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“ภาวะผูน
้ าการเปลีย่ นแปลง
(Transformational Leadership) สาหรับครูยุคใหม่”

HEAD
สมอง/สติปญ
ั ญา

SPIRITUAL
จิตวิญญาณ

ในงานสัมมนาคณะครูโรงเรียนในเครือคณะผูร้ บั ใช้

โดย รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
ภาควิชาจิตวิทยา
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะสังคมศาสตร์

HANDS/
PHYSICAL
มือ/ร่างกาย

HEART
จิตใจ/อารมณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จิตวิญญาณในสถานทีท่ างาน
(Workplace Spirituality)

องค์ประกอบสาคัญทีท่ าให้มนุษย์แตกต่างจาก
เครือ่ งจักร คือ มนุษย์มรี า่ งกาย มีสมอง มีจิตใจ
มีอารมณ์ความรูส้ กึ และปัจจุบนั นีม้ คี วามสนใจเรือ่ งที่
มนุษย์เรามีจติ วิญญาณ ซึ่งในการทางานหรือการเข้า
มาอยูใ่ นองค์การ มนุษย์กน็ าจิตวิญญาณ
ของตนเองเข้ามาด้วย ....
(Robbins,2005)

ความหมายของ

จิตวิญญาณในสถานทีท่ างาน
จิตวิญญาณในสถานทีท่ างาน เป็นการตระหนักว่า
คนมีชวี ติ ภายใน (Inner Life)... มีความต้องการแสวงหา

คุณค่าในตนเอง คุณค่าในงาน และคุณค่าของผูอ้ นื่ ..
มีความปรารถนาทีจ่ ะมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คนอืน่ ๆ และ
มีความต้องการเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ขององค์การ หรือ
ของชุมชน สังคม (Community)…..

เราไม่ใช่มนุษย์ทกี่ าลังมามีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ.
เราเป็นจิตวิญญาณทีก่ าลังมามีประสบการณ์ความเป็นมนุษย์
บาทหลวงในศาสนาคริสต์ คณะเยซูอติ
และนักมนุษยวิทยา

จากหนังสือ ภาวะผู้นา : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสูก่ ารพัฒนา
โดย รัตติกรณ์ จงวิศาล คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
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-

จิตวิญญาณ...มีความ
หมายถึง ความเชือ
่ มโยง
(Connectivity)......

คิดวิเคราะห์
คิดเชิงเหตุผล
การแก้ปญ
ั หา
การคานวณ
ข้อเท็จจริง
ฯลฯ

-

การวางแผน
การจัดการ
การบริหาร
การควบคุม
การจัดระเบียบ
ฯลฯ

-

ขวา

ซ้าย
-

ธรรมะ หรือธรรม
ตนเอง ผู้อื่น
สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
นวตกรรม
การหยัง่ รู้
การผสมผสาน
การมองภาพรวม
ฯลฯ
มนุษยสัมพันธ์
อารมณ์
ความรูส้ กึ
ความเป็นมิตร
ความเห็นใจผูอ้ นื่
ฯลฯ

ชายคนหนึง่ เพิง่ จะมาพูดได้ตอนอายุ 4 ขวบ
ชายคนนัน้ ...เพิง่ จะมาอ่านหนังสือออกตอนอายุ 8 ขวบ
ชายคนนัน้ ...เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน
ชายคนนัน้ ...เคยถูกปฎิเสธจากโรงเรียนอาชีวะแห่งซูรคิ
ชายคนนัน้ ...เคยถูกอาจารย์ระบุวา่ "สมองช้าไม่ชอบสังคมและล่องลอยอยูใ่ นความฝันอันโง่เขลา
ของตัวเองตลอดเวลา"

Bill Gates มหาเศรษฐีอนั ดับ 1 ของโลก...CEO มูลนิธิ

Bill &Melinda

Gates foundation...(มูลค่ากว่า 3.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ)...

เจ้าของคากล่าวที่วา่ “ความมัง่ คัง่ มาพร้อมกับความรับผิดชอบ”

ชายคนนัน้ ...ชือ่ "อัลเบิร์ต

ไอสไตน์"

บิดาแห่งปรมาณู ผู้ค้นพบทฤษฎีสมั พันธภาพ และคลืน
่ ความโน้มถ่วง...

“Imagination is more important than knowledge.”
Albert Einstein
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“...ถ้าเราไม่มคี วามสุข ถ้าเราไม่มสี นั ติสขุ เราก็จะ
ไม่สามารถแบ่งปันสันติสขุ และความสุขกับผูอ้ นื่
แม้กระทัง่ ผูท้ เี่ รารัก และผูท้ อี่ ยูร่ ว่ มชายคาเดียวกับเรา
...แต่ถ้าเรามีสน
ั ติสขุ ถ้าเรามีความสุข
เราสามารถยิม้ และเบิกบานเหมือนกับดอกไม้
ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นครอบครัวของเรา รวมทัง้ คน
ในสังคมทัง้ หมดก็จะได้รบั ประโยชน์
จากสันติสขุ ของเรา...” (ติช นัท ฮันห์)

ความสุขทีเ่ กิดจากการมีจติ วิญญาณในการทางาน..เช่น
เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อื่น งาน...และ GOD หรือธรรมะ

ถ…ที่นาหน้าการยอมรับ มี 2 ถ…
ถ1… คือ

ถูก

ถ2… คือ

ถูก

อง

รู้เท่าเอาไว้กนั รู้ทันเอาไว้แก้...

ในดวงจิตคิดไปได้หลายอย่าง
ทุกคนต่างคิดดีมเี หตุผล
ขอเพียงแต่เอาใจเขามาใส่ตน
เราทุกคนคงไม่ตอ้ งหมองใจกัน
(อัตตานัง อุปมังกาเร : เอาใจเขามาใส่ใจเรา)
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… ฝูงสุนัขทีม่ สี งิ โตนา ดีกว่าฝูงสิงโตทีม่ สี นุ ขั นา …

..ครอบครัว กลุ่ม หน่วยงาน องค์การ สังคม
นานาชาติ โลก...

Hannibal, son of Hamilcar Barca (248–183 or 182 BC)

ประเทศ

ผู้นา นาใคร?
ผู้นา...นาตนเอง นาครอบครัว นาเพื่อนร่วมงาน นาหัวหน้า
นาลูกน้อง นาหน่วยงาน นาองค์การ นาชุมชน นาสังคม...

