  ข้าวฟร ีมีสหกรณ ์มีไอตมิขาย... ท าที่ท างานใหเ้ปน็
เหมอืนบา้น หรือดกีวา่บา้น..

เป็นแรงบนัดาลใจใหค้นอืน่....มหีมอรุน่นอ้งอาสาสมคัรมาท างานที่
โรงพยาบาลนีด้ว้ย..

ท างานวนัละกีช่ัว่โมงไมท่ราบ กินนอนอยูท่ีโ่รงพยาบาลเลย
ท างานแลว้มนัสนกุ มันดี งานมคีณุคา่...ไมเ่คยเบือ่
ใช้หลกัการบรหิารจัดการแบบกึง่เอกชน น าเอาระบบการจดัการที่

ดีมาใช ้...คนไขจ้ะไดร้บัสิง่ที่ดีๆ   งานยงัไมเ่สรจ็ ก าลังวางระบบงานอยู่....

http://files.qlikview.com/blogs/theqlikviewblog/Change-agent-graphic.png
../../../../My Videos/คุณหมอวรวิทย์ (ฉบับตัดแล้ว).wmv
../../../../My Videos/KonAward5 VTR รางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจนพ วรวิทย์.mp4
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•ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง                          
(Transformational Leadership)
• ภาวะผูน้ าการแลกเปลีย่น 
(Transactional Leadership)
•ภาวะผูน้ าแบบปลอ่ยตามสบาย 
(Laissez-Faire Leadership) หรือ
พฤติกรรมความไมม่ภีาวะผูน้ า

โมเดลภาวะผูน้ าแบบเตม็รปูแบบ
(MODEL OF THE FULL RANGE OF LEADERSHIP)

Bass&Avolio (1991) ได้เสนอโมเดลภาวะผูน้ าเตม็รปูแบบประกอบดว้ย

ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Transformational Leadership)
เป็นกระบวนการทีผู่น้ ามอีทิธพิลตอ่ผูต้ามโดยการ

เปลีย่นแปลงความพยายามของผูต้ามไปสูร่ะดบัทีส่งูขึ้น
และมศีกัยภาพมากขึน้

ท าใหเ้กดิการตระหนักรูใ้นภารกิจ (Mission)
และวสิยัทศัน ์( Vision) ของกลุม่ และองคก์าร

จูงใจผูต้ามใหม้องไกลเกนิกวา่ความสนใจสว่นตน 
ไปสูป่ระโยชนข์องกลุม่  องคก์าร  และสงัคม
เพื่อไปสูเ่ปา้หมายทีด่กีวา่

ภาวะผูน้ าการแลกเปลีย่น 
(Transactional Leadership)

เป็นกระบวนการทีผู่น้ าให้รางวัล หรือลงโทษผูต้าม          

ขึ้นอยู่กับผลการปฏบิตังิานของผูต้าม  
ผู้น าใชก้ระบวนการแลกเปลีย่นเสรมิแรงตามสถานการณ ์ 

ผู้น าจูงใจผูต้ามใหป้ฏบิัตงิานตามระดบัทีค่าดหวังไว้

ผู้น าจูงใจโดยเชือ่มโยงความตอ้งการและรางวัลกบั
ความส าเรจ็ตามเปา้หมาย   รางวัลสว่นใหญ่เปน็รางวัลภายนอก

ภาวะผูน้ าแบบปลอ่ยตามสบาย
(Laissez-Faire Leadership : LF) หรือ               
พฤติกรรมความไม่มภีาวะผูน้ า (Non-Leadership Behavior)

เป็นภาวะผูน้ าทีไ่มม่คีวามพยายาม 
ขาดความรบัผดิชอบ  ไมม่กีารตดัสนิใจ       
ขาดการมสีว่นรว่ม     ไมม่วีสิยัทศัน ์              
ไมม่คีวามชดัเจนในเปา้หมาย

ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง

ภาวะผูน้ า      
การแลกเปลีย่น

สภาวะปจัจบุนัของ
ผู้ตามทีค่าดหวงัไว้

เพิ่มแรงจงูใจให้
สูงขึ้นเพือ่บรรลผุล
มากกวา่ทีค่าดหวัง

ผลการปฏบิตังิานของ 
ผู้ตามสงูกวา่ความ
คาดหวงัปกติ

ผลการปฏบิตังิาน
ของผู้ตามเทา่กบัที่
คาดหวงัไว้ตามปกติ

จากการศกึษางานวจิยั และการฝึกอบรมในผูน้ า
ทุกระดับ ทั้งที่ไมม่ปีระสทิธภิาพ ไม่มีกิจกรรม จนถึงผูน้ า 
ที่มีประสทิธภิาพสงู มีความกระตอืรอืรน้ ทั้งในสถาบนั  
การศกึษา   องค์การธรุกจิ  อุตสาหกรรม  ราชการทหาร  
โรงพยาบาล องค์การทีไ่มห่วังผลก าไร...ในตา่งเชือ้ชาตแิละ
ต่างวฒันธรรม..พบวา่ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลงเปน็ 
ภาวะผูน้ าทีม่ีประสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากกวา่           
ให้ความพึงพอใจมากกว่า ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น
(ผู้บริหาร) และแบบปลอ่ยตามสบาย...
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ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลง
(Transformational Leadership)

1. การมอีทิธพิลอยา่งมอีดุมการณ์
(Idealized Influence)

2. การสรา้งแรงบนัดาลใจ
(Inspirational Motivation)

3. การกระตุน้ทางปญัญา
(Intellectual Stimulation)

4. การค านงึถงึความเปน็ปจัเจกบคุคล
(Individualized Consideration)

การมอีทิธพิลอยา่งมอีดุมการณ์
(Idealized Influence)

มีศีลธรรม
และจรยิธรรม

มีสมรรถภาพ  
มีความตัง้ใจ  
และเชือ่มัน่

บริหารอารมณ์

มีวิสัยทศัน์

เป็นแบบอยา่ง

มีความผกูพัน 
เชื่อมั่นต่อเปา้หมาย
และวสิัยทศัน์

กระตุ้นและ
ให้ก าลงัใจผูร้่วมงาน

สร้างแรงจูงใจภายใน
เพื่อให้เกดิผลส าเร็จ
ตามเปา้หมาย

มีเจตคติทีด่แีละ
มีความกระตือรือร้น

การสรา้งแรงบนัดาลใจ
(Inspirational Motivation)

การกระตุน้ทางปญัญา
(Intellectual Stimulation)

กระตุน้การสรา้ง
ระบบความคดิ

กระตุน้ใหเ้หน็
วิธีการหรอืแนวทาง

ใหมใ่นการ
แก้ปัญหา

มีความคดิรเิริม่
สร้างสรรค์

การค านึงถงึความเปน็ปจัเจกบคุคล
(Individual Consideration)

กระจายอ านาจ
โดยการ

มอบหมายงาน

ค านงึถงึความ
แตกตา่งและความ
ต้องการของบคุคล

มีการตดิตอ่สือ่สาร
เป็นรายบคุคล
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ใครคอืแมห่า่นของโรงเรยีน....?

การสรา้ง Empathy
• จากการสังเกตผูอ้ืน่และสถานการณ์
• จากการจินตนาการวา่ตนอยูใ่นสภาพการณข์องผูอ้ืน่
• จากการสวมบทบาทตา่งๆ
• จากการฟงั

EMPATHY (การเอาใจเขามาใสใ่จเรา)

“การยอมรบัความจรงิทีไ่มต่รง
กับความคาดหวงัของเรานั้น
เป็นการปฏบิตัธิรรมอยา่งหนึง่

พระไพศาล วิสาโล

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=empathic+listening&source=images&cd=&cad=rja&docid=C-WZP6loLE0W_M&tbnid=OAHNY0Bu-BtMFM:&ved=&url=http://typastorefamily.com/empatheticlistening.html&ei=RM8EUcnGHcmPrgego4CoBg&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNFKd0Q541OYyE4a-PHlNOakZJIfTQ&ust=1359356100905143
../../../../My Videos/เป้ อารักษ์ กับการฟังที่จะเปลี่ยนชีวิตที่เหลือของเขา.mp4
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I shall pass this way but once.
Therefore, anything that I can do
or any kindness that I can show.
Let me do it now for I shall not pass this way again.

ฉันจะผา่นเสน้ทางนี้เพยีงครัง้เดียว
ฉะนั้น อะไรกต็ามทีฉ่นัสามารถท าได้
หรือ ความดงีามใด ๆ ที่ฉันสามารถแสดงออกได้
โปรดใหฉ้ันได้ท านบัตัง้แตบ่ัดนี้
เพื่อไม่ใหฉ้นัผา่นเสน้ทางนี้ไปโดยไรป้ระโยชน์

../../../../My Videos/The Man With 4 Wives - ผู้ชายคนนี้มีเมีย 4 คน.mp4

