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คุณลักษณะความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
Leadership characteristics of administrators in the 21st century.
ดร.ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒ1ิ
บทคัดย่อ
บทความนีเ้ รียบเรียงข้อเขียนทีม่ งุ่ อธิบายความส�ำคัญของหลักการประยุกต์ใช้ทฤษฎีภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
(Transformational Leadership) ที่สามารถน�ำองค์ความรู้ไปใช้ส�ำหรับการบริหารงานที่มีโอกาสประสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างดี ตามแนวคิดของ Burn (1978) สาระส�ำคัญของทฤษฎีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational
Leadership) เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำเชิงกระบวนการและผู้น�ำมีอิทธิพลต่อผู้ตาม ในทางกลับกันผู้ตามก็มีอิทธิพล
ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้น�ำ  ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของอ�ำนาจ
แรงจูงใจและทักษะที่น�ำไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันใน 3 ลักษณะ คือ 1) ความเป็นผู้น�ำแลกเปลี่ยน 2) ภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง และ 3) จริยธรรมความเป็นผู้น�ำ และแนวคิดทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยว
กับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรที่มีการจ�ำแนกการควบคุมการปฏิบัติงานและเป็นการจูงใจของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้น�ำใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องน�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร
เพราะเอกภาพคือหัวใจของความส�ำเร็จการท�ำงานเป็นทีมจึงเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเป้
่ าหมาย
ผูบ้ ริหารจึงเป็นกุญแจส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเพือ่ สร้างเอกภาพให้เกิดในทีม จึงเป็นโจทย์ทผี่ ใู้ ต้บงั คับบัญชาต้องการเห็น
คุณลักษณะความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
ค�ำส�ำคัญ: คุณลักษณะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21
Abstract
This article compiled and aimed at explaining the importance of the principle to apply the
theory of transformational leadership. That can be applied to knowledge management for
opportunity to succeed well. The essence of the theory of transformational leadership of Burn (1978)
is about the leadership process and influence leaders. This in turn was influenced by the effect of
modifying behavior. The interaction of individuals differs in the terms of power. The motivation and
skills contributed to the common purpose can occur in three ways: 1) Leadership Exchange
2) Transformational Leadership and 3) Leadership ethics. According to the Theory X and Theory Y
of McGregor, which is about the behavior of individuals in organizations, with a classification of
operational control and incentive worker leaders in the 21st century, must be an organizational
success. School administrators must create unity in the organization. It is unity in the organization
that is the key to success. Teamwork is the key tool to drive steer the organization toward their goal.
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Management is the key for driving and creating unity in the team. The problem is that subordinates
need to see transformational leadership attributes the school administrators in the 21st century.
Keywords : Leadership characteristics of administrators, In the 21st century.
บทน�ำ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการแข่งขัน
กันอย่างสูงจนท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายอย่าง