“บุคคลทีม่ คี วามสาคัญในทุกๆ ระดับของสังคม คือ
บุคคลทีเ่ ป็นผูน้ า ผู้นาเป็นผูท้ มี่ คี วามสาคัญต่อ
การอยูร่ อด สวัสดิภาพของสังคมและประเทศชาติ...”
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(พระธรรมปิฎก, 2545)

ความสาคัญระหว่าง.....
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ผู้นา

สังคม/ประเทศชาติ

ตัวอย่าง สิงคโปร์ เกาหลีใต้-เหนือ เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ กัมพูชา...และไทย
Benigno Aquino

โรดรีโก ดูแตร์เต

ปาร์ก กึน เฮ"

Lee Hsien Loong
นายกรัฐมนตรี

ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
สิงคโปร์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชากรหนาแน่นที่สดุ ในภูมิภาค
และเป็นประเทศเล็กที่สุดในภูมิภาค (710 ตร.กม.) เป็นประเทศที่มีประชากร
หนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของโลก มีจานวนประชากรประมาณ 5.08 ล้านคน
(ปี พ.ศ.2553) ประกอบด้วยชาวจีน (76.5%) ชาวมาเลย์ (13.8%)
ชาวอินเดีย (8.1%) และอื่น ๆ (1.6%) มีภาษาราชการ 4 ภาษา....
เป็นประเทศเกิดใหม่ เมื่อ ค.ศ. 1965…เริ่มต้นไม่มีอะไรส่อแววจะพัฒนา
ให้เจริญขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะคนยากจน มีหลายเชื้อชาติและ
ไม่ค่อยลงรอยกัน โรงเรียน มหาวิทยาลัย มีไม่กี่แห่ง ไม่มีแรงงานฝีมือ
ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีแม้กระทั่งน้าจืดที่เพียงพอในการอุปโภคบริโภค

เจิ่น ดั่ย กวาง
, ประธานาธิบดีเวียดนาม

มุน แจ-อิน

พลเอกเต็ง เส่ง

“ถิ่นจอ”

ประเทศสิงคโปร์ Singapore
ในช่วงระยะเวลาเพียงชั่วอายุคน สิงคโปร์ก้าวจากประเทศในกลุ่มที่สามของ
โลก ไปเป็นประเทศในกลุ่มที่หนึ่งของโลก (first world) ได้รับเครดิตในระดับ
AAA สูงที่สุดในกลุ่มอาเซี่ยน สูงกว่าญี่ปุ่น และเกาหลี...
สิงคโปร์ เมื่อครั้งได้รับเอกราช ....ไม่มีความพร้อมใดๆ แต่สิ่งเดียว
ที่มีค่ามากที่สุดคือ “คน” แม้จะยากจน ไร้ฝีมือ ไร้การศึกษา....ผู้นาของเขาได้
เริ่มกาหนด กลยุทธิ์สร้างชาติ โดยเน้นการพัฒนาระบบการศึกษา เป็นหลักบน
พื้นฐานว่า “สร้างคน เพื่อให้คนสร้างชาติ” สิงคโปร์พัฒนาคุณภาพของคน
ผ่านระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง...IMD World Competitiveness ปี 2550 มี
การจัดอันดับ“ระบบการศึกษา ที่มีความเพียบพร้อมสาหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
และให้สิงคโปร์เป็นอันดับ 1 ของโลก.. (WWW.taladhoon.com)
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สิงคโปร์เป็นประเทศที่มกี ารจัดการคุณภาพการศึกษาดีเลิศ ปี 2015
สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีการจัดการคุณภาพการศึกษาดีที่สุดเป็นอันดับ 1
ของโลกในปี 2014-2015 (จัดอันดับโดย World Economic Forum) ....
มีคุณภาพการศึกษาดีเลิศเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย อันดับที่ 9 ของโลก ปี
ค.ศ. 2015 (จัดอันดับโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยโลก "ยูนิเวอร์ซิตาส 21"

ตัวอย่าง ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จของสิงคโปร์


ตัวบุคคล/ประชากร ...เช่น ค่านิยม บุคลิกภาพ อุปนิสยั
 การศึกษา
 วัฒนธรรม ...เช่น ศาสนา ภาษา
 กฏหมาย
 นโยบาย สวัสดิการด้านสังคมต่างๆ
 ผูน
้ า หรือตัวแบบ
 สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม
 อื่นๆ

สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในเอเชีย ที่ติดอันดับประเทศคอรัปชั่นน้อย
ที่สุด ในเอเชีย ในปี ค.ศ. 2014…
สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในเอเชีย ที่ติดอันดับประเทศคอรัปชั่น
น้อยที่สุดในเอเชีย ปี 2014 อยูใ่ นอันดับที่ 7 ของโลก จัดอันดับโดย
องค์กรเพื่อความโปร่งใสสากล (Transprency International) หรือ
ทีไอ ซึ่งเป็ นองค์กรอิสระ มีสานักงานอยูท่ ี่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

ผู้นา/ตัวแบบ เช่น “ลีกวนยู”
อดีตผู้นาสิงคโปร์ ลีกวนยู (เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ เมื่อ
อายุเพียง 35 ปี ดารงตาแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2502- 2533 และเป็นผู้นาที่ครอง
อานาจนานที่สดุ คนหนึง่ ของโลก และก้าวลงจากตาแหน่งได้อย่างสวยงาม)
เขาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อประเทศสิงคโปร์ (และเป็นหนึ่งในบุคคล
ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เขามีความสาคัญอย่าง
มากต่อความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การกาหนดเป้าหมาย
ปรัชญา และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง... ลีกวนยูได้นาเสนอ
แนวคิด ค่านิยมเอเชีย (Asian Values) หรือประชาธิปไตยวิธีทางเอเชีย
ปรับประชาธิปไตยแบบเสรีที่เป็นแนวคิดตะวันตกให้เหมาะสมกับเอเชีย
เป็น ประชาคมนิยม (Communicatarianism)
เน้นเรื่องความสามัคคีเป็นหนึง่ เดียวและความมั่นคงของรัฐ

ประเทศเกาหลีใต้
Singapore's Prime
Minister Lee Hsien Loong

ชาวสิงคโปร์นิยมชมชอบ ลีกวนยู เพราะ... ลีกวนยูมีภาพของความสุจริต
ความโปร่งใส เคารพกฏหมาย มีความเฉลียวฉลาด มีวิสัยทัศน์ มีลักษณะเป็น
นักปราชญ์ (มีความรู้ ชอบอ่านหนังสือ มีความเชี่ยวชาญ มีบุคคลิกภาพที่ดี
เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักพูด พูดได้ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย์ ภาษาทมิฬ
ภาษากวางตุ้ง ภาษาแมนดาริน ภาษาฮกเกี้ยน และภาษาญี่ปุ่น) ขยัน อดทน
ทาทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกๆเรื่อง เขาเห็น
ความสาคัญของประชาชนสิงคโปร์ และให้ความสาคัญกับการพัฒนาสังคม
โดยการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนสิงคโปร์ บริหารจัดการที่อยู่อาศัย บริการ
สาธารณูปโภคให้กับประชากรสิงคโปร์เป็นอย่างดี เขาส่งเสริมให้ชาวสิงโปร์มี
ความรักชาติ... เขาส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองให้สะอาด รักษาต้นไม้
ชักชวนให้ประชาชนอนุรักษ์ต้นไม้ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆ ....

