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บทคัดย่อ

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเปลี่ยนแปลงนี้จะกระทบกับองค์กร และบุคคลในองค์กร ซึ่งในภาวะวิกฤติหน่วยงานจะมองเห็นได้ว่าใครคือผู้น�ำเพราะผู้น�ำ
จะเป็นผูน้ ำ� พาองค์กรให้พน้ จากปัญหาต่าง ๆ และผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรอาจไม่ใช่ผนู้ ำ� ในขณะนัน้ ก็ได้ แต่อาจเป็นผูบ้ ริหารระดับรอง
ที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหา แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น�ำและมีภาวะผู้น�ำด้วย ผู้น�ำในยุคนี้จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่
เป็นผู้น�ำในยุคการเปลี่ยนแปลง 10 ประการคือ เป็นผู้น�ำ เป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ เป็นผู้มีความสามารถ เป็นนักพัฒนาเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เป็นผู้น�ำใฝ่บริการ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี
ค�ำส�ำคัญ : ผู้น�ำ, ภาวะผู้น�ำ, ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

Abstract

In the changing world: society; economy; politics; as well as informational technology have affected
the role of a leader. Leader exists when the organization are facing crisis. Leader can solve the problems and
lead the organization back to its normal condition. The highest administrator of the organization need not to
be the leader. The subordinate administrators can perform as a leader dealing with the crisis situation that
expresses leadership. This article proposes 10 roles of the leader in the changing world: leader; emotional
intelligence; ability; developer; exemplary; responsibility; servant leader; honesty; inspirational motivation;
and personality.
Keywords: Leader, Leadership, Changing age

บทน�ำ

ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ทุกด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูบ้ ริหารหรือผูน้ ำ� เป็นบุคคลส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้องค์กร
สามารถด� ำ เนิ น งานไปได้ ต ามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะกระทบทั้งองค์กร ทีมงาน และบุคคล
(จตุพร สังขวรรณ, 2557: 26) การเป็นผู้บริหารที่จะท�ำงานให้

เสร็จโดยบุคคลอื่นแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ แต่ต้อง
มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยโดยอาศัยภาวะผู้น�ำดังนั้น
การเป็ น ผู ้ น� ำ ที่ ดี จึ ง ต้ อ งเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองที่
เปลีย่ นแปลงไปเพือ่ ให้ทนั กับยุคสมัย ผูเ้ ขียนจึงขอกล่าวถึงความ
แตกต่างระหว่างผู้บริหาร ผู้น�ำและภาวะผู้น�ำ เพื่อให้ทราบว่า
ผู้น�ำในยุคการเปลี่ยนแปลงควรมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
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ผู้บริหาร (Manager) ผู้น�ำ (Leader) และภาวะผู้น�ำ
(Leadership)

เมื่อพูดถึงผู้น�ำ หลายท่านอาจจะนึกถึงค�ำ 3 ค�ำ คือ
ผู้บริหาร ผู้น�ำและภาวะผู้น�ำ ทั้ง 3 ค�ำนี้มีความแตกต่างกันหรือ
ไม่อย่างไร บุคคลใดจัดเป็นผู้บริหาร บุคคลใดจัดเป็นผู้น�ำ