เห็ น ได้ จ ากปั ญ หาและสภาพของวิ ก ฤติ ก ารณ์ ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา เมื่อองค์กร
จ�ำเป็นต้องเปลีย่ นแปลง ผูน้ ำ� องค์กรโดยเฉพาะหน่วยงาน
ทางการศึกษาทีเ่ ป็นสถานศึกษาจึงมีบทบาทส�ำคัญไม่เพียง
แต่ผลักดันให้มกี ารเปลีย่ นแปลงเท่านัน้ แต่ตอ้ งมีวธิ กี ารที่
จะท�ำให้การเปลี่ยนแปลงในองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้โดยสามารถจัดการกับความขัดแย้งและการต่อต้านที่
จะตามมาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการเป็นผู้น�ำนั้นต้องมี
ภาวะผู้น�ำที่จะสามารถน�ำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใน
องค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องมีคุณลักษณะ
ความเป็นผูน้ ำ 
� ทัง้ นีเ้ พราะผูน้ ำ� เป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการน�ำ
พาองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จซึง่ ผูน้ ำ� จะมีอทิ ธิพลต่อผูต้ ามทัง้
ในแง่ของอ�ำนาจ การให้แรงจูงใจและการมีทักษะในการ
บริหารจัดการให้เกิดความเป็นเอกภาพในการท�ำงานเพือ่
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ผูน้ ำ� จึงต้องพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเองให้กา้ ว
ไปสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ที สี่ ามารถท�ำให้ผตู้ ามนัน้ รูส้ กึ ดีไปด้วย
และแสดงถึงภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังที่มีความ
กระตือรือร้น แต่การเป็นผู้น�ำที่จะท�ำให้ผู้อื่นยอมรับนั้น
เป็นสิ่งที่ยาก จึงต้องมีการน�ำมาสู่ข้อสรุปที่ว่า ผู้น�ำและ
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีความส�ำคัญและเป็นองค์
ประกอบที่มีความสลับซับซ้อนมากขององค์กร ซึ่งจะขอ
สรุปโดยสังเขปถึงมุมมองภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและ
คุณลักษณะความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการให้ผู้น�ำของตนมี
ทัง้ นีเ้ พราะโดยทัว่ ไปมนุษย์มกั มีความเชือ่ และคาดหวังว่า
บุคคลที่เป็นผู้น�ำจะต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะท�ำให้
องค์กรมีประสิทธิผลได้ดังนี้
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ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ผู้ใต้บังคับ
บัญชาต้องการในศตวรรษที่ 21
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผู ้ น� ำ จะพบว่ า ผู ้ น� ำ คื อ
ผู้ที่ท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนในการท�ำงานและก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงในองค์กร ซึง่ บางครัง้ ก็ทำ� ให้องค์กรดีขนึ้
หรือในบางครัง้ ก็อาจจะท�ำให้องค์กรแย่ลงก็ได้ ผูน้ ำ� มักจะ
ใช้เทคนิคและหลายวิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้การน�ำของตนบรรลุ
ผลเพื่อให้ผู้ตามมีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ
ผูน้ ำ� ทีส่ ามารถท�ำให้ผอู้ นื่ ยอมท�ำตามผูน้ ำ� ด้วยความสมัคร
ใจและ ในขณะเดียวกันผูน้ ำ� ก็คอื ผูใ้ ห้พลังแก่ผตู้ ามให้ตอ่ สู้
กับอุปสรรคทีจ่ ะผ่านเข้ามาในขณะทีป่ ฏิบตั งิ านอยูซ่ งึ่ ผูน้ ำ�
ประเภทนี้จะต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะท�ำให้องค์กรมี
ประสิทธิผลได้ และจะมีคุณลักษณะของการมีภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
ที่อยู่เหนือการน�ำในระดับปกติประจ�ำวัน ภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อผู้น�ำเริ่มปรับความคิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ของผู้ตาม และสร้างความตระหนักให้ผู้ตาม
ท�ำตามให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ผู้น�ำจะพยายาม
ท�ำให้ผู้ตามมีความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถท�ำงานเข้ากันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์กร ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องการเห็นในตัวบริหารจึงมีคุณลักษณะที่สามารถมอง
เห็นได้คือ ผู้น�ำที่มีความสามารถพิเศษ (Charismatic)
ผู้น�ำที่มีการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) การมีผู้น�ำ
ที่มีความสามารถในการรับรู้สถานการณ์อย่างชาญฉลาด