....ประเทศเกาหลีพฒ
ั นาประเทศ สร้างชาติได้ไม่นานหลังจากทีป่ ระเทศ
ญี่ปุ่นรุกรานปี ค.ศ. 1910 เป็นการสิน้ สุดราชวงศ์โชซอน และเกาหลีตกเป็น
อาณานิคมของญีป่ นุ่ อยู่ 35 ปี...จนกระทัง่ สิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ในวันที่
15 สิงหาคม ค.ศ. 1945....ญีป่ นุ่ ยอมแพ้ตอ่ ฝ่ายสัมพันธมิตร และถอนกาลัง
ออกจากคาบสมุทรเกาหลี...ตัง้ แต่นนั้ เกาหลีกอ็ อกแบ่งเป็น 2 ประเทศ คือ
เกาหลีใต้ (สาธารณรัฐเกาหลี) เป็นประเทศประชาธิปไตย กับสาธารณรัฐ
ประชาชนเกาหลี หรือเกาหลีเหนือ ที่เป็นประเทศคอมมิวนิสต์... .....ประเทศ
เกาหลีใต้ถอื ว่าเป็นประเทศทีย่ ากจนเป็นอันดับ 2 ของโลก เมื่อกว่า 50 ที่
ผ่านมา เป็นประเทศทีม่ ที รัพยากรธรรมชาตินอ้ ยมาก ไม่มีนามั
้ น พื้นทีก่ ว่า 70
% เป็นภูเขา,,,, ในเมือ่ เจอความยากลาบากผูน้ าประเทศจะทาอย่างไร ให้
ประชาชนมีความคิด ให้มีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ .....

http://www.oknation.net/blog/Pasakorn/2011/08/04/entry-1 http://www.mfa.go.th/main/th/world/70/10251-สาธารณรัฐเกาหลี.html
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เกาหลีใต้กับวิกฤติ IMF
.... วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย หรือเรียกทัว่ ไปในประเทศ

ไทยว่า วิกฤตต้มยากุง้ เป็นช่วงวิกฤตการณ์เงินซึง่ ส่งผลกระทบถึงหลาย
ประเทศในทวีปเอเชียเริม่ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ที่เริ่มจาก

ความสาเร็จของเกาหลีใต้ ปัจจุบนั 2558 (18 ปีที่ผ่านมา....)
• ทศวรรษทีผ่ า่ นมาเกาหลีใต้ตดิ อยูใ่ นอันดับ 1 ใน 5 ของกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรม
ที่พัฒนาก้าวหน้า (OECD: Organization for Economic Co-operation
and Development) ในแทบทุกประเภทของการประเมินและสาขาวิชาสูงกว่าประเทศอย่าง
สหรัฐอเมริกา เยอรมันและนอร์เวย์ โดยได้ชอื่ ว่าเป็นประเทศผูน้ าประเทศหนึง่

ประเทศไทย อินโดนีเซีย และได้ลกุ ลามมาถึงเกาหลีใต้นนั้
ทาให้บริษทั ขนาดใหญ่ในเกาหลีทไี่ ด้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ หรือ
กลุ่มแชโบล (Chaebol) ที่มีสัดส่วนธุรกิจในระบบเศรษฐกิจกว่า 80% ของ
ประเทศประสบปัญหา... 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....

ความสาเร็จของเกาหลีใต้

• Samsung

Innovation Museum พิพิธภัณฑ์ซัมซุงเป็นสถานทีท่ มี่ กี ารรวบรวม
สิ่งประดิษฐ์ทเี่ ป็นอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้านต่างๆ เช่น เครือ่ งซักผ้า ตู้เย็น วิทยุ โทรทัศน์
จัดแสดงให้ชมและนาเสนอข้อมูลความรูด้ ว้ ยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ในปัจจุบนั
ยังได้รบั การยกย่องว่าเป็นแบรนด์ทมี่ ี “มูลค่าการเติบโตเพิม่ ขึน้ สูงทีส่ ดุ ” ใน
กลุ่มแบรนด์ระดับโลก

เกาหลีใต้ได้รบั การจัดให้อยูใ่ นลาดับที่ 1 จากการจัดอันดับดัชนีความพร้อมใน
การเป็นe-Government และอยูใ่ นอันดับที่ 2 จากการจัดอันดับดัชนีของการใช้งาน
•

e-Government (รองจากประเทศเนเธอร์แลนด์) จากผลการสารวจจาก
The UN Global E-Government Readiness Report 2014)

ความสาเร็จของเกาหลีใต้
ในปี 2554 เกาหลีใต้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษา ทศวรรษที่
ผ่านมาเกาหลีใต้ติดอยู่ในอันดับ 1 ใน 5ของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทีพ่ ฒ
ั นาก้าวหน้า
(OECD: Organization for Economic Co-operation and Development)
ในแทบทุกประเภทของการประเมินและสาขาวิชา สูงกว่าประเทศอย่าง สหรัฐอเมริกา
เยอรมันและนอร์เวย์ เกาหลีใต้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะต่อเนื่อง และการลด
ความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา โดยได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้นาประเทศหนึ่ง....

• โครงการ UNESCO CITY OF DESIGN SEOUL เกิดขึน้ จากวิสยั ทัศน์และการ
วางแผนของผู้บริหารกรุงโซล ในปี พ.ศ. 2553 กรุงโซลได้รบั การตอบรับเข้าเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายเมืองแห่งการสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) ขององค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations: UN)
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/358