ผูบ้ ริหารจะเป็นผูน้ ำ� ได้หรือไม่ และผูน้ ำ� จะเป็นผูบ้ ริหารได้หรือไม่
แล้วค�ำว่าภาวะผูน้ ำ� จะเป็นหน้าทีข่ องใครระหว่างผูบ้ ริหารกับผูน้ ำ�
และภาวะผู้น�ำนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน
ได้ให้ความหมายของค�ำทั้ง 3 ค�ำนี้ไว้ จึงขอสรุปดังนี้
ผู้บริหาร (Manager) หมายถึง ผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งใน
หน่วยงานหรือองค์กร มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประสานภารกิจของบุคคลอืน่ ในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้บริหารจะมีอ�ำนาจและหน้าที่
ที่ถูกก�ำหนดไว้ในหน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถให้คุณและ
ให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติได้
ผูน้ ำ� (Leader) หมายถึง ผูท้ ไี่ ด้รบั การยอมรับจากคน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นผู้ที่สามารถโน้มน้าวให้ผู้ตามหรือสมาชิก
ในกลุม่ กระท�ำตามทีต่ นปรารถนาเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกลุม่
และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่ม Yoder (2003: 28)
กล่าวว่า ผูน้ ำ� เป็นผูท้ ตี่ อ้ งท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ โดยการท�ำให้บคุ คล
เหล่านั้นเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างชัดเจนเพื่อมุ่งไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์นั้นในที่สุด
ภาวะผูน้ ำ� (Leadership) หมายถึง กระบวนการของ
การที่ผู้น�ำหรือผู้บริหารมีอิทธิพล (influence) ต่อผู้ใต้บังคับ
บัญชาเพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่ง
อิทธิพลนีจ้ ะเป็นเสมือนเครือ่ งมือและวิธที ผี่ นู้ ำ� จะสามารถท�ำให้
บุคคลมีส่วนร่วมในการท�ำงานได้ ภาวะผู้น�ำจึงเป็นคุณลักษณะ
ของผู้น�ำที่ดี (Good leader) และมีประสิทธิภาพ (Effective
leader) ในการทีจ่ ะโน้มน้าวให้คนอืน่ เชือ่ ถือยอมรับและปฏิบตั ิ
ตามด้ ว ยความเต็ ม ใจและยิ น ดี เ พื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย
ของกลุ่ม ภาวะผู้น�ำอาจมีได้ทั้งในผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งอย่างเป็น
ทางการ (formal leader) หรือผู้ที่มิได้ด�ำรงต�ำแหน่งอย่างเป็น
ทางการ (informal leader) จึงจัดเป็นศิลปะในการครองใจคน
สามารถประสานความเข้าใจและขจัดความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลของทุกฝ่าย เพื่อการประสานประโยชน์ให้เกิดกับกลุ่ม
หน่วยงานหรือองค์กรได้
สรุปว่าผู้บริหารและผู้น�ำ จะหมายถึงตัวบุคคล ที่มี
ความแตกต่างกันตรงที่ผู้บริหารเน้นการบริหารงาน แต่ผู้น�ำจะ
เน้ น การบริ ห ารคน ส่ ว นภาวะผู ้ น� ำ จะเป็ น พฤติ ก รรมหรื อ
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กระบวนการที่ผู้บริหารหรือผู้น�ำใช้ในการท�ำงานให้ตนประสบ
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารอาจเป็นผู้น�ำด้วย
ในเวลาเดียวกันก็ได้ ตัวอย่างเช่นผู้น�ำประเทศ เป็นผู้ที่มีหน่วยงาน
หรื อ องค์ ก รรองรั บ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ที่ ม าพร้ อ มกั บ ต� ำ แหน่ ง
ด้วย ในขณะเดียวกันก็ได้รบั การยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่
ในการเป็นตัวแทนของประเทศ ในทางตรงกันข้ามผู้น�ำไม่ใช่