(Situational Intellectual) และผูน้ ำ� ทีร่ จู้ กั การพิจารณา
รายบุคคล (Individualized Consideration) นอกจากนี้
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารยังเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ในแง่ของความร่วมมือของกลุ่มคนหรือ
ระหว่างกลุ่มคนในการปฏิบัติงานร่วมกันบนพื้นฐานของ
ค่ า นิ ย มที่ เ หมื อ นกั น คื อ การท� ำ งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
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เปลีย่ นแปลงเชิงบวกขึน้ องค์กรจากความเชือ่ ทีว่ า่ ผูน้ ำ� คือ
ผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change agent) และ
ภาวะผูน้ ำ� คือ การท�ำงานร่วมกันในลักษณะของกลุม่ บุคคล
ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น ดังนั้นค่า
นิยม (Values) จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ใช้เป็นฐานของการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมควบคูไ่ ปกับการเรียนรูค้ า่ นิยมส่วน
บุคคลเพื่อการเป็นผู้น�ำที่ดีต่อไป
		
คุณลักษณะความเป็นผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาที่
ควรมีในศตวรรษที่ 21
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) ทีส่ ามารถน�ำองค์ความรูไ้ ปใช้สำ� หรับการบริหารงาน
ทีม่ โี อกาสประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ตามแนวคิดของ
Burn (1978) พบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้น�ำของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีจ่ ะพาองค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ
ได้นั้นจะต้องเป็นผู้น�ำที่มีคุณลักษณะที่สามารถก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญเกิดขึน้ ในองค์กร และเป็นผูน้ ำ� ที่
มีความสามารถในการน�ำการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้าง
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กรพร้อมไปกับ
การส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ให้ได้ผลงานจะไม่
ใช้แรงจูงใจทางวัตถุเพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้ตามแต่จะเน้น
การใช้สงิ่ ทีม่ ลี กั ษณะเชิงนามธรรม อาทิเช่น การใช้วสิ ยั ทัศน์
(Vision) ค่านิยมร่วม (Shared values) และการสร้าง
ความสัมพันธ์ตอ่ กัน (Consideration) การพยายามท�ำให้
กิจกรรมต่างๆ ที่ท�ำมีคุณค่า การสร้างความเข้าใจและ
ความรูส้ กึ ร่วมของผูต้ าม ความเป็นผูน้ ำ� แห่งการเปลีย่ นแปลงนี้
จึ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของผู ้ น� ำ  อาทิ เ ช่ น
ค่านิยม (Values) ความเชื่อ (Beliefs) และความมีบารมี
หรือความเสน่หา (Charisma) ของผูน้ ำ 
� ดังเห็นได้จากผูน้ ำ�
ที่มีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational
Leadership) จะเน้ น การท� ำ งานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) อันเป็นคุณลักษณะความเป็นผู้น�ำของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ามารถสังเกตเห็นได้โดยทัว่ ไปจาก
พฤติ ก รรมการท� ำ งานได้ แ ก่ การมี วิ สั ย ทั ศ น์ (Being
visionary) การเชือ่ ว่าโรงเรียนเป็นสถานทีเ่ พือ่ การเรียนรู้

(Believing that school are for learning) การให้คณ
ุ ค่า
ต่อทรัพยากรมนุษย์ (Valuing human resources) การ
มีทกั ษะในการสือ่ สารและการยอมรับฟังอย่างมีประสิทธิผล
(Communicating and listening effectively) การมี
พฤติกรรมเชิงรุก (Being proactive) และการมีความกล้าเสีย่ ง
(Taking risks) อันเป็นคุณลักษณะร่วมของผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงที่ประสบความส�ำเร็จที่ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องใช้ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมาบูรณาการองค์
ประกอบด้านมนุษย์ (Solfhuman elements) เข้ากับ
องค์ประกอบด้านภารกิจ (Hard business actions) ของงาน
ซึ่งจะต้องอาศัยความเป็นผู้น�ำที่กล้าเสี่ยง (Risk-takers)
ดังที่ Joiner (1987) ได้กล่าวไว้ว่า การเป็นผู้ที่กล้าเสี่ยง
(Risk-takers) ไม่ควรมองการกล้าเสี่ยงในแง่เลวร้ายแต่