โรงเรียนผูน้ าคานาอาน(Canaan Global Leadership Center)
คานาอานก่อตัง้ ขึน้ ใน ค.ศ.1962 หรือ พ.ศ. 2474 เริ่มจากการเป็นโรงเรียน
เกษตรกรรมให้แก่กลุม่ เกษตรกร...ต่อมาได้เพิม่ บทบาทในการขับเคลือ่ นสังคมโดยรวม...
การอบรมของคานาอานมุง่ เน้นการเปลีย่ นรูปแบบความคิดและความนึกคิดของคน
โดยอบรมให้มจี ิตวิญญาณเป็นผูน
้ าและบุกเบิกด้วยการยึดหลัก “ทางาน”
“รับใช้” และ “เสียสละ” จนสามารถเปลีย่ นวิถชี วี ติ ..... สามารถสอนและ
นาผู้อนื่ ให้ ใช้ชวี ติ อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปญ
ั หาต่างๆ ของตนเองและชุมชนได้...
เปลีย่ นให้คนทางานร่วมกัน รวมทัง้ สร้างคนให้มจี ติ วิญญาณของผูบ้ กุ เบิก ให้คนคิด
ว่า “ทาได้” และ “ลงมือทาทันที” คานาอานสอนให้ผนู้ าใช้ชวี ติ อย่างติดดินและเป็นตัวอย่างทีด่ ี
มีระเบียบวินยั ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และกติกาอย่างสม่าเสมอจนฝังเข้าไปในจิตวิญญาณ ....
เจ้าหน้าทีใ่ นคานาอานแต่ละคนทาหลายหน้าที่ ด้วยประสิทธิภาพ
ที่สูงมาก เป็นทัง้ ครูฝกึ ผูใ้ ห้บริการ ผู้ควบคุม และผู้รบั ใช้สารพัด ....

คานาอานได้ผลิตผูน้ าในทุกระดับของประเทศเกาหลี ตัง้ แต่ระดับชุมชนถึง
ระดับประเทศ.... มีจานวนผูเ้ ข้าอบรมหลายแสนคนทัง้ ภาครัฐ และเอกชน รวมทัง้ ต่างชาติ...

หลักการที่ใช้ในการพัฒนาผู้นาเพือ่ การเปลีย่ นแปลงคือ..
“Saemaeul Undong”
1. รัก
1)
2)
3)
4)

รักชาติ
รักที่ทางาน
รักธรรมชาติ
รักครอบครัว

2. ขยันทางาน
3. ประหยัด
4. รักษาวินัย
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ผู้ว่าฯ ณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร

กับการปฏิบตั งิ านการค้นหาและช่วยเหลือเด็ก ๆ และ
โค้ช ทีมหมูปา่ ฯ ได้(อดีต)ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
เชียงราย “นายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร” มาเป็น
ผู้อานวยการสัง่ การในพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือ 13 ชีวิตให้
ออกมาจากถ้าได้อย่างปลอดภัย.....

ประสิทธิผล
ของกลุ่ม / ทีม
องค์ การ /ชุมชน

ภาวะผู้นาของ

ผลการ
ปฏิบัตงิ าน

ผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้ างาน

การพัฒนา
บุคลากร

พนักงาน
เชาวน์ อารมณ์ (EQ) ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ความผูกพัน
ความยึดมั่นผูกพัน พฤติกรรมการเป็ นพลเมืองดีในองค์ การ(OCB) ภาวะผู้นาของ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา วัฒนธรรมองค์ การ บรรยากาศองค์ การ จิตวิญญาณในการทางา
การเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้ ธรรมาภิบาล ความเชื่อ ความไว้ วางใจในผู้นา
ภาวะผู้นา จิ ตวิญญาณในการทางาน ผลการปฏิ บตั ิ งาน และบรรษัทภิบาล
ฯลฯ
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ผู้นาหมายถึง.... ?

ผู้นา (Leader ) : เป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั การยกย่อง
หรือได้รบั การเลือก(แต่งตัง้ )ให้เป็นหัวหน้า...
หรือเป็นผูท้ มี่ อี ทิ ธิพล และมีบทบาทเหนือคนอืน่ ๆ....
หรือเป็นบุคคลได้รบั การยอมรับ หรือไว้วางใจให้นา....

กรอบความคิดของการปลดปล่อยศักยภาพ
(The Paradigm of Empowerment)
ผู้นาทีย่ คึ ถือการปลดปล่อยศักยภาพเปรียบเสมือน

“เกษตรกร” มากกว่า “ช่างเครือ่ งจักร” เมื่อคุณทางานกับ “คน”
คุณนาชีวติ ซึ่งซ่อนอยูภ่ ายในตัวเขาออกมา...

คุณสร้างเงือ่ นไขทีส่ ร้างการปลดปล่อยศักยภาพ มากกว่า
ที่จะไปแก้ไขความเชีย่ วชาญ และความสามารถของแต่ละคน...

ภาวะผูน้ า (Leadership) : เป็นคุณลักษณะ พฤติกรรม
หรือกระบวนการทางานของบุคคล ที่สามารถมีอท
ิ ธิพล
ต่อบุคคลอื่น หรือกลุม่ คน สามารถโน้มน้าวจูงใจผู้อนื่
ให้เชื่อถือยอมรับ หรือปฎิบตั ิตามด้วยความเต็มใจ และ
ด้วยความสามารถอย่างดีที่สดุ หรือช่วยปลดปล่อย
ศักยภาพของผูอ้ ื่นออกมา... เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

“...การเพาะเมล็ดพันธุ์ เฝ้าดูการเจริญเติบโต ดูแลมัน และ
เก็บเกีย่ วมันช่วยสร้างความพึงพอใจได้อย่างง่ายๆ แต่ยืนยาว
ความรูส้ ึกของการเป็นผูด้ แู ลสวนเล็กๆ สวนหนึ่งในโลกนี้
ให้ความรู้สกึ ของอิสรภาพ มันมีความละม้ายคล้ายคลึงกับ
บางส่วนของชีวติ ของผม

ผู้นามีหน้าทีต่ อ้ งดูแลสวนของตัวเอง
เขาเพาะเมล็ดพันธุ์ เฝ้าดูแลมัน
และเก็บเกี่ยวผลของมัน...”
Nelson Mandela
(ภาพยนตร์ประวัตขิ องเนลสัน เรื่อง Invictus)

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

ผู้บริหาร (Manager)

ผู้นา (Leader)

(Administrates)
(Maintain)
(Accept reality)

(Innovate)
(Develop)
(investigate reality)
(Focus on people)

(Focus on systems structure)
(Rely on control)
(Short-range view)
(Ask how and when)
(Exercise on the bottom line)
(imitate)
(accept status quo)
(is a classic good soldier)
(Does things right)

(Inspire trust)
(Long-range perspective)
(Ask what and why)
(Exercise on the horizon)
(originate)
(challenge)
(is his own person)
(Does the right things)

ตาราง 1-1 ความแตกต่างระหว่างผู้นากับผูบ้ ริหาร
(ที่มา: พัฒนาจาก Bennis (1989))
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ผู้บริหาร

