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ภาวะผูนําที่ทรงพลัง (Resonant Leadership)
ดร.กุหลาบ ปุริสาร1
ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน2
ภาวะผูนําที่ทรงพลัง (Resonant Leadership)
ในบทความทางวิ ช าการนี้ จ ะนํ า เสนอแนวคิ ด
เกีย่ วกับภาวะผูน าํ องคประกอบภาวะผูน าํ ทีท่ รงพลังคุณลักษณะ
ผูนําที่ทรงพลัง ที่สามารถสราง แรงบันดาลใจ และการ
พัฒนาสูการเปนผูนําที่ทรงพลังของผูบริหารหรือบุคคล
ทุกระดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. แนวคิดภาวะผูนําที่ทรงพลัง
ผูน าํ เปนบุคคลทีไ่ ดมโี อกาสนํา ไมวา เขาเหลานัน้
จะไดนําตามสถานการณหรือการแตงตั้งตามกฎหมาย
ก็ตาม ในขณะที่ ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถใน
การนํา หนาทีส่ าํ คัญของผูน าํ คือ การสรางแรงจูงใจตอการ
ทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถใหเกิดขึน้ กับผูใ ตบงั คับ
บัญชา พนักงานหรือผูตาม พรอมๆไปกับ การสรางความ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในองคกร
ภาวะผูนําเปนเรื่องที่ซับซอนอยางยิ่ง เพราะ
มีองคประกอบที่เกี่ยวของอยูหลายประการ ภาวะผูนํา
สามารถพัฒนาขึ้นไดโดยการใชความพยายามและการ
ฝกฝนอยางหนักของบุคคลนัน้ อยางไรก็ตาม ภาวะผูน าํ ของ
แตละบุคคล ไมสามารถแสดงระดับความสามารถออกมา
เปนตัวเลขได หากแตภาวะผูน าํ จะสามารถแสดงพฤติกรรม
ในการนํา ยิ่งงานยาก งานมาก งานใหญ ยิ่งตองการภาวะ
ผูนําที่สูงขึ้นตามไปดวย ภาวะผูนํา จึงเปรียบเสมือนพลัง
ของผูน าํ ทีส่ ามารถสงแรงกระทําอันกอใหเกิดการขับเคลือ่ น
ของกลุมคน และองคกรไปสูการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
ภาวะผูนําจึงมีความสัมพันธใกลชิดกับคําวา พลังเปน
อยางยิ่ง
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แนวคิดภาวะผูน าํ ทีท่ รงพลัง เกิดจากการวิจยั
ที่พบวา มีผูนําเพียงรอยละ 20 เทานั้น ที่ประสบความ
สําเร็จไดโดยอาศัยความเกง หรือเชาวปญญา ในขณะที่มี
ผูนํารอยละ 80 ประสบความสําเร็จเพราะมีความสามารถ
ในการจั ด การกั บ อารมณ ข องตนเองได ดี (Goleman,
2000) ดังนัน้ จะเห็นไดวา คนเกงหรือคนทีม่ เี ชาวปญ
 ญาทีด่ ี
ไมอาจบงชี้ถึงความสําเร็จในการทํางานเสมอไป หากเขา
ไมมีความสามารถทางเชาวอารมณเปนสวนประกอบดวย
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การบริ ห ารที่ ต อ งเกี่ ย วข อ งกั บ คนที่
หลากหลาย “ความเกงงาน” เพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอ
หากยังตองมี “ความเกงคน” ประกอบดวย ปญหาทีส่ ราง
ความยุงยากลําบากใจในการทํางาน จึงมักมาจาก “คน”
โดยเฉพาะการทํ า งานป จ จุ บั น ต อ งติ ด ต อ ประสานงาน
ประสานแรงกายแรงใจและประสานความรวมมือ เพื่อให
แตละฝายขับเคลือ่ นงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล อย า งไรก็ ต าม ผู นํ า ที่ ป ระสบความ
ลมเหลวจะมีจุดออนในดานการบริหารอารมณตนเอง
ไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลงตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได
และไมชอบการทํางานแบบรวมมือ หรือทํางานแบบเปน
ทีม เชาวอารมณจงึ ชวยใหมนุษยคดิ ไดอยางชาญฉลาด และ
มีความสุขกับความคิดพิจารณาโดยมีสติมากขึน้ ผูท มี่ คี วาม
ฉลาดทางอารมณ จะเปนผูที่รูจักใชความคิดอานเกี่ยวกับ
อารมณ ข องตน และของผู อ่ื น ให เ กิ ด ประโยชน ใ นทาง
สรางสรรคไดเปนอยางดี เชาวอารมณจงึ ถือเปนการเรียนรู
อารมณความรูส กึ ของตน รูเ ทาทันสาเหตุและความแปรผัน
ดานอารมณของตนสามารถบริหารอารมณของตนใหไปใน
ทางทีส่ รางประโยชนแกทกุ ฝายและเปนการสรางแรงจูงใจ
ที่ดีใหแกตนเอง และผูอื่น
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2. ความหมายและคุณลักษณะของผูน าํ ทีท่ รงพลัง
2.1 ความหมาย
กุ ห ลาบ ปุ ริ ส าร (2556) ได ศึ ก ษา
วิเคราะห สังเคราะหแนวคิดจากนักวิชาการหลายทาน
เกี่ยวกับภาวะผูนําที่ทรงพลัง และสรุปวา ผูนําที่ทรงพลัง
หมายถึง ผูน าํ ทีพ่ ยายามผลักดันองคกรไปสูค วามยิง่ ใหญ ดังนัน้
ผูน าํ ทีท่ รงพลัง คือ ผูน าํ ทีย่ งิ่ ใหญ ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเดน คือ
เปนผูท มี่ คี วามกระตือรือรน (Enthusiasm) และสามารถ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลลัพธไดจริง โดยเขาจะสามารถกอให
เกิ ด ความสั ม พั น ธ ที่ ท รงพลั ง กั บ ผู ค นที่ อ ยู ร อบตั ว เขา
นอกจากนั้น ความฉลาดทางอารมณ (emotional intelligent) ยั ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการสร า งความสั ม พั น ธ
เหลานี้ รวมถึงวิธีการพัฒนา ความฉลาดทางอารมณที่ใช
กับตนเองและผูอื่นอีกดวย
2.2 คุณลักษณะผูนําที่ทรงพลัง
จากผลการวิจยั ของ Richard Boyatzis และ
Annie Mckee (2005) ไดสรุป คุณลักษณะผูน าํ ทีท่ รงพลัง
ที่จะสรางแรงบันดาลใจใหกับองคกร มีลักษณะดังนี้
1. ตองตื่นตัว ตระหนัก และปรับเปลี่ยน
ตนเองใหเขากับผูอ นื่ และโลกทีอ่ ยูร อบตัวพวกเขาอยูเ สมอ
2. ยึดมั่นอยูกับความเชื่อ ยืนหยัดอยูกับ
คานิยมและใชชวี ติ ของตนเองอยางเต็มทีต่ ามความปรารถนา
3. มีความฉลาดทางอารมณ และมีความ
ละเอียดรอบคอบ ระลึกถึงตนเอง ผูอื่น ธรรมชาติ และ
สังคมอยางครบถวน
4. ตองสามารถเผชิญหนากับความไมแนนอน
ของปจจุบันดวยความหวัง
5. สรางแรงบันดาลใจใหเกิดดวยวิสัยทัศน
6. มองโลกในแงดี
7. เชื่ อ อย า งลึ ก ซึ้ ง ต อ ความสามารถของ
ตนเอง และของผูอ นื่ ทีพ่ วกเขามีอยูเ พือ่ จะเปลีย่ นความฝน
ใหกลายเปนความจริง
8. สามารถเผชิ ญ หน า กั บ ความเสี ย สละ
ความยากลําบาก ความทาทาย และโอกาส ดวยความเอาใจใส
และความออนโยน ตอบุคคลที่อยูภายใตการบังคับบัญชา
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จากความหมายและคุณลักษณะผูนําที่
ทรงพลังทีก่ ลาวมา สามารถสรุปจุดเดนของผูน าํ ทีท่ รงพลัง
คือผูน าํ ทีพ่ รอมจะกาวออกมาเพือ่ บริหารจัดการสิง่ ใหมๆ
ที่ ไ ม คุ น เคยเสมอ และสามารถสร า งแรงบั น ดาลใจให
บุคลากรในองคกร โดยมองหาโอกาสใหมๆ ทีเ่ กิดจากความ
ทาทายในแตละวัน และสรางความหวังดวยการเผชิญหนา
กับความกลัวและความผิดหวังอยูเ สมอ และ ผูน าํ ทีท่ รงพลัง