ผู้บริหาร เพราะได้รับการยอมรับจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยที่
ไม่มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งรองรับ ตัวอย่างเช่นผูน้ ำ� ของกลุม่ คน
ในสังคมที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของกลุ่มเอง อาจมีความ
ผูกพันหรือไม่ผูกพันต่อผลประโยชน์ของกลุ่มในระยะยาวก็ได้
และเมื่อภารกิจนั้น ๆ ส�ำเร็จลงแล้ว กลุ่มก็อาจสลายไป ตัวผู้น�ำ
ก็ จ ะเปลี่ ย นสภาพไปด้ ว ยแล้ ว แต่ ค วามพึ ง พอใจของกลุ ่ ม
โดยเฉพาะในยามที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ คั บ ขั น เราจะทราบได้ ว ่ า
ผู้บริหารท่านจะเป็นผู้น�ำได้หรือไม่ ถ้าผู้บริหารท่านนั้นสามารถ
แก้ไขสถานการณ์ให้เข้าสูภ่ าวะปกติหรือแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับ
หน่วยงานได้ ก็จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น�ำ
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารท่านใดทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ด้วย แสดงว่าท่านได้
รับการยอมรับทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จึงเป็น
สิ่งที่ดี เพราะมีทั้งอ�ำนาจที่มาพร้อมกับต�ำแหน่งและบารมีที่มี
ผูย้ อมรับ และยังเป็นผูบ้ ริหารทีด่ อี กี ด้วย เพราะสามารถบริหาร
จั ด การกั บ ตั ว เองได้ ดี แ ล้ ว จึ ง ไปบริ ห ารจั ด การกั บ บุ ค คลอื่ น
ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ผู้น�ำย่อมต้องเป็นผู้จัดการที่ดี แต่ผู้จัดการ
ส่วนใหญ่ไม่จำ� เป็นต้องเป็นผูน้ ำ� ทีด่ เี สมอไป” (จิรายุทธ ประเจิดหล้า,
2549: 166) และเมื่อใดก็ตามที่ผู้บริหารท่านนั้นมีภาวะผู้น�ำ
เพิ่มขึ้นอีกด้วยแล้วจะยิ่งท�ำให้การน�ำองค์กรมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าผูบ้ ริหารทีใ่ ช้แต่อำ� นาจในต�ำแหน่งแต่เพียงอย่างเดียวโดย
ไม่ใช้ภาวะผู้น�ำ

ผู้น�ำในยุคการเปลี่ยนแปลง

ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ (Peter Ferdinand Drucker)
บิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่ ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารหรือผู้น�ำ
เป็นทัง้ ผูส้ ง่ เสริมและผูย้ บั ยัง้ ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เป็น
ผู้ที่ให้ก�ำลังใจและท�ำร้ายความรู้สึก ท�ำให้เกิดความท้อแท้ เป็น
ผู้ที่ดึงอัจฉริยะในตัวพนักงานให้สามารถน�ำมาใช้ได้อย่างเต็มที่
และเป็นผู้ยับยั้งอัจฉริยะที่มีอยู่ในตัวพนักงาน โดยที่ผู้บริหาร
หรือผู้น�ำเหล่านั้นอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ (จตุพร สังขวรรณ,
2557 : 14) ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้น�ำได้มีโอกาสในการ
สร้างความส�ำเร็จให้กบั องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้ ขียนจึงขอ
กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้น�ำในยุคการเปลี่ยนแปลงโดยใช้
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สั ญ ลั ก ษณ์ ย ่ อ จากตั ว อั ก ษรในภาษาอั ง กฤษของค� ำ ว่ า
LEADERSHIP ดังนี้
L = Leader
E = Emotional Intelligence
A = Ability
D = Developer
E = Exemplary
R = Responsibility
S = Servant leader
H = Honesty
I = Inspirational motivation
P = Personality
1. Leader (เป็นผูน้ ำ� ) บทบาทหน้าทีป่ ระการแรก