ตรงกันข้ามต้องมีมุมมองใหม่ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้
องค์กรได้พัฒนาและมีผลงานที่ดีขึ้นการเป็นผู้ที่กล้าเสี่ยง
จึงหมายถึงการน�ำและการให้ค�ำปรึกษาที่เป็นไปได้ให้แก่
บุคลากร และกล้าลองผิดลองถูกโดยใช้ความรอบคอบ
มีความคิดไปข้างหน้า ต้องเป็นผู้กระตุ้นผู้อื่นให้ท�ำการ
ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และช่วยสร้างสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ
เพื่อให้หลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยแก่
บุคลากรอย่างทัว่ ถึง นอกจากนีย้ งั มีคณ
ุ ลักษณะความเป็น
ผู้น�ำของผู้บริหารที่ Tichy & Devanna (1986) ได้กล่าวถึง
คื อ คุ ณ ลั ก ษณะความเป็ น ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยทั่วๆ ไป ซึ่งมีดังนี้
1. เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง จะเปลีย่ นองค์การ
ทีต่ นเองรับผิดชอบไปสูเ่ ป้าหมายทีด่ กี ว่าคล้ายกับผูฝ้ กึ สอน
หรือโค้ชนักกีฬาที่ต้องรับผิดชอบทีมที่ไม่เคยชนะใครเลย
แต่ต้องมีการเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อความเป็นผู้ชนะ และ
ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลกู ทีมเล่นให้ดที สี่ ดุ เพือ่ ชัยชนะ
2. เป็นคนกล้าและเปิดเผย เป็นคนที่ต้องเสี่ยง
แต่มคี วามสุขและมีจดุ ยืนของตนเอง กล้าเผชิญกับความจริง
กล้าเปิดเผยความจริง
3. เชื่อมั่นในคนอื่น ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่
เผด็จการแต่มอี ำ� นาจ และสนใจคนอืน่ ๆ มีการท�ำงานโดย
มอบอ�ำนาจให้คนอืน่ ท�ำโดยเชือ่ ว่าคนอืน่ ก็มคี วามสามารถ
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4. ใช้ คุ ณ ค่ า เป็ น แรงช่ ว ยผลั ก ดั น ผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงนี้จะชี้น�ำให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าของเป้า
หมายและสร้างแรงผลักดันในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายที่มีคุณค่า
5. เป็นผูเ้ รียนรูต้ ลอดชีวติ ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
นี้จะนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยท�ำผิดพลาดในฐานะที่เป็นบท
เรียนและจะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา
6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับ
ซ้ อ น ความคลุ ม เครื อ และความไม่ แ น่ น อน ผู ้ น� ำ การ
เปลี่ ย นแปลงจะมี ค วามสามารถในการเผชิ ญ ปั ญ หาที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
7. เป็นผู้มองการณ์ไกล ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
จะมีความสามารถในการมองการณ์ไกลสามารถที่จะน�ำ
ความหวัง ความฝันมาท�ำให้เป็นความจริงได้
ภาวะผู้น�ำสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร
ภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสามารถส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององค์กรได้จริงหรือไม่นนั้ ย่อมขึน้ อยูก่ บั ปรากฏการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรทีส่ งั เกตเห็นได้ทวั่ ไปจากพฤติกรรมการ
ท�ำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของคนในองค์กร
ภาวะผู้น�ำจึงองค์ประกอบหนึ่งของการบริหาร และเป็น
แรงผลักดันที่มีความเป็นพลวัตที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ใน
องค์กรทีบ่ างครัง้ ผูน้ ำ� ต้องพยายามใช้อทิ ธิพลต่อผูต้ ามเพือ่
กระตุ้นให้ผู้ตามท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจกล่าว
ได้ ว ่ า ภาวะผู ้ น� ำ สามารถส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Jame M. Burns (1978) ที่ได้
เสนอแนวคิดเรื่องภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า ภาวะ
ผู้น�ำจะส่งน�ำความคิดเกี่ยวกับผู้น�ำและผู้ตามมารวมกัน
ท�ำให้บทบาทของผู้น�ำกับผู้ตามกลายเป็นมโนทัศน์รวม
(United Conceptually) กล่าวคือ เป็นปฏิสัมพันธ์ร่วม
กันของผูน้ ำ� กับผูต้ าม และให้ความหมายของภาวะผูน้ ำ� ไว้
ว่า “การท�ำให้ผู้ตามปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