จะเต็มไปดวยแรงปรารถนา และวัตถุประสงคทชี่ ดั เจนเพือ่
กาวไปสูจุดมุงหมายใหประสบความสําเร็จในระดับสูง
3. องคประกอบภาวะผูนําที่ทรงพลัง
Boyatzis, McKee (2002) ไดทําการวิจัยเปน
ระยะเวลายาวนานและพบวา ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะมี
องคประกอบทีส่ าํ คัญ 4 ประการ คือ ความตระหนักตอตนเอง
(Self Awareness) การบริ ห ารจั ด การตนเอง (Self
Management) ความตระหนักตอสังคม (Social Awareness)
และการบริหารความสัมพันธ (Relationship Management)
ลักษณะเหลานีส้ ามารถสรางแรงจูงใจใหเกิดกับผูใ ตบงั คับบัญชา
หรือผูต ามไดดแี ละยาวนาน เขาเรียกภาวะผูน าํ ทีม่ ลี กั ษณะนี้
คือ ภาวะผูนําที่ทรงพลัง แนวคิดที่สําคัญของภาวะผูนําที่
ทรงพลังมีความเชื่อมั่นวา ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ
สามารถฝกฝนจนกลายเปนนิสัยหรือพฤติกรรมใหมที่
มหัศจรรยได
ดั ง นั้ น ผู นํ า ที่ ท รงพลั ง คื อ บุ ค คลที่ ส ามารถใช
สัญชาตญาณทําความเขาใจหรือเรียนรูเพื่อพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณใหกับตนเองไดในดานดังองคประกอบที่
สําคัญ 4 ประการดังกลาวและ จําเปนตองดําเนินไปดวย
ความชัดเจนทางจิตใจ ไมใชความคิดหรือความรูส กึ เทานัน้
ผู นํ า ที่ มี ค วามฉลาดทางอารมณ จึ ง จํ า เป น ต อ ง
บริหารอารมณผอู นื่ และสรางความสัมพันธทนี่ า เชือ่ ถือและ
แข็งแกรง โดยการปฏิบัติตามองคประกอบตอไปนี้
3.1 ความสามารถในการตระหนั ก ต อ ตนเอง
(Self Awareness)ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย ดังนี้
1.1 การตระหนักในอารมณของตนเอง
1.2 การตระหนักในจุดแข็งและจุดออนของ
ตนเอง
1.3 ความมั่นใจในตัวเอง
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การตระหนักตอตนเอง เปนความสามารถ
ที่จะพิจารณาวา ตนเองสามารถจัดการกับตนเองไดดี
เพียงใด การอานอารมณของตนเอง การเขาใจถึงผลกระทบ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการใชอารมณ ผูน าํ ทีท่ รงพลังจะควบคุมอารมณ
ไดดี โดยสังเกตไดจากการตระหนักในอารมณของตนเอง
การตระหนักในจุดแข็งและจุดออนของตนเอง และความ
มั่นใจในตนเองจะเห็นไดวา ความผิดพลาดในการทํางาน
สวนใหญ เกิดจากการสื่อสารทั้งทางดานรางกายและการ
ใชคําพูด โดยเฉพาะคําพูดที่สรางความราวฉาน แตกแยก
ในองคกรผลลัพธที่ตามมาจะยากตอการประสานใหกับ
กลับคืน สงผลตอการบริหารงานของผูน าํ ดังนัน้ ผูน าํ จะคิด
จะพูดสิง่ ใดตองมีความตระหนักวา คําพูดหรือพฤติกรรม
นัน้ จะสงผลดี หรือเสียอยางไร ดังนัน้ ผูน าํ จะตองตระหนัก
และแสดงพฤติกรรมดังนี้
1) ตองมีความเอาใจใสบุคลากร
2) รูจักอานผูคน ทีมงาน และวัฒนธรรมองคกร
อยางเหมาะสม เพื่อสรางความสัมพันธอยางยั่งยืน
3) สรางแรงบันดาลใจดวยการแสดงตัวอยางของ
ความปรารถนา ความจริงจัง ความยึดมั่นของพวกเขาตอ
บุคลากร และวิสัยทัศนขององคกร
4) ผลักดันใหผูคนรอบตัวมีความตองการที่จะ
กาวไปสูอนาคตที่นาตื่นเตนอยางพรอมเพรียงกัน
5) ทําใหผูคนรูสึกถึง ความกลา ความหวัง และ
สามารถชวยใหเราดําเนินงานอยางดีที่สุด