ของผู้น�ำในยุคการเปลี่ยนแปลงคือการเป็นผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์
(visionary leader) (ศราวุธ อยู่เกษม, 2557) และมีภาวะผู้น�ำ
เชิงกลยุทธ์ (strategic leadership) (จตุพร สังขวรรณ,
2557 : 11) โดยผู้น�ำต้องประเมินสถานการณ์ให้ได้ว่าองค์กร
จะเดินไปในทิศไหน ด้วยวิธกี ารอะไร เพือ่ เป็นการก�ำหนดทิศทาง
หรือภาพขององค์กรให้มคี วามชัดเจน เช่นในขณะทีป่ ระเทศเรา
ก�ำลังจะก้าวเข้าสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน หรือ AEC ผูบ้ ริหาร
คิดว่าเราจะต้องให้ความส�ำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง เช่นภาษา
อังกฤษส�ำหรับการสือ่ สาร หรือการต้องเรียนรูเ้ รือ่ งพหุวฒ
ั นธรรม
เพื่อให้เรามีความเข้าใจและสามารถท�ำงานร่วมกับประชาคม
ของอาเซียนได้ เป็นต้น ต้องเก่งทั้งงานและเก่งทั้งคนโดยสร้าง
การมีสว่ นร่วมจากทุกคนในองค์กร ให้ความส�ำคัญกับการท�ำงาน
เป็นทีม น�ำศักยภาพของทุกคนมาท�ำงานร่วมกัน สร้างขวัญก�ำลัง
ใจและศรัทธาให้เกิดขึน้ กับผูป้ ฏิบตั ิ จากการศึกษาของ นิกญ
ั ชลา
ล้นเหลือ (2554 : 240) พบว่าปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลโดยตรงต่อภาวะ
ผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ คือบรรยากาศขององค์กร เพราะบรรยากาศ
ในองค์กรจะส่งผลต่อความพึงพอใจ ความรักและผูกพันใน
องค์กร ท�ำให้ผู้ปฏิบัติเต็มใจที่จะท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ผู้น�ำได้ก�ำหนดไว้
2. Emotional intelligence (เป็นผูม้ คี วามฉลาด
ทางอารมณ์) เป็นองค์ประกอบทีส่ �ำคัญของภาวะผูน้ �ำทีบ่ ง่ บอก
ถึงความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและ
ผูอ้ นื่ เพือ่ จะเป็นแรงจูงใจในการท�ำงานของตัวเอง และเพือ่ สร้าง
สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู ้ อื่ น (Patricia Kelly, 2012 : 12)
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานทางอารมณ์และสังคม
5 ประการคือ การรูจ้ กั ตนเอง (self-awareness) ความสามารถ
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ในการควบคุมตนเอง (self-regulation) แรงจูงใจ (motivation) ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ (empathy) และทักษะทางสังคม
(social skills) ตัวอย่างของการแสดงความฉลาดทางอารมณ์
ของผู้น�ำได้แก่ในสถานการณ์ที่เกิดความคับขันองค์กรจะต้อง
สร้างผลงานเพื่อให้ได้การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ผู้น�ำ
จะต้องเข้าใจความรู้สึกของตนเองในขณะนั้นว่าจะต้องเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบการท�ำให้เกิดผลงานนัน้ แต่ตอ้ งควบคุมตนเองให้ได้
ว่าจะต้องท�ำอย่างไรจึงจะเกิดผลงานนั้นได้ โดยไม่ตื่นตระหนก
อารมณ์เสียหรือแสดงความก้าวร้าวต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และต้อง
ไม่โยนความรับผิดชอบไปให้คนอื่น ในขณะเดียวกันก็จะต้อง
สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
จะได้ท�ำงานนั้นให้ส�ำเร็จให้ได้ แต่ก็ต้องเข้าใจในความแตกต่าง
ของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนด้วยว่าอาจไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้น�ำได้ทุกคนในทุกเรื่อง ซึ่งต้องอาศัยการ
สร้างสัมพันธภาพเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจยอมรับและ
ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
3. Ability (เป็นผูม้ คี วามสามารถ) ผูน้ ำ� ในยุคการ
เปลีย่ นแปลงต้องมีความสามารถในการสร้างทีมงาน เพราะการ
ท�ำงานเป็นทีมจะต้องมีองค์ประกอบของงาน คน การติดต่อ
สือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพของทีม ในส่วนของงานจะเป็น
เรื่องเป้าหมายขององค์กรที่จะต้องท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ
โดยคนในทีมซึง่ ประกอบด้วยผูน้ ำ� ทีมและสมาชิก การทีม่ ผี นู้ ำ� ใน
ทีมงานจะเป็นการสร้างผู้น�ำในยุคต่อไปได้ ซึ่งเป็นอีกบทบาท
หนึ่งที่ผู้น�ำในยุคการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างคนที่จะมาเป็นผู้น�ำ
ในรุน่ ต่อไป เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนขององค์กร ในการท�ำงานเป็น
ทีมจะต้องมีการสร้างพลังอ�ำนาจ (empowerment) ให้สมาชิก
ทุกคนในทีมสามารถแสดงศักยภาพที่โดดเด่นของตนออกมา
โดยผู้น�ำสูงสุดหรือผู้ที่เป็นผู้น�ำทีมจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับ
สมาชิกในทีมหรือระหว่างทีมงานต่างๆ ภายในองค์กรเพือ่ ให้เกิด
การประสานความร่วมมือท�ำงานไปในทางเดียวกัน และเป็นการ
สร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างคนในองค์กรในทุกระดับ และเพือ่
ให้ทีมงานได้รับการพัฒนาทุกระดับ ย่อมจ�ำเป็นต้องมีผู้น�ำใน
ทุกระดับ
4. Developer (เป็ น นั ก พั ฒ นา) ผู ้ น� ำ ในยุ ค
การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นนักพัฒนา กล้าท�ำในสิ่งที่ท้าทาย
(challenge) ริเริ่มสิ่งใหม่ (originate) สร้างนวัตกรรม (innovation) และเน้นการคิดหาเหตุผลในการสร้างงานมากกว่า
การค�ำนึงถึงขั้นตอนและห้วงเวลาในการท�ำงาน กล้าเสี่ยง
(risk taker) และต้องสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลง (change
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agent) (ศราวุธ อยูเ่ กษม, 2557) โดยไม่ตอ้ งรอให้มภี าวะกดดัน
จากภายนอกองค์กรแล้วจึงเปลีย่ นแปลง เพราะการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ เองจากความคิดของคนในองค์กรอาจจะน�ำไปสูส่ งิ่ ใหม่
ที่ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม และเป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถบ่ ง บอกถึ ง ความเป็ น
เอกลักษณ์และเอกภาพขององค์กรทีไ่ ม่มอี งค์กรใดเสมอเหมือน
ท�ำให้กลายเป็นจุดเด่นหรือจุดขายขององค์กรได้โดยไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบ ซึง่ ก็จะท�ำให้องค์กรของเราได้รบั การยกย่องเป็น
ที่รู้จักของสังคม ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรก็ย่อมเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในการที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง
5. Exemplary (เป็นแบบอย่างทีด่ )ี จากการศึกษา
ของ Kouzes และ Posner (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2551 :
305) พบว่าคุณลักษณะผู้น�ำที่พึงประสงค์ของผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อหนึ่งคือการที่ผู้น�ำมีสมรรถนะในงานที่รับผิดชอบ (competent) เพราะการทีผ่ นู้ ำ� จะท�ำงานให้เสร็จโดยผูอ้ นื่ ด้วยการสัง่ การ
อย่างเดียวคงไม่เพียงพอทีจ่ ะสร้างความเชือ่ ถือศรัทธาให้เกิดขึน้