ผู้นา

ผู้บริหารทีไ่ ม่ได้
เป็นผู้นา

ผู้นาที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร

อดีตประธาน บริษัท
Westinghouse
Broadcasting หนึ่งในกลุ่ม
เจ้าของ สถานีโทรทัศน์ที่ ใหญ่ที่สุด
ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้บริหารทีเ่ ป็นผูน้ า...จะสนับสนุนและส่งเสริม
ให้งานสาเร็จเหนือความคาดหมาย

ทฤษฎีภาวะผู้นาแนวใหม่ (หน้า271)
คนหรือมนุษย์หรือผู้บริหาร หรือสังคมในปัจจุบัน อาจจะไปไม่รอดหรือไม่สามารถ
ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืนได้ ทาให้เกิดผลกระทบทางลบ เกิดปัญหาและวิกฤตการณ์
ตามมามากมาย... จึงมีนักวิชาเริ่มสนใจการศึกษา วิจัยและนาเสนอแนวคิดภาวะผู้นา
แนวใหม่ หรือภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม (ethical leadership) เช่น

ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ (servant leadership)
ภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณ(spiritual leadership)
ภาวะผู้นาที่แท้จริง(authentic leadership)
ภาวะผู้นาที่เป็นแบบอย่างที่ด(ี heroic leadership)

ภาวะผู้นา 6 องค์ประกอบ
http://theinnovationcenter.org/store/164

ต่อไป

และอื่นๆ ซึ่งในบทนี้จะได้กล่าวถึงในรายละเอียดและยกตัวอย่างแนวคิดที่สาคัญ

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

ภาวะผู้นาเชิงจริยธรรม

ภาวะผูน้ าแบบผูร้ บั ใช้
Servant Leadership
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ภาวะผู้นาเชิงจิตวิญญาณ

SPIRITUAL LEADERSHIP

ภาวะผูน้ าทีแ่ ท้จริง

Authentic Leadership

การศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่
“ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง”
Transformational Leadership

ความไร้เหตุผล : การทาเหมือนเดิมๆ
แต่อยากได้ผลทีแ่ ตกต่าง

(Insanity : doing the same thing over and over
again and expecting different results )
(จากหนังสือ จินตนาการสาคัญกว่าความรู้
: รวมวาทะ ไอน์สไตน์, สนพ.มติชน)

“ไม่วา่ เราจะอยูท่ ไี่ หน ทาอะไร ขอให้เราทาหน้าทีใ่ ห้ดพี อ”
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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.

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตุทนี่ า่ สนใจ ว่าเราจะยอมสูญพันธ์หรือเปล่า ถ้า
ต้องแลกทุกอย่างกับการให้อยูร่ อด โดยเฉพาะทีส่ าคัญมากทีส่ ดุ คือถ้าเราต้องสูญเสีย
คุณค่าและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ จิตวิญญาณ ความดีงามและศีลธรรม (ซึ่งเราจะ
เห็นได้ในสังคมปัจจุบัน เช่น ผู้นา นักการเมือง ข้าราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจ หรือ คนทั่วๆไปเอาเปรียบ
คนอื่น คดโกง ทุจริตคอรัปชัน่ เพื่อเงิน อานาจ หรือเพือ่ ความสาเร็จส่วนตน โดยไม่สนใจความทุกข์ยาก หรือ
ความเดือดร้อนของคนอืน่ )?

หรือมนุษย์เราควรจะเป็นดังที่ ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์(2547) เคยกล่าวไว้
ว่า “…ผมพร้อมจะเป็นไดโนเสาร์ที่ตายในยุคของการสูญพันธุ์ ดีกว่าจะเป็น
ไดโนเสาร์ทรี่ อดชีวติ เพราะวิวฒ
ั นาการกลายมาเป็น ..................”

http://www.youtube.com/watch?v=PGdnYZV5U50

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership)
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สภาพการณ์ปจั จุบนั .....

สภาพการณ์ปจั จุบนั .....

ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ยุคการเปลีย่ นแปลง... และการแข่งขัน
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมก้มหน้า ปัญหาเศรษฐกิจ...

....นาโนเทคโนโลยี
คนตกงาน
โรคระบาด...
สงคราม /ความขัดแย้ง...ISIS..สงครามในเยเมน
เอดส์ ไวรัส
ซีเรียและที่อนื่ ๆ...ปัญหาผูอ้ พยพ
อีโบลา เมอร์ส
ศีลธรรมในสังคมเสือ่ มลง...
ภาวะโลกร้
อ
น...
หิ
ม
ะละลาย..คลื
น่ ความร้อน
วัตถุนิยม
ภูมิอากาศเปลีย่ นแปลง...ภัยธรรมชาติ พายุ...

บริโภคนิยม
เห็นแก่ตวั นิยม

แผ่นดินไหว..สึนามิ... น้าท่วมหนัก หิมะตกหนัก..

ความแห้งแล้งขาดแคลนน้า....มลภาวะ.. ไฟป่า...
ควันพิษ...น้าเน่าเสีย..น้าทะเลสูงขึน้ อากาศร้อนขึน
้ ..

T H AILAND 4 . 0
SMART INDUSTRY + SMART CITY + SMART PEOPLE

ยุค Digital
Social Media
ปัญญาประดิษฐ์(AI)

New Business Model

นาโนเทคโนโลยี
Data Capabilities
Cloud Computing
Bitcoin เงินดิจติ ทอล

ธุรกิจทีไ่ ด้รับผลกระทบ....เช่น
ฟิล์มถ่ายรูป ธุรกิจสิง่ พิมพ์หนังสือพิมพ์
นิตยสาร ธุรกิจทีวี ธุรกิจการเงิน
ห้างสรรพสินค้า ได้รับผลกระทบ
(ตาแหน่งงานจะหายไป 70-80% จะ
หายไปภายใน 20 ปี)

..Facebook Google Apple
Uber Airbnb Salesforce
รถยนต์ไฟฟ้า เช่นTesla
รถยนต์ไร้คนขับ
คอมพิวเตอร์IBM Watson (แพทย์/
ทนายความ) TricoderX (เครือ่ งมือ
แพทย์ใช้กบั สมาร์ทโฟน)
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
การศึกษาผ่านสมาร์ทโฟน
หุ่นยนตร์ทางานแทนมนุษย์
ธุรกิจ/ค้าปลีกออนไลน์ เช่น Alibaba

“...การเสือ่ มสลายของธรรมชาติ คือความท้าทาย
อันใหญ่หลวง ข้าพเจ้าคิดว่าคาถามทีเ่ ราไม่เคยคิดจะถาม
ตัวเองเลย คือมนุษยชาติกาลังฆ่าตัวตายโดยการใช้ธรรมชาติ
อย่างโหดร้ายและปราศจากการไตร่ตรองหรือเปล่า....”
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ประมุของค์ที่ 266 ของพระศาสนจักรคาทอลิก