นอกจากนั้นผูนําที่ทรงพลัง จะชวยผสมผสาน
องคประกอบทางการเงิน ทรัพยากรบุคคล ทรัพยสนิ ทางปญญา
ลักษณะแวดลอม และสังคมใหกลายเปนการบูรณาการ
อยางลงตัวสําหรับการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลภายใน
องคกรแตอยางไรก็ตามการสรางพลัง ไมใชเรื่องงายนัก
และการคงรักษาพลังเหลานัน้ ยากยิง่ กวา ดังนัน้ ผูน าํ ควร
เตรียมพรอมที่จะรับมือกับแรงกดดันที่เกิดขึ้นใหจงไดและ
พึงระลึกเสมอวา “ผูนําที่ทรงพลังมากที่สุด คือ ผูนําที่มี
ความสามารถในการจัดการอารมณของตนเองและผูอ นื่
ไดอยางเชีย่ วชาญมากทีส่ ดุ เพือ่ ผลักดันใหองคกรกาวไป
สูความยิ่งใหญ และผูนําที่ทรงพลังจะตองสามารถสราง
และคงรักษาความทรงพลังไวในความสัมพันธทีมงาน
และองคกรใหไดอยางยั่งยืน”
3.2 ความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง
(Self-management) หรืออาจกลาวไดวา คือ ความ
ฉลาดทางอารมณ เ ป น จุ ด เริ่ ม ต น ที่ ดี (Emotional
Intelligence : EI)
ดังไดกลาวมาแลววา ความฉลาดทางอารมณ
มี ส ว นประกอบหลั ก 4 ประการ โดยแยกออกเป น 2
ประการแรกเกี่ยวกับความสามารถทําความเขาใจ จัดการ
ตนเองและอารมณตนเองไดดีเพียงใด และอีก 2 ประการ
เกี่ยวกับความสามารถตระหนักและบริหารอารมณผูอื่น
และสรางความสัมพันธและทํางานภายใตระบบสังคมไดดี
เพียงใด ซึ่งสามารถแสดงดังภาพประกอบที่ 1 และภาพ
ประกอบที่ 2 ตอไปนี้
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1.1.2 การประเมินตนเองอยางถูกตองการ
ตระหนักถึงจุดแข็งและขอจํากัดของตนเอง
1.1.1 ความตระหนักตอตนเอง
- การอานอารมณตนเองการเขาใจถึงผล
กระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น การใช ส ามั ญ สํ า นึ ก
เพื่อการตัดสินใจ