ในกลุม่ ของผูป้ ฏิบตั ิ เพราะการสัง่ อย่างเดียว ท่านจะไม่ได้ใจของ
ผูป้ ฏิบตั หิ รือผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การท�ำงานก็จะไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่ากับการทีเ่ ขาท�ำงานให้ทา่ นด้วยความยินดีและเต็มใจ ผูน้ ำ� จึง
ต้องสามารถเป็นผู้สอน ผู้แนะน�ำ และพี่เลี้ยง (instructor/
coach/ mentor) ซึ่งการที่จะปฏิบัติเช่นนั้นได้ ก็จะต้องมีความรู้
ความสามารถหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานนั้น จึงจะสอนงานให้
กับผู้อื่นได้ด้วยความสง่างาม หรือการที่เราสั่งให้เขาท�ำอะไร
ก็ตาม ถ้าเราได้ลงมือกระท�ำไปด้วยกันในงานนัน้ ก็จะยิง่ เป็นการ
สร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นได้มากกว่าการสั่งการแล้วรอเพียง
ผลงานทีจ่ ะเกิดขึน้ เท่านัน้ ซึง่ ในการเป็นแบบอย่างทีด่ ี นอกจาก
จะเป็นแบบอย่างในการท�ำงานแล้ว ยังจะต้องประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว หากเช่น
นัน้ แล้วเมือ่ ผูน้ ำ� ต้องมีการให้คณ
ุ หรือให้โทษกับผูใ้ ดก็อาจจะเกิด
ข้อครหาได้ว่าผู้น�ำสามารถท�ำเรื่องไม่ดีเช่นนั้นได้ แต่ถ้าผู้ใต้
บังคับบัญชากระท�ำก็ถือเป็นความผิด หรือเมื่อผู้น�ำมีการว่า
กล่าวตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ผู้น�ำเองก็ปฏิบัติ
จะท�ำให้ไม่ได้รับการยอมรับ และความเชื่อถือไว้วางใจได้
6. Responsibility (เป็นผู้มีความรับผิดชอบ)
ผูน้ ำ� ในยุคการเปลีย่ นแปลงต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระท�ำ
ของตนเองในทุกเรื่อง เมื่อผู้น�ำได้สั่งงานไปแล้ว ถ้าผู้ปฏิบัติท�ำ
ไม่ส�ำเร็จหรือเกิดความผิดพลาด ผู้น�ำก็ต้องแสดงความรับผิดชอบ
ต้ อ งไม่ โ ทษผู ้ ป ฏิ บั ติ แต่ ต ้ อ งทบทวนระบบว่ า เอื้ อ ต่ อ การ
ปฏิบัติเพียงพอหรือไม่ จะแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความผิด
พลาดได้อกี เพราะผูป้ ฏิบตั เิ ป็นผูท้ ที่ ำ� งานให้กบั ผูน้ ำ� และผูน้ ำ� ต้อง
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รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลส� ำ เร็ จ และเป้ า หมายของงานนั้ น ในขณะ
เดียวกันผู้น�ำจะต้องแสดงความชื่นชมเมื่อผู้ปฏิบัติท�ำงานได้
ส�ำเร็จตามเป้าหมายทั้งกับผู้ปฏิบัติเองและกล่าวให้ผู้อื่นได้รับรู้
โดยไม่ยกย่องว่าเป็นผลส�ำเร็จของผู้น�ำเอง การกระท�ำเช่นนี้
จะท�ำให้ผู้น�ำได้ใจของผู้ปฏิบัติ และเป็นการสร้างศรัทธาและ
ความเชื่อมั่นในตัวผู้น�ำ
7. Servant leader (เป็นผูน้ ำ� ใฝ่บริการ) เป็นผูน้ ำ�
ทีข่ นึ้ สูต่ ำ� แหน่งผูน้ ำ� องค์กรอันเกิดจากความรูส้ กึ หรือความอยาก
ทีจ่ ะสนับสนุน พัฒนา ตอบสนอง บริการ หรือช่วยเหลือผูอ้ นื่ อยู่
ก่อนแล้ว เพื่อจะได้น�ำความรู้สึกหรือความต้องการดังกล่าวไป
ปฏิบัติให้เห็นผล มิได้ต้องการอ�ำนาจ ต�ำแหน่ง เกียรติ หรือ
ทรัพย์สนิ เงินทอง จากต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั (พสุ เดชะรินทร์, 2557)
หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่าเป็นผูน้ ำ� ทีม่ จี ติ บริการ (Service minded
leader) เพราะต้องการรับใช้องค์กรของตน ผู้น�ำประเภทนี้
จะมีคุณลักษณะที่ส�ำคัญ 9 ประการ (Kelly, 2012 : 11) คือ
เป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี (listening) มีความเข้าใจผูอ้ นื่ (empathy) มีความ
สามารถในการรักษาเยียวยาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น
(healing) มีความตระหนักรู้ในเรื่องทั่วไปและตนเอง (awareness) มีความสามารถในการโน้มน้าว (persuasion) มอง
อนาคตไปข้างหน้า (foresight) รับผิดชอบดูแล (stewardship)
มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาคน (growth) และสร้ า งชุ ม ชน (building
community) ซึ่ง สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และ สรายุทธ กันหลง
(2557 : 38-39) ได้เสริมคุณลักษณะด้านการสร้างกระบวนทัศน์
(conceptualization) ของผู้น�ำใฝ่บริการอีกประการหนึ่ง
จากคุณลักษณะดังกล่าวโดยเฉพาะการที่ผู้น�ำใฝ่บริการจะอุทิศตน
เพื่อพัฒนาคน รับฟังความคิดเห็น ให้เกียรติและตอบสนอง
ความต้องการผู้อื่น ไม่ใช้อ�ำนาจในต�ำแหน่งเพื่อเป็นค�ำสั่งบังคับ
ให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ติ าม แต่จะโน้มน้าวให้ทำ� ตามด้วยเหตุผล จึงท�ำให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความสุขในการท�ำงาน ไม่เกิดความรูส้ กึ กดดัน
และให้ความเชื่อถือในตัวผู้น�ำ จึงเหมาะสมกับการเป็นผู้บังคับ
บัญชาของคนในยุคการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะที่เป็นคนเจนวาย
(generation Y) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง
ชอบแสดงออก ไม่ชอบอยูใ่ นกรอบและเงือ่ นไข มีบคุ ลิกลักษณะ
ตามสมัยนิยม อดทนต�่ำ อยากรู้อยากเห็น ท้าทายกฎระเบียบ
ทะเยอทะยานสูง คุ้นเคยกับเทคโนโลยี ชอบการเปลี่ยนแปลง
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี แต่ภกั ดีกบั องค์กรต�ำ่
(ทศพล กระต่ายน้อย, 2555: 12-14) จึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
ทีไ่ ม่ชอบให้ผบู้ งั คับบัญชาใช้อ�ำนาจหรือสัง่ การแต่เพียงอย่างเดียว
ผู้น�ำที่มีลักษณะเช่นนี้จึงเหมาะสมในยุคการเปลี่ยนแปลง
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8. Honesty (เป็นผู้มีความซื่อสัตย์) สิ่งแรกที่
ทุกคนต้องการจากผู้น�ำ คือความซื่อสัตย์ เพราะความซื่อสัตย์
เป็นคุณธรรมจริยธรรมของผู้น�ำ ซึ่งการเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรมจะท�ำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kouzes และ Posner (บุญใจ
ศรีสถิตย์นรากูร, 2551 : 305) พบว่าคุณลักษณะผูน้ �ำทีผ่ ใู้ ต้บงั คับ
บัญชาพึงประสงค์อันดับแรกคือความซื่อสัตย์ ถ้าผู้น�ำไม่มีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่การงาน ต่อบุคคลและหมู่คณะ
ทั้งค�ำพูดและการกระท�ำก็จะขาดความน่าเชื่อถือ ผู้ปฏิบัติย่อม
ไม่เต็มใจจะท�ำงานให้ เช่นเมื่อผู้น�ำต้องการให้เกิดผลงาน ซึ่งได้
ตกลงว่าจะมีการตอบแทนให้เมื่องานส�ำเร็จ ครั้นเมื่องานเสร็จ
แล้วผู้น�ำกลับนิ่งเฉยไม่ท�ำตามสัญญา ก็แสดงว่าผู้น�ำท่านนั้น
ไม่ซื่อสัตย์ต่อค�ำพูดของตนเอง เมื่อจะให้ผู้ปฏิบัติท�ำงานชิ้น
ต่อไปก็อาจถูกปฏิเสธหรือท�ำให้ด้วยความไม่เต็มใจ ซึ่งอาจเกิด
ผลเสียต่อหน่วยงานหรือองค์กรได้
9. Inspirational Motivation (เป็นผู้สร้างแรง
บั น ดาลใจ) ผู ้ น� ำ ในยุ ค การเปลี่ ย นแปลงต้ อ งกระตุ ้ น ให้ ค น
ในองค์กรคิดแก้ไขปัญหาและสร้างสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ กระตุ้น
ให้มีการร่วมกันคิดในการก�ำหนดวิสัยทัศน์และวางเป้าหมาย