แสดงออกถึงค่านิยมแรงจูงใจความต้องการ ความจ�ำเป็น
ความคาดหวังของทั้งผู้น�ำและผู้ตาม” และยังมีความเห็น
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ว่า ภาวะผู้น�ำเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่าง
กันในด้านอ�ำนาจ ระดับแรงจูงใจและทักษะเพื่อไปสู่จุด
หมายรวมกัน จากแนวคิดของ James M. Burns (1978)
ที่ได้อธิบายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ชี้ให้
เห็นว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่าค�ำเพียง
ค�ำเดียวที่เรียกว่าบารมี (Charisma) ซึ่งบารมีได้รับการ
นิยามว่า เป็นกระบวนการซึง่ ผูน้ ำ� ส่งอิทธิพลต่อผูต้ าม โดย
การปลุกเร้าความเข้มแข็งและความเป็นเอกลักษณ์ของผูน้ ำ 
�
แต่ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเพิ่มพลัง (Empower) และยกระดับผู้ตามในขณะที่ผู้น�ำแบบบารมี มี
หลายคนพยายามที่จะท�ำให้ผู้ตามอ่อนแอและต้องคอย
พึ่งพาผู้น�ำและสร้างความจงรักภักดีมากกว่าความผูกพัน
ซึ่งจะมีความแตกต่างจากภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
(Transactional Leadership) ตามแนวคิดของ Bernard
M. Bass ที่จะไม่ใช่เพียงแต่การใช้สิ่งจูงใจ (Incentive)
เพื่อให้มีความพยายามมากขึ้น แต่จะรวมการท�ำให้งานที่
ต้องการมีความชัดเจนขึ้นเพื่อการให้รางวัลตอบแทน
และBassยังมองภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีความแตก
ต่างจากภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน แต่ไม่ใช่กระบวนการ
ทีเ่ กิดขึน้ แยกจากกัน ซึง่ Bassยอมรับว่าในผูน้ ำ� คนเดียวกัน
อาจใช้ภาวะผู้น�ำทั้งสองแบบในสถานการณ์หรือเวลาที่
แตกต่างกันได้
นอกจากนีแ้ นวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของ Bernard M. Bass & Bruce J. Avolio (1990). ยัง
ได้น�ำแนวคิดภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) กับภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน
(TransactionalLeadership) มารวมเข้าไว้ด้วยกัน โดย
เรียกว่า โมเดลภาวะผู้น�ำเต็มรูปแบบ (The Model of
Full Rangeof Leadership) ซึ่งเป็นการแสดงถึงระดับ
ของภาวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลต่างกัน โดยเริ่มจากภาวะ
ผูน้ ำ� แบบตามสบาย (Laissez-Faire Leadership: LF) ซึง่
เป็นผูน้ ำ� ทีน่ บั ได้วา่ มีประสิทธิผลตาํ่ ทีส่ ดุ หรือไร้ประสิทธิผล
หรือเป็นบุคคลทีข่ าดภาวะผูน้ ำ 
� (Non-Leadership) และ
ในขั้นที่สูงขึ้นของผู้น�ำที่มีประสิทธิผล ผู้น�ำจะมีบทบาท
มากขึน้ ตามล�ำดับ จากผูน้ ำ� ทีม่ กี ารบริหารแบบวางเฉยเชิง
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รับ (PassiveManagement by Exception: MBE-P) มา
สู่การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก (Active Management
by Exception: MBE-A)
สรุป ภาวะผูน้ ำ� สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กรได้ โดยพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เพราะ
ผูน้ ำ� สามารถกระตุน้ ให้ผตู้ ามท�ำงานทีเ่ กินความคาดหมาย
ได้ และผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงยังสามารถพัฒนาบุคลากร
โดยการสร้างภาวะผู้น�ำให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตามโดยผ่านการ
มอบหมายงาน หรือการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ (Empowerment) และการกระจายอ�ำนาจในองค์กรทัง้ นีภ้ าวะผูน้ ำ�
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอ�ำนาจตามต�ำแหน่ง (Authority) ความมี
บารมี (Prestige) หรือพลังอ�ำนาจ (Power) อย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยล�ำพัง แต่ภาวะผู้น�ำจะส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร โดยผูบ้ ริหาร เพราะผูบ้ ริหารทีเ่ ดินน�ำหน้าคือ ผูน้ ำ�
แห่งความหวัง ผู้บริหารที่ชอบผลักหลังคือผู้บริหารที่
หย่อนสมรรถภาพ” (The poor manager drives; the
good manager leads) ดังนั้น ผู้น�ำที่มีประสิทธิผลจะมี
ภาวะผู ้ น� ำ ที่ ส ามารถส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ร