1.1 ความตระหนักตอตนเอง

1.1.3 ความมั่นใจในตนเอง การตระหนักถึง
คุณคาและความสามารถของตนเอง

1. ความสามารถสวนบุคคล
เราสามารถจัดการกับตนเองได
ดีเพียงใด ?
1.2 การบริหารจัดการ

1.2.1 การควบคุมอารมณตนเอง
- การเก็ บ อารมณ แ ละแรงกระทบทาง
พฤติกรรมใหอยูภายใตการควบคุม

1.2.2 ความโปรงใส
- การแสดงพฤติกรรมที่ดี
- ความซื่อสัตย จริงใจ
- ความนาเชื่อถือ

1.2.3 ความสามารถในการปรับตัว
- ความยืดหยุนของการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอม
- การเอาชนะอุปสรรค

1.2.4 ความสําเร็จ
- การมีแรงผลักดันเพือ่ พัฒนาความสามารถ
ของตนเองใหบรรลุมาตรฐานความเปน
เลิศ

1.2.5 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- ความพรอมที่จะลงมือปฏิบัติ และควา
โอกาสที่ผานเขามา

1.2.6 การมองโลกในแงดี
- มองโลกในแงบวก

ภาพประกอบที่ 1 แสดงความสามารถสวนบุคคลของผูนําที่ทรงพลังในความสามารถจัดการตนเองไดดีเพียงใด ?
กุหลาบ ปุรสิ าร (2556) ปรับปรุงจาก Richard Boyatzis and Annie Mckee. (2005). Resonant
Leadership.
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2.1.1 ความเอาใจใส
- การรับรูถึงอารมณผูอื่น
- การเขาใจมุมมองผูอื่น
- การแสดงความสนใจตอความกังวลของ
ผูอื่น

2.1.2 ความตระหนักภายในองคกร
- การอานแนวโนมของสิ่งที่จะเกิดขึ้น
- การทําความเขาใจเครือขายการตัดสินใจ
และการเมืองในระดับองคกร

2.1.3 การบริหาร
- การตระหนักและการบริการหบรรลุความ
ตองการของผูรับบริการ/ลูกคา

2.1 ความตระหนักตอสังคม

2. ความสามารถทางสังคม
โดยสามารถบริหารความ
สัมพันธไดดีเพียงใด?
2.2.7 การทํางานเปนทีม
- การกระตุน ใหเกิดความรวมมือกันและการ
สรางทีมงาน

2.2.1 ความเปนผูนําที่สรางแรงบันดาลใจ
- การชี้นําและสรางแรงจูงใจดวยวิสัยทัศน
ที่แข็งแกรง