ขององค์กร และท�ำงานให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายนั้น
ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานก็ยังคงมีจุดมุ่งหมายในความส�ำเร็จที่เป็น
ของตนเอง (Doody and Doody, 2012 : 1213) โดยต้อง
พยายามโน้มน้าวให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน
โดยใช้สิ่งจูงใจที่ไม่มีตัวตน (Intangible incentives) เช่นความ
รู้สึกภาคภูมิใจเมื่องานส�ำเร็จ มุ่งเน้นที่คุณค่าของงาน หรือการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับเข้าเป็นคณะกรรมการในการ
ก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ ขององค์กรด้วย เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
ผู้น�ำเองก็ต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองด้วย เพราะ
การมีแรงบันดาลใจจะน�ำมาซึ่งความพึงพอใจ ความสุขและ
ความยินดีในการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ
10. Personality (เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี) ผู้น�ำ
ในยุ ค การเปลี่ ย นแปลงต้ อ งมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ทั้ ง บุ ค ลิ ก ภาพ
ภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ และบุคลิกภาพภายใน ซึ่งเป็น
สิ่ ง ที่ สั ม ผั ส และรั บ รู ้ ไ ด้ จ ากบุ ค คลอื่ น บุ ค ลิ ก ภายนอกได้ แ ก่
รูปร่างหน้าตา ผูน้ ำ� ไม่จำ� เป็นต้องมีหน้าตาทีส่ วยงาม แต่การดูแล
สุขภาพร่างกายที่ดีย่อมเป็นบุคลิกที่ท�ำให้ดูดีส�ำหรับผู้พบเห็น
การแต่งกายต้องให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่ทันสมัยหรือ
ล้าสมัยจนเกินไป การแสดงกิริยาท่าทางในโอกาสต่าง ๆ ก็ต้อง
มีความส�ำรวมไม่แสดงอากัปกิรยิ าทีไ่ ม่เหมาะสม ท่าทางการเดิน
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ก็ต้องเหมาะสม ไม่แสดงความโอ้อวดหรือแสดงความกลัว
การแสดงความคิดเห็นต้องเหมาะสมไม่แสดงความก้าวร้าว หรือ
การพูดในที่ชุมชนต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด
เพราะคนที่ พู ด ได้ ดี มั ก จะมี ส ติ ป ั ญ ญาเฉลี ย วฉลาด เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ผู้น�ำต้องเป็นผู้ที่มีอารมณ์ขัน (humor) เพื่อให้
บรรยากาศในการท�ำงานไม่เคร่งเครียดจนเกินไป ส่วนบุคลิกภาพ
ภายในได้แก่ การคิดเชิงบวก (positive thinking) เพราะจะ
ท� ำ ให้ ม องเห็ น ความส� ำ เร็ จ ของงาน ก่ อ ให้ เ กิ ด ก� ำ ลั ง ใจและ
ไม่ทอ้ ถอย หลายครัง้ ทีผ่ นู้ ำ� ต้องประสบกับปัญหาทีผ่ า่ นเข้ามาใน
การท�ำงาน ก็จะต้องมองปัญหานั้นเป็นโอกาสดีที่จะใช้ความ
สามารถของตนในการคิดแก้ปญ
ั หา เป็นการเปลีย่ นวิกฤตให้เป็น
โอกาส มากกว่าจะมองว่าเป็นปัญหาทีบ่ นั่ ทอนหรือเป็นอุปสรรค
ตลอดเวลา แต่ก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ต่อไป

สรุป

ผูน้ ำ� ในยุคการเปลีย่ นแปลงต้องมีภาวะผูน้ ำ� เก่งทัง้ งาน
และเก่งทั้งคน มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างทีมงาน เป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจ และน�ำศักยภาพของคนในองค์กรออกมาใช้ประโยชน์
ให้มากที่สุดโดยค�ำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นแบบ
อย่างที่ดี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ
และเป็นผู้น�ำใฝ่บริการ
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