ทีเ่ ป็นคุณลักษณะของผูน้ ำ� ทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะขอกล่าวถึง ต่อไปนี้
คุณลักษณะผู้น�ำของผู้บริหารตามแนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ Burn
คุณลักษณะความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารสถาน
ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งของพฤติกรรมของผูน้ ำ� ทีแ่ สดง
ให้ผตู้ ามเห็นในการบริหารงานในองค์กร อันเป็นกระบวน
การที่ผู้น�ำมีอิทธิพลต่อผู้ตามและผู้ร่วมงานโดยผู้น�ำที่มี
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ให้มโี อกาส
ประสบความส�ำเร็จได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Transformational
Leadership) ของ Burn (1978) ซึ่งมีสาระส�ำคัญของ
ทฤษฏีนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำเชิงกระบวนการ
และผู้น�ำมีอิทธิพลต่อผู้ตาม และในทางกลับกันผู้ตามก็มี

อิทธิพลทีส่ ง่ ผลต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูน้ ำ� ด้วย
เช่นกัน ซึง่ เป็นปฏิสมั พันธ์ของบุคคลทีม่ คี วามแตกต่างกัน
ทั้งในแง่ของอ�ำนาจ แรงจูงใจและทักษะที่น�ำไปสู่จุดมุ่ง
หมายร่วมกันใน 3 ลักษณะ คือ 1) ความเป็นผู้น�ำแลก
เปลี่ยน 2) ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง 3) จริยธรรมความ
เป็นผู้น�ำซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1. ภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) เป็นการใช้กระบวนการแลกเปลีย่ น
ระหว่างผูน้ ำ� กับผูต้ าม โดยทีผ่ นู้ ำ� ยอมรับความต้องการของ
ผู้ตามด้วยการให้วัตถุสิ่งของมีค่าตามที่ต้องการ แต่มี
เงือ่ นไขแลกเปลีย่ นให้ผตู้ ามต้องท�ำงานบรรลุวตั ถุประสงค์
ทีก่ ำ� หนดหรือปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้สำ� เร็จตามข้อตกลง ผูต้ ามก็
จะได้รางวัลตอบแทนเป็นการแลกเปลีย่ น ขณะทีผ่ นู้ ำ� ก็ได้
ประโยชน์จากผลงานทีส่ ำ� เร็จนัน้ ผูน้ ำ� แบบแลกเปลีย่ นจึง
เน้นที่ท�ำให้การด�ำเนินการขององค์การเป็นไปอย่างราบ
รื่นและมีประสิทธิภาพ
สรุปภาวะผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนจึงเป็นภาวะ
ผูน้ ำ� ทีส่ ามารถท�ำให้ผตู้ ามเกิดการเปลีย่ นแปลงได้ แต่แตก
ต่างจากภาวะผูน้ ำ� แบบเปลีย่ นรูปตรงทีไ่ ม่มคี วามสามารถ
พิเศษเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้น�ำแบบ
แลกเปลี่ยนเป็นกระบวนการที่ผู้น�ำให้รางวัลหรือลงโทษ
ผู้ตามที่ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตามที่ผู้น�ำใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์
2. ภาวะวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลีย่ นแปลงเจตคติ และสมมุติฐานของสมาชิกใน
องค์กร สร้างความผูกพันในการเปลีย่ นแปลง วัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญ ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงเกีย่ วข้อง
กับอิทธิพลของผูน้ ำ� ทีม่ ตี อ่ ผูต้ าม แต่อทิ ธิพลนัน้ เป็นการให้
อ�ำนาจแก่ผตู้ ามให้กลับกลายมาเป็นผูน้ ำ� และผูท้ เี่ ปลีย่ นแปลง
หน่วยงานในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองค์กร
สรุปภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงเป็นกระบวน
การที่เป็นองค์รวมที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการของผู้น�ำ
ในระดับต่างๆ ในหน่วยงานย่อยขององค์กร
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1. การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์ (Idealized Influence) หรือการมีคุณลักษณะพิเศษ (Charisma) ที่มีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการ
บริหารอารมณ์และมีจริยธรรม
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational
Motivation) เป็นการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
ท�ำงาน โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การสร้างเจตคติการ
คิดในแง่บวกและการกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team
Spirit) ให้มีชีวิตชีวา
3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual
Stimulation) เป็นการกระตุ้นความพยายามของผู้ตาม
เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ ได้แก่ การตระหนักรู้ใน
เรื่องปัญหาการกระตุ้นให้มีการตั้งข้อสมมุติฐาน การ
เปลี่ยนกรอบการมองปัญหา และการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ
4. การค� ำ นึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล
(Individualized Consideration) เป็นการปฏิบัติต่อ
บุคคลในฐานะที่เป็นปัจเจกชน การเอาใจใส่ดูแลค�ำนึงถึง
ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการ
ติดต่อสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีการแนะน�ำและการ
มอบหมายงาน มีการพัฒนาหรือสนับสนุนในการท�ำงาน
เพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายของส่วนตนและ
ส่วนรวม
จากองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของภาวะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงนีจ้ ะมีความสัมพันธ์กนั (Intercorelated) และมี ก ารแบ่ ง แยกแต่ ล ะองค์ ป ระกอบไปอี ก
เนื่องจากต่างก็มีความเฉพาะเจาะจงและมีความส�ำคัญที่
แตกต่าง
ทฤษฎี X และ Y ของ McGregor (Theory X and
Theory Y)
ผู้น�ำหรือผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
จ�ำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรใน
องค์ ก ร จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งหั น มาสนใจและศึ ก ษาแนวคิ ด
ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
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ของบุคคลในองค์การ ซึ่ง McGregor (อ้างถึงใน สมยศ
นาวีการ, 2549) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎีการจูงใจ
ที่รวมการจูงใจภายนอกและภายในไว้ด้วยกัน และได้
จ�ำแนกทฤษฎีในการควบคุม การปฏิบตั งิ าน และเป็นการ
จูงใจของผู้ปฏิบัติงานไว้ 2 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎี X กล่าวไว้ว่า
1.1 ผูป้ ฏิบตั งิ านส่วนมากเกียจคร้าน ไม่ชอบ
ท�ำงาน และพยายามหลีกเลี่ยง การท�ำงานทุกอย่างเท่าที่
จะท�ำได้
1.2 วิ ธี ก ารควบคุ ม ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งใช้ วิ ธี
รุนแรง การใช้อำ� นาจบังคับ หรือ การขูบ่ งั คับ การควบคุม
การเข้มงวดเพื่อให้งานส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
1.3 ไม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท� ำ งาน
มีความกระตือรือร้นน้อย แต่ต้องการความปลอดภัย
มากกว่าลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี X ชีใ้ ห้เห็นว่า โดย
ธรรมชาติแล้ว มนุษย์ไม่ชอบท�ำงาน พยายามหลีกเลี่ยง
งานเมือ่ มีโอกาส แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์สนใจประโยชน์
ส่วนตัวไปด้วย ผูบ้ ริหารจะต้องพยายามก�ำหนดมาตรฐาน
ในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมีการสั่งการ
โดยตรง การจูงใจจะเน้นค่าตอบแทนการให้รางวัลและผล
ประโยชน์อื่นๆ การใช้ระเบียบ หน้าที่ และคุกคามด้าน
การลงโทษทีผ่ บู้ ริหารจะเห็นว่า จุดส�ำคัญของการจูงใจคือ
การตอบสนองความต้องการของคนด้วยความต้องการขัน้
พื้นฐาน เท่านั้น
2. ทฤษฎี Y กล่าวไว้ว่า
2.1 ผูป้ ฏิบตั งิ านชอบทีจ่ ะทุม่ เทก�ำลังกายใจ
ให้กบั งาน และถือว่าการท�ำงาน เป็นการเล่นสนุกหรือการ
พักผ่อน ทังนี้ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะงานและลักษณะของ
การควบคุมงาน
2.2 ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ไม่ชอบการขู่บังคับ
ทุกคนปรารถนาที่จะเป็นตัวของตัวเอง ชอบค�ำพูดที่เป็น
มิตร และท�ำงานตามวัตถุประสงค์ที่เขามีส่วนผูกพัน
2.3 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง าน
มีความกระตือรือร้น และมีความคิด ริเริม่ สร้างสรรค์ในสิง่
ต่างๆ รวมทั้งยังแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วย
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พอสรุปได้ว่า จากแนวคิดทฤษฏีนี้ท�ำให้
มองเห็นภาพลักษณ์ของคนว่าแต่ละคนมีทั้งด้านที่ดีและ
ดานทีไ่ มดี ดังนัน้ เราจึงควรมองคนทัง้ สองด้านไม่ควรมอง
เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เพราะเราจะไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคน
ดีหรือเป็นคนไม่ดี ดังจะเห็นว่า องค์กรแต่ละแห่งมีความ
เหมาะสมทีจ่ ะใช้ทฤษฎีจงู ใจคนทีแ่ ตกต่างกัน บางองค์กร
เหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎี X บางองค์กรก็เหมาะ
สมที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎี Y หรือ Z แต่ต้องค�ำนึงถึงคน
เพราะคนนั้นมีหัวใจ ไม่ว่าจะใช้ทฤษฎีใดๆมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารก็ตอ้ งปฏิบตั ติ อ่ บุคคลอย่างทีเ่ ขาเป็นมนุษย์
คนหนึ่ง ต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล
นัน้ ให้มาก ซึง่ ในทางการบริหารผูน้ ำ� จ�ำเป็นต้องศึกษาเกีย่ ว
กับคนในองค์กรและต้องเข้าใจธรรมชาติของคนแต่ละ
ประเภท เพื่อใช้คนถูกกับงาน ผู้บริหารต้องน�ำคนใน
องค์กรให้หันมาร่วมมือกันท�ำงานเป็นทีม เพราะทีมเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อนที่จะน�ำองค์กรสู่เป้า
หมาย ผู้บริหารจึงเป็นกุญแจส�ำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อ
สร้างเอกภาพให้เกิดในทีมท�ำงาน จึงจะสามารถตอบโจทย์
ส� ำ คั ญ ที่ ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งการคื อ ภาวะผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ควรมีในศตวรรษที่ 21นี้ได้
เพราะภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญเป็นอย่าง
ยิ่งในการเป็นผู้น�ำการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ (เอกรักษ์
สารปัง. 2557)
บทสรุป

คุณลักษณะความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้บริหารทุกคนควรมี ไม่ว่าจะ
เป็ น ภาคเอกชนหรื อ ภาครั ฐ จ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย น
ลักษณะของผู้น�ำให้มีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องท�ำให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือร้นช่วยกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ทั้งนี้เพราะในทุกองค์การ
จะมีคนหลายประเภท เช่น คนตามแนวคิดของ Theory

X พื้นฐานของคน คือ ไม่ชอบท�ำงาน ขี้เกียจ อยากได้เงิน
อยากสบาย เพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มนี้จ�ำเป็นต้องคอย
ควบคุมตลอดเวลา และต้องมีการลงโทษมีกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด ส่วนคนตามแนวคิดของ Theory Y เป็นก
ลุม่ คนทีม่ องโลกในแง่ดี มีความตระหนักในหน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบ เต็มใจท�ำงาน มีการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน มีความคิดสร้างสรรค์และมีศกั ยภาพในตนเอง
ซึ่งผู้บริหารจะต้องพิจารณาคนเหล่านี้จากสิ่งต่างๆ ที่
ประกอบกั น หลายๆอย่ า งด้ ว ย ไม่ ว ่ า จะเป็ น ลั ก ษณะ
คุ ณ สมบั ติ ข องคนที่ จ ะมาร่ ว มท� ำ งานด้ ว ย ตลอดจน
พฤติกรรมการปฏิบตั หิ น้าที่ ประสบการณ์ จริยธรรม หรือ
ด้านอืน่ ๆมาผสมผสานประกอบกันด้วย เพือ่ ให้ได้ผนู้ ำ� หรือ
ผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะความเป็นผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาในศตวรรษที่ 21จึงต้องมีภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ทีม่ คี วามพร้อมมากทีส่ ดุ ทีจ่ ะสามารถน�ำพาองค์การให้เป็น
องค์การที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไป
เอกสารอ้างอิง
1. สมยศ นาวีการ,(2540). การบริหารและพฤติกรรม
องค์การ. กรุงเทพมหานคร: ผู้จัดการ
2. เอกรักษ์ สารปัง. 2557. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
ในการบริหารโรงเรียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1. วารสารวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
2557.
3. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990). The implications
of transactional and Transformational leadership for individual, team, and organizational
development. In R. W. Woodman & W. A.
Pasmore (Eds.), Research in organizational
change and development, (4), 231-272.
Greenwich, CT: JAI Press.
4. Burns, J. M. (1978). Leadership: Theory of
leadership. New York: Harper and Row.
135