2.2.6 การสรางเครือขาย
- การปลูกฝงและการดูแลรักษาเครือขาย
ของความสัมพันธ

2.2.2 การสรางความสัมพันธผลกระทบตอ
ผูอื่น
- การใชกลวิธีตางๆในการจูงใจ

2.2.5 การบริหารความขัดแยง
- การแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น

2.2 การบริหารความสัมพันธ

2.2.4 การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการริเริ่มการบริหารและ
การนําผูอื่นไปสูทิศทางใหม

2.2.3 การพัฒนาผูอื่น
- การเสริมสรางความสามารถผูอ นื่ ดวยการ
แจ ง ให ท ราบผลการทํ า งานและการให
คําแนะนํา

ภาพประกอบที่ 2 แสดงความสามารถสวนบุคคลของผูน าํ ทีท่ รงพลังในความสามารถบริหารความสัมพันธไดดเี พียงใด ?
กุหลาบ ปุรสิ าร (2556) ปรับปรุงจาก Richard Boyatzis and Annie Mckee. (2005). Resonant
Leadership.
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จากที่นําเสนอมาโดยลําดับจะเห็นไดวาการ
จะเปนผูนําที่ยิ่งใหญจําเปนตองฉลาดใช EQ (Emotional
Quotient) หรือมีภาวะผูนําที่ฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligent Leadership) ดังที่ Daniel Goleman,
Richard Boyatzis, and Annie Mckee (2003) ไดเขียน
ในหนังสือเกี่ยวกับภาวะผูนําโดยเนนไปที่ Emotionally
Intelligent Leadership และ Primal Leadership ใน
สวนของ Goleman ไดระบุถึงองคประกอบของผูนําที่มี
ความฉลาดทางอารมณมหี ลักการอยู 2 ขอ คือ หลักขอ 1.
จะตองมีทักษะการจัดการการบริหารตนเองเปนหลักใหญ
(Self-management Skills) และตองมี 3 องคประกอบ
ยอย คือ 1.) การตระหนักรูในตนเอง (Self-awareness)
2.) การควบคุมตนเอง (Self-regulation) และ 3.) การมี
แรงจูงใจ (Motivation) หลักขอ 2. ความสามารถในการ
บริหารความสัมพันธกับผูอื่น (Relationship Skills) ซึ่ง
ประกอบดวย 1.) การมีความรูสึกรวม (Empathy) และ
2.) การมีทักษะในการเขาสังคม (Social Skills) ซึ่งราย
ละเอียดมีความสอดคลองดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ที่นํา
เสนอไปแลว ดังนั้นจึงสรุปคุณลักษณะภาวะผูนําที่ทรง
พลัง ไดดังนี้
1. สามารถสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นได
2. สามารถมี ส ภาวะทางอารมณ เชิ ง บวกให
เกิดขึ้นจากความหวังได
3. สามารถเขาถึงผูอื่นได
4. สามารถทราบถึ ง ความคิ ด และจิ ต ใจของ
ผูอื่นได
5. เปนผูม ปี ระสบการณ และแสดงออกถึงความ
เขาใจอยางลึกซึ้งได
6. สามารถใสใจถึงความเปนตัวตนของตนเอง
และมีความสอดคลองกับตนเอง ผูอื่น รวมถึงสิ่งแวดลอม
ไดดวย
สํ า หรั บ องค ป ระกอบของการบริ ห ารจั ด การ
ตนเอง (Self Management) ประกอบดวย 6 องค
ประกอบยอยที่สําคัญ ดังนี้
1. การควบคุมอารมณของตนเอง
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2. ความโปรงใส
3. การปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลง
4. การมุงมั่นในความสําเร็จ
5. การริเริ่ม สรางสรรค
6. การมองโลกในแงดี
สํ า หรั บ รายละเอี ย ดขององค ป ระกอบพอจะ
กลาวไดวา การบริหารจัดการตัวเอง เปนความสามารถใน
การบริหารจัดการตนเองไดอยางเหมาะสม ผูนําที่รูจัก
จัดการกับตัวเองไดดแี ละถูกตอง จะรูถ งึ ความสามารถของ
ตนเอง ตลอดจนรูถึงขอจํากัดในความสามารถของตนเอง
ตลอดจนรูถึงขอจํากัดในความเขมแข็งที่ตนเองมีอยู ผูนํา
ประเภทนีจ้ ะแสดงออกถึงความดีงามในการเรียนรูว า สิง่ ใด
ที่ พ วกเขาจํ า เป น ต อ งพั ฒ นาให ก า วหน า และยิ น ดี ใ น