THAILAND
1.0

Agriculture

THAILAND
2.0

Light Industry
Low wages

THAILAND
3.0

Heavy Industry
Advanced Machine

THAILAND
4.0

Creativity +
Innovation
Smart Thailand

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

12

10/3/2018

ปัญหาความเหลือ่ มล้า....

http://www.ispacethailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/11069.htm
l

เริ่มทีต่ นเอง
ดินแห่งวิหารเวสต์มนิ เตอร์

ถ้อยคาต่อไปนีเ้ ขียนไว้ทหี่ ลุมศพของสังฆราชแองกลิกนั ในห้องใต้

เมื่อข้าพเจ้ายังเด็กและมีอสิ ระ และจินตนาการของข้าพเจ้าไร้ขดี จากัด ข้าพเจ้าฝัน
ที่จะเปลีย่ นแปลงโลก เมื่อข้าพเจ้าอายุมากขึน
้ รอบรูม้ ากขึ้นข้าพเจ้าพบว่าโลกไม่ยอม
เปลีย่ นแปลง ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงลดจุดมุง่ หมายของข้าพเจ้าลง และตัดสินใจจะเปลีย่ นแปลง
เฉพาะประเทศของข้าพเจ้า แต่ดเู หมือนจะเปลีย่ นแปลงไม่ได้เช่นกัน
เมื่อข้าพเจ้าเข้าสู่วยั ชรา

ในความพยายามอันสิน้ หวังครัง้ สุดท้าย ข้าพเจ้าพอใจแค่เพียง
เปลีย่ นแปลงครอบครัว สิ่งทีใ่ กล้ขา้ พเจ้ามากทีส่ ดุ พวกเขาไม่ยอมร่วมมือแม้แต่นอ้ ย ขณะนี้
เมื่อข้าพเจ้านอนอยูบ่ นเตียงแห่งความตาย ข้าพเจ้าตระหนักได้ในบัดดล ถ้าข้าพเจ้า
เพียงแต่เปลีย่ นแปลงตนก่อน จากตัวอย่างนัน้ ข้าพเจ้าคงเปลีย่ นแปลงครอบครัวของข้าพเจ้าได้
และด้วยแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากพวกเขา ข้าพเจ้าคงสามารถทาประเทศให้ดขี นึ้ และ
ใครจะไปรู้ ข้าพเจ้าอาจเปลีย่ นแปลงโลกด้วยก็ได้

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
“...อันสถานการณ์ของโลกทั่วไป และของบ้านเมืองเรา
เป็นอย่างไร ก็ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ทางที่จะช่วยให้ประเทศเราพ้นภัย
พิบัติ มีความวัฒนาถาวรไปได้ ก็โดยที่เราชาวไทยทุกคนมีน้าใจรักชาติอย่าง
แท้จ ริง ไม่ถือ เอาประโยชน์ข องตนและพรรคพวกแต่ฝ่ายเดีย ว มุ่ง บ าเพ็ญ
กรณียะกิจหน้าทีด่ ว้ ยความสุจริต ขยันหมั่นเพียร เพื่อคุณประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ และพร้อมทีจ่ ะเสียสละประโยชน์สว่ นตัวเพือ่ ส่วนรวม เมื่อเป็น
ดังนีแ้ ล้ว ความสามัคคีกย็ อ่ มจะแผ่ขยายกว้างขวางออกไปในระหว่างพี่น้องชาว
ไทยด้วยกัน ทาให้กาลังของชาติส่วนต่างๆ ประสานกันเป็นปึกแผ่น สิ่งที่เคย
ยากก็จะกลายเป็นง่าย และสิง่ ที่ไม่เคยทาได้กก็ ลับจะบรรลุผลสาเร็จอย่างงดงาม
ด้วยอานุภาพแห่งความสามัคคี...”

กระแสพระราชปราศรัยแด่ประชาชน
ในวันปีใหม่ พุทธศักราช 2495

ข้อด้อยของคนไทย คือ ไม่สนใจเรือ่ งไกลตัว ไม่สนใจเรือ่ งที่

ตนไม่มีสว่ นได้สว่ นเสีย ชอบคิดว่า “ธุระไม่ใช่” แต่
ให้ความสาคัญเฉพาะกับเรือ่ งที่กระทบกับส่วนตนเท่านั้น .......
ถ้าคนไทยไม่มคี วามรักตัวเอง รักครอบครัว สังคม
ประเทศชาติ ก็จะไม่สามารถรวมพลังแก้ไขวิกฤตของชาติ
บ้านเมือง อันเกิดจากปัญหาความยากจน ยาเสพติด
คอรัปชัน่ และอืน่ ๆได้ ........
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี
8 กรกฎาคม 2545
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ความไร้เหตุผล : การทาเหมือนเดิมๆ
แต่อยากได้ผลทีแ่ ตกต่าง

(Insanity : doing the same thing over and over
again and expecting different results )
(จากหนังสือ จินตนาการสาคัญกว่าความรู้
: รวมวาทะ ไอน์สไตน์, สนพ.มติชน)

“ไม่วา่ เราจะอยูท่ ไี่ หน ทาอะไร ขอให้เราทาหน้าทีใ่ ห้ดพี อ”

การนาการเปลีย่ นแปลงเป็นความรับผิดชอบของผูน้ าทีส่ าคัญ
และเป็นทีต่ อ้ งการมากของสังคมในปัจจุบนั ภาวะผู้นาทีม่ ปี ระสิทธิผลสูง
มีความจาเป็นที่จะต้องกระตุน้ และเอือ้ อานวยให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา และการจะนาการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมายสิง่ ทีด่ กี ว่า
ในภาวะทีโ่ ลกเรียกได้วา่ กาลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ในแทบทุกๆเรือ่ ง....

ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง

(Transformational Leadership)

เป็นทฤษฎีการศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่ เนื่องจากเป็นการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ไปสู่ภาวะผูน้ าทีม่ วี ิสยั ทัศน์
(Visionary) มีการพัฒนาความสามารถของผู้รว่ มงาน
มีการกระจายอานาจ (Empowering) เป็นผู้มคี ณ
ุ ธรรม
(Moral Agent) และนาการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ิ่งทีด่ กี ว่า (Change
Agent) และกระตุน้ ผู้ตามให้มภี าวะผู้นา...(Mosley and Other,1996)

การศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่
“ภาวะผูน
้ าการเปลีย่ นแปลง”

(Transformational Leadership)
เป็นภาวะผูน้ าทีม่ กี ารยืนยันด้วยงานวิจัยเชิงประจักษ์ว่า เหมาะสม
กับสถานการณ์ยคุ ปัจจุบนั มีสภาพแวดล้อมทีซ่ ับซ้อน เปลี่ยนแปลงเร็ว
มีการแข่งขันและ
มีวิกฤตการณ์เกิดขึน้ มากมาย

คุณสมบัตทิ วั่ ไปของผูน้ าการเปลีย่ นแปลง

1. เป็นผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Change agent)
เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายที่ดกี ว่า
2. มีอุดมการณ์ มี self actualization
3. มีคุณธรรม (Moral Agent)
4. มีวิสัยทัศน์ (Vision)
5. มีเป้าหมายที่มคี ณ
ุ ค่าในการจูงใจผู้รว่ มงาน
(Inspiration Motivation)
6.สนับสนุนให้ผรู้ ว่ มงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีการแก้ปญ
ั หาอย่าง
สร้างสรรค์
7. เชื่อมัน่ และมีการพัฒนาความสามารถของผูร้ ว่ มงาน
มีการกระจายอานาจ (Empowerment)
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“หมอนักพัฒนา” ผอ.โรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก
นายแพทย์ วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ (แพทย์ชนบทดีเด่น)
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รุ่นที่ 1 จบปีการศึกษาปี พ.ศ. 2534
ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น ประจาปี 2537
กระทรวงสาธารณสุข
แพทย์ชนบทดีเด่น ประจาปี 2538 มูลนิธแิ พทย์ชนบท
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดีเด่น ประจาปี 2538
เพชรน้าเอกในวงราชการ ประจาปี 2539 สมาคมข้าราชการ
พลเรือนแห่งประเทศไทย
 แพทย์ดเี ด่นชนบท คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541

ประวัติ ...เป็นลูกข้าราชการบานาญ-แม่บา้ น ชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา
.... หมอบอกผมไม่ได้มอี ดุ มการณ์อะไร...เพียงแต่ทาตามหน้าที.่ ..เริม่ ต้นไม่รู้

อะไรเลย อยู่เพราะความจาเป็น...คิดว่าคงจะอยูไ่ ม่ได้นาน เพราะ ไกล
ลาบาก สกปรก คนส่วนใหญ่ไม่อยากอยู่ อยากย้าย(เราก็เหมือนคนอืน่ )...
คนไข้เป็นกระเหรีย่ ง เป็นมนุษย์เหมือนเรา แต่ด้อยโอกาส ยากจน น่าสงสาร
รู้สึกสะเทือนใจ ... ตอนแรกผมก็เหมือนคนทัว่ ไป มองคนด้อยโอกาส ก็รู้สึก
เฉยๆ..
หมอบอกว่าได้อยูก่ บั ความเงียบ เลี้ยวซ้ายเจอความเหงา

เลี้ยวขวาเจอความสงบ ความสงบทาให้เรามีสมาธิคดิ ได้...

เรามีโอกาสดีกว่าคนอืน่ เยอะ... เราสามารถช่วยเหลือคนอืน่ ได้...
เริ่มใช้หลักการบริหาร วิเคราะห์ปญ
ั หา หาทางแก้ปัญหา
จัดลาดับความสาคัญ แก้ไขทีละปัญหา สร้างขวัญกาลังใจ...
หมอบอกโชคดี...มีนอ้ งช่าง น้องพยาบาล น้องเภสัชกร มีผู้รว่ มงาน
ที่ดี...หมอส่งเสริมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้ใช้ความสามารถของตนเอง เช่นสร้าง
เครื่องอบจากถ้าซื้อราคาเป็นแสน สร้างได้ราคาไม่กพี่ นั (นาวินโฟโต้เทอราปี)
ช่วยกันทางาน ..ยาขวดละ 30 บาท ผลิตเอง 2 บาท 40 สตางค์...

คุณหมอหนุม่ เป็นเด็กต่างจังหวัด เป็นแพทย์จบ
ใหม่จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ..บอกไม่ได้มอี ดุ มการณ์อะไร...
ผลงาน...พัฒนาโรงพยาบาลอุง้ ผาง จากโรงพยาบาลที่หา่ งไกล ชนบทไม่
มีงบประมาณ (มีเงิน 638 บาท) ไม่มีใครอยากอยู่ ที่อยู่กอ็ ยูเ่ พือ่ ขอย้าย
ไม่มีเครือ่ งมืออุปกรณ์ เงียบ (จนได้ยนิ เสียงหญ้างอก)
รับทีวี วิทยุไม่ได้ ขวัญกาลังใจของพนักงานไม่ดี...
... ให้เป็นโรงพยาบาลทีท่ นั สมัย มีห้องพักทีส่ ะอาด ทันสมัย คานึงถึง
ความต้องการของบุคลากร เช่น มีเครือ่ งทาน้าอุน่ มีสนามกีฬา มีสนามเทนนิส
มีสวัสดิการทีด่ ี มีทีวี มีเคเบิล้ ทีวี มีหนังดีให้ยมื มีห้องสมุด มีเครือ่ งซักผ้าอบผ้า
มีอาหารราคาถูกขาย อยู่เวรมีขา้ วฟรี มีสหกรณ์จาหน่ายของราคาถูก ทาที่ทางาน
ให้เหมือนบ้าน ประดิษฐ์อปุ กรณ์ทางการแพทย์ใช้เอง (เช่นเครือ่ งอบ จากราคาเป็น
แสน ผลิตเองราคาไม่กพี่ นั บาท) ผลิตยาบางตัวเอง เช่นยาแก้ไอ น้าเกลือ
(ซื้อ 20 บาท ทาเอง 2บาท/สลึง..ประหยัดเงินได้มาก) ผลิตเสือ้ ผ้าเอง
ส่งพนักงานไปเรียน แล้วซือ้ จักรให้.. สร้างห้องพิเศษ
(เอาเงินคนรวยมาช่วยคนจน) .....