คําวิพากษวิจารณที่สรางสรรค และรูวาจะเกิดผลอยางไร
การบริ ห ารจั ด การตนเอง สั ง เกตได จ าก การ
ควบคุมอารมณตนเอง ความโปรงใสและซือ่ สัตย สุจริต การ
ปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลง ความมุงมั่นในความสําเร็จ
การริเริ่มสรางสรรค และการมองโลกในแงดี
การควบคุมอารมณตนเอง เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับผูนํา ผูนําตองควบคุมสติและอารมณของตนเองให
อยูใ นสภาวะทีถ่ กู ตองอยูเ สมอ ผูน าํ ทีม่ คี วามสามารถในการ
ควบคุมตนเอง จะมีภาพพจนที่ดีและหางไกลจากความ
ชั่วราย ความโปรงใส ของผูนํามาจากความซื่อสัตยสุจริต
และความจริงใจโดยเฉพาะความซือ่ สัตยสจุ ริต จะกอใหเกิด
ความศรัทธาตอตัวผูน าํ และการนําไปสูก ารมีบารมีในทีส่ ดุ
ผูนําที่สามารถปรับตัวไดดีในสถานการณที่เปลี่ยนไป จะ
ทําใหสามารถยืนหยัดอยูไดทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการปรับตัวของผูนําเริ่มจากการรับรูและ
เรียนรูในสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปของบริบทแวดลอมตลอด
เวลา ผูนําที่มีความเชื่อมั่นในผลสําเร็จจะมีมาตรฐานของ
ตนเอง ทีจ่ ะขับเคลือ่ นสูก ารคนหา พัฒนางานอยางตอเนือ่ ง
สมํ่าเสมอ ทั้งที่เปนไปเพื่อตนเอง และองคการโดยจะวาง
อยูบนเปาหมายที่มคี ุณคาและตรวจสอบได ความคิดริเริ่ม
ผูนําจะฉวยทุกโอกาสที่ผานเขามา พวกเขาจะไมรีรอที่จะ
สรางงานใหม แตจะนําพาองคการไปสูก ารพัฒนาใหมๆ อยู
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เสมอ ผูนําที่มองโลกในแงดีจะหมุนตัวเองไดรอบตัว มอง
เห็นโอกาสมากกวาการเอาโอกาสมาขัดขวางความกาวหนา
ผูน าํ ประเภทนีจ้ ะมองคนอืน่ ในแงดเี สมอ มีความปรารถนา
ดีกบั ทุกคน และมีความสามารถในการพิจารณาวา แตละคน
ในองคการสามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกโอกาสหากพวกเขา
ไดรับการฝกฝนที่ดี
กลาวโดยสรุป ผูน าํ ทีท่ รงพลังจําเปนตองจัดการ
กับภาวะที่เกิดขึ้นใหไดอยางมีสติ ดวยการกาวออกจาก
โครงสร า งที่ บ อ นทํ า ลายตนเอง และต อ งสามารถ
ฟน สภาพ รางกาย จิตใจ และอารมณ ใหมพี ลัง สามารถ
เอาชนะผลกระทบในทางลบ ซึ่งเกิดจากความเครียดได
การเปนผูนําที่ทรงพลังไมไดเกิดขึ้นจากความบังเอิญ แต
ความเปนผูนําที่ยิ่งใหญเปนผลเกิดจากการทํางานอยาง
โดยจําเปนตองคนหาเปาหมายทีช่ ดั เจนกับตนเอง ตระหนัก
ถึงตนเองและผูอื่นอยางสมบูรณดวยความเปนมนุษยทั้ง
ความคิด จิตใจรางกาย และจิตวิญญาณและผูนําที่ยิ่งใหญ
ตองกอใหเกิดพลังภายในตนเอง และแพรกระจายพลังไป
สูผ อู นื่ ใหสาํ เร็จ รวมถึงตองยืนยันในคานิยมของตนเอง และ
แสดงความใสใจตอผูอื่นอยางแทจริง
3.3 ความสามารถในการตระหนั ก ต อ สั ง คม
(Social Awareness) ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย
ดังนี้
3.3.1 การเขาใจผูอื่น
3.3.2 การตระหนักในบทบาทขององคกรทีม่ ี
ตอสังคม
3.3.3 การบริการ
การตระหนั ก ต อ สั ง คม เป น การพิ จ ารณา
ตนเองวามีความสามารถในการรับรูแ ละเขาใจอารมณของ
ผูอื่น ตลอดจนเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดมากนอย
เพียงไร การตระหนักตอสังคมสังเกตไดจากความเอาใจใส
ความตระหนักภายในองคกร และการบริการ
การรวมรับรูหรือความเอาใจใส เปนการรับรู
ถึงอารมณผูอื่น การเขาใจในมุมมองของผูอ่ืน การแสดง
ความสนใจตอความกังวลของผูอื่น ผูนําที่มีการเอาใจใส
ผูน าํ ทีม่ คี วามฉลาด รูเ ทาทันสังคม สามารถกําหนดนโยบาย