การจูงใจ...คานึงถึงความต้องการของบุคคล...
เอาคนเมืองมาอยูช่ นบท...จึงจัดสวัสดิการเพิม่ ให้ เช่น
สนามกีฬา มีเครือ่ งทาน้าอุน่ ติดเคเบิล้ ทีวีให้
มีวีดีโอให้ยมื มีห้องสมุด ติดอินเตอร์เนต มีเครือ่ งซักอบผ้าให้ใช้ฟรี
ขายอาหารราคาถูก ข้าวฟรี มีสหกรณ์ มีไอติมขาย... ทาที่ทางานให้เป็น
เหมือนบ้าน หรือดีกว่าบ้าน..
เป็นแรงบันดาลใจให้คนอืน่ ....มีหมอรุน่ น้องอาสาสมัครมาทางานที่
โรงพยาบาลนีด้ ว้ ย..
ทางานวันละกีช่ วั่ โมงไม่ทราบ กินนอนอยูท่ โี่ รงพยาบาลเลย
ทางานแล้วมันสนุก มันดี งานมีคณ
ุ ค่า ...ไม่เคยเบือ่
ใช้หลักการบริหารจัดการแบบกึง่ เอกชน นาเอาระบบการจัดการที่
ดีมาใช้ ...คนไข้จะได้รบั สิง่ ที่ดๆี งานยังไม่เสร็จ กาลังวางระบบงานอยู่....
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โมเดลภาวะผูน้ าแบบเต็มรูปแบบ
(MODEL OF THE FULL RANGE OF LEADERSHIP)
Bass&Avolio (1991) ได้เสนอโมเดลภาวะผูน้ าเต็มรูปแบบประกอบด้วย

•ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
(Transformational Leadership)
• ภาวะผูน้ าการแลกเปลีย่ น
(Transactional Leadership)
•ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย
(Laissez-Faire Leadership) หรือ
พฤติกรรมความไม่มภี าวะผูน้ า

ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership)
เป็นกระบวนการทีผ่ นู้ ามีอทิ ธิพลต่อผูต้ ามโดยการ
เปลีย่ นแปลงความพยายามของผูต้ ามไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึ้น
และมีศกั ยภาพมากขึน้
ทาให้เกิดการตระหนักรูใ้ นภารกิจ (Mission)
และวิสยั ทัศน์ ( Vision) ของกลุม่ และองค์การ
จูงใจผูต้ ามให้มองไกลเกินกว่าความสนใจส่วนตน
ไปสูป่ ระโยชน์ของกลุม่ องค์การ และสังคม
เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายทีด่ กี ว่า

ภาวะผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย

ภาวะผูน้ าการแลกเปลีย่ น
(Transactional Leadership)

(Laissez-Faire Leadership : LF) หรือ
พฤติกรรมความไม่มภี าวะผูน้ า (Non-Leadership Behavior)

เป็นกระบวนการทีผ่ นู้ าให้รางวัล หรือลงโทษผูต้ าม
ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ าม
ผู้นาใช้กระบวนการแลกเปลีย่ นเสริมแรงตามสถานการณ์
ผู้นาจูงใจผูต้ ามให้ปฏิบัตงิ านตามระดับทีค่ าดหวังไว้
ผู้นาจูงใจโดยเชือ่ มโยงความต้องการและรางวัลกับ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย รางวัลส่วนใหญ่เป็นรางวัลภายนอก

ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ภาวะผูน้ า
การแลกเปลีย่ น

สภาวะปัจจุบนั ของ
ผู้ตามทีค่ าดหวังไว้

ผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ตามเท่ากับที่
คาดหวังไว้ตามปกติ

เพิ่มแรงจูงใจให้
สูงขึ้นเพือ่ บรรลุผล
มากกว่าทีค่ าดหวัง
ผลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้ตามสูงกว่าความ

เป็นภาวะผูน้ าทีไ่ ม่มคี วามพยายาม
ขาดความรับผิดชอบ ไม่มกี ารตัดสินใจ
ขาดการมีสว่ นร่วม
ไม่มวี สิ ยั ทัศน์
ไม่มคี วามชัดเจนในเป้าหมาย

จากการศึกษางานวิจยั และการฝึกอบรมในผูน้ า
ทุกระดับ ทั้งที่ไม่มปี ระสิทธิภาพ ไม่มีกิจกรรม จนถึงผูน้ า
ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความกระตือรือร้น ทั้งในสถาบัน
การศึกษา องค์การธุรกิจ อุตสาหกรรม ราชการทหาร
โรงพยาบาล องค์การทีไ่ ม่หวังผลกาไร...ในต่างเชือ้ ชาติและ
ต่างวัฒนธรรม..พบว่าภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเป็น
ภาวะผูน้ าทีม่ ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากกว่า
ให้ความพึงพอใจมากกว่า ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่ น
(ผู้บริหาร) และแบบปล่อยตามสบาย...

คาดหวังปกติ
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1. การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
(Idealized Influence)

4. การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
(Individualized Consideration)

เป็นแบบอย่าง

2. การสร้างแรงบันดาลใจ
(Inspirational Motivation)

3. การกระตุน้ ทางปัญญา
(Intellectual Stimulation)

มีศีลธรรม
และจริยธรรม

มีวิสัยทัศน์

มีสมรรถภาพ
มีความตัง้ ใจ
และเชือ่ มัน่

บริหารอารมณ์

การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์
(Idealized Influence)

ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่ นแปลง
(Transformational Leadership)

กระตุน้ การสร้าง
ระบบความคิด

สร้างแรงจูงใจภายใน
เพื่อให้เกิดผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย

มีความผูกพัน
เชื่อมั่นต่อเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์

กระตุ้นและ
ให้กาลังใจผูร้ ่วมงาน

มีเจตคติทดี่ แี ละ
มีความกระตือรือร้น

การสร้างแรงบันดาลใจ
(Inspirational Motivation)

กระตุน้ ให้เห็น
วิธีการหรือแนวทาง
ใหม่ในการ
แก้ปัญหา

มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์

การกระตุน้ ทางปัญญา
(Intellectual Stimulation)

มีการติดต่อสือ่ สาร
เป็นรายบุคคล

กระจายอานาจ
โดยการ
มอบหมายงาน

คานึงถึงความ
แตกต่างและความ
ต้องการของบุคคล

การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
(Individual Consideration)
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ใครคือแม่หา่ นของโรงเรียน....?

EMPATHY (การเอาใจเขามาใส่ใจเรา)
การสร้าง Empathy
•
•
•
•

จากการสังเกตผูอ้ น
ื่ และสถานการณ์
จากการจินตนาการว่าตนอยูใ่ นสภาพการณ์ของผูอ้ นื่
จากการสวมบทบาทต่างๆ
จากการฟัง

“การยอมรับความจริงทีไ่ ม่ตรง
กับความคาดหวังของเรานั้น
เป็นการปฏิบตั ธิ รรมอย่างหนึง่
พระไพศาล วิสาโล
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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.

ฉันจะผ่านเส้นทางนี้เพียงครัง้ เดียว
ฉะนั้น อะไรก็ตามทีฉ่ นั สามารถทาได้
หรือ ความดีงามใด ๆ ที่ฉันสามารถแสดงออกได้
โปรดให้ฉันได้ทานับตัง้ แต่บัดนี้
เพื่อไม่ให้ฉนั ผ่านเส้นทางนี้ไปโดยไร้ประโยชน์
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