ไดอยางรอบคอบ ชาญฉลาด สามารถคนหาเครือขายความ
ซั บ ซ อ นของสั ง คมได และสามารถเข า ใจในพลั ง ความ
สัมพันธ ผูนําประเภทนี้จะเขาใจพลังแหงนโยบายของการ
ทํางานในองคกรเทาๆกับการชีน้ าํ ดวยคุณคาของคุณธรรม
และจริยธรรมทีส่ าํ คัญผูน าํ ทีม่ จี ติ เปนสาธารณะจะใชความ
สามารถของตนเองสงเสริมบรรยากาศเพื่อที่จะใหทุกคน
เขาถึงเปาหมายของการทํางานกอใหเกิดความประทับใจ
ตอผูท ไี่ ดปฏิสมั พันธดว ย เกิดความรักและทุม เทในงานทีท่ าํ
3.4 ความสามารถในการบริหารความสัมพันธ
(Relationship Management) ประกอบดวย 6 องค
ประกอบยอย ดังนี้
3.4.1 การสรางแรงจูงใจ
3.4.2 การสรางอิทธิพลเหนือผูอื่น
3.4.3 การสรางผูนําใหม
3.4.4 การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
3.4.5 การบริหารความขัดแยง
3.4.6 การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารความสัมพันธ เปนความสามารถ
ในการสรางและดํารงความสัมพันธของผูอื่นประกอบดวย
ความเปนผูนําที่มีแรงบันดาลใจการมีอิทธิพลตอผูอื่น การ
พัฒนาผูอื่น การบริหารความขัดแยง การสรางเครือขาย
และการทํางานเปนทีม
การบริหารความสัมพันธ สังเกตไดจาก การ
จูงใจ การสรางอิทธิพลเหนือผูอื่น การสรางผูนําใหม การ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแยง และ
การสร า งที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ ง พอจะประมวล
คุณลักษณะผูนําที่สามารถบริหารความสัมพันธ คือ
1. ผูนําที่สรางแรงบันดาลใจ จะสามารถ
ทําไดดวยพลังสองอยางคือ การขับเคลื่อนดวยวิสัยทัศน
และการสอดประสานความรูสึกของตัวเองกับผูอื่น ที่
สามารถทํ า ให บุ ค คลอื่ น เข า ร ว มเป น องค ก ารและเป น
หมูค ณะตามทีเ่ ขาตองการ ผูน าํ ประเภทนีจ้ ะมอบสิง่ ดีๆ ใหคดิ
ทุกวันพรอมกับสามารถสรางสรรคความสนุกสนาน ความ
ทาทายในการทํางานไดตลอดเวลา ในขณะที่สามารถมี
อิทธิพลและเปนแรงบันดาลใจใหกบั ผูอ นื่ ไดเปนอยางดี ผูน าํ
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ที่มีอิทธิพลสามารถชักนําและกอใหเกิดพันธกิจระหวาง
คนในองคกรไดตลอดเวลา ผูน าํ ทีย่ อมรับความสามารถของ
คนอื่ น มาหว า นเพราะในจิ ต วิ ญ ญาณของตนเองจะ
แสดงออกถึงการสนใจผูอื่นอยางจริงจังและจริงใจ ซึ่งจะ
ทําใหผอู นื่ เขามาชวยเหลือและปฏิบตั ติ ามอยางไมมเี งือ่ นไข
ดวยความเขาใจในเปาหมาย เขาใจจุดแข็งและจุดออนของ
แตละคนและยังสามารถเปนทีป่ รึกษาและผูส อนทีด่ อี กี ดวย
2. ผูน าํ ทีส่ ามารถเปลีย่ นความรูส กึ มาเปน
จิตสํานึก สามารถจะจดจําสิ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลงได
วิสัยทัศนที่ชัดเจนของผูนําจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทีด่ ี ผูน าํ ทีข่ จัดความขัดแยงไดดที สี่ ดุ คือผูน าํ ที่
สามารถที่จะนําผูตามทั้งหมดใหอยูภายใตความแตกตาง
ทางความคิด แลวคนหาความคิดที่เปนพื้นฐานของคน
ทุกคนมาวิเคราะห จากนั้นจะชักนําดวยพลังแหงความคิด
ของแตละคนสูการรวมคิดและรวมแสวงหาเหตุผลรวมกัน
3. ผูนําที่สามารถสรางเครือขายไดดี จะ
เป น ผู นํ า ที่ มี ค วามเป น มิ ต รกั บ ทุ ก คน มองโลกแง บ วก
อยางไรก็ตาม การสรางเครือขายมีหัวใจสําคัญอยูที่การ
รั ก ษาเครื อ ข า ยนั้ น ให อ ยู ใ นสภาพที่ พ ร อ มที่ แ สดงพลั ง
ออกมา ผูน าํ ทีน่ ยิ มชมชอบในการทํางานเปนทีมจะสามารถ
ชักนําทุกคนมาสูค วามกระตือรือรนและเสียสละเพือ่ ทีมงาน
หมูค ณะ ทุกคนในทีมจะเสียสละเพือ่ ความกาวหนาของทีม
ที่ สํ า คั ญ ทุ ก คนในหมู ค ณะจะมี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ร าบรื่ น
เหนียวแนนเปนพันธะตอกันแทนที่จะเปนพันธะตามที่
กฎระเบียบไดวางไว
ดังนั้นในการนําพาองคการไปสูความสําเร็จ
ตองอาศัยพลังที่สําคัญคือ พลังความสัมพันธระหวาง
มนุษย ซึง่ โดยทัว่ ไป องคการมีความสัมพันธระหวางสมาชิก
ในองค ก ารทั้ ง แบบสามั ค คี และแบบแตกสามั ค คี ใน
องคการที่ประสบความสําเร็จสูงสุดจะมีแตความสัมพันธ
แบบสามัคคี และใชความสัมพันธดานบวก ดานดีตอกัน
แตละคนสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดวยจุดแข็งของตนและ
ประสานกั บ จุ ด แข็ ง ของเพื่ อ นร ว มงาน ทุ ก คนจะเปล ง
ประกายความเชือ่ มัน่ และความหวังรวมกัน เคารพกัน เห็น
คุณคาซึง่ กันและกัน ทีส่ าํ คัญคือมีไมตรีตอ กัน จึงเปนหนาที่
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ของผูนําองคการที่จะบริหารความสัมพันธในองคการให
เปนไปในดานบวก ที่สําคัญตองเรียนรูที่จะบริหารความ
สัมพันธกับขั้วตรงกันขาม ใหเกิดความรวมมือใหมากที่สุด
เปรียบไดกับ วิทยากรที่ตองควบคุมอารมณของนักดนตรี
ใหบรรเลงเสียงเพลงไดอยางไพเราะฉันใด ผูน าํ ก็จาํ เปนตอง
บริหารอารมณและความสัมพันธของทุกคนในองคการให
มี พ ลั ง ร ว มพอที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นองค ก รไปสู ค วามสํ า เร็ จ
ไดฉันนั้น
จากองคประกอบของภาวะผูนําทรงพลังที่
กลาวมาเห็นไดวา ความตระหนักตอตนเองและการบริหาร
จัดการตนเอง เปนสองปจจัยแรกที่ผูนําตองพิจารณาวา
สามารถทําความเขาใจ จัดการตนเองและจัดการอารมณ
ของตนเองไดดีเพียงไร สวนสององคประกอบหลักคือ
ความตระหนักตอสังคม และการบริหารความสัมพันธ
เปนตัวบงชี้วา ผูนําสามารถตระหนักและบริหารอารมณ
ของผูอื่นไดอยางไร สวนความซื่อสัตย ความโปรงใส และ
มีความเฉียบแหลมในวิสัยทัศนเปนคุณสมบัติของผูนําที่
ผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่ง
สังคมไทยก็มีตัวอยางเชิงประจักษมากมาย โดยเฉพาะ
ตัวอยางผูน าํ ทางการเมือง ทีเ่ ห็นไดวา ผูน าํ ทีม่ คี วามซือ่ สัตย
จะไดรบั การยอมรับทัง้ ในและตางประเทศ สามารถครองใจ
และทรงพลังในการจูงใจอยูเสมอ องคประกอบสําคัญ
ทัง้ หมดทีก่ ลาวมาจึงเปนการสนับสนุนตอการพัฒนาภาวะ
ผูนําที่ทรงพลังทั้งสิ้น
4. กระบวนการพั ฒ นาตนเองสู ภ าวะผู นํ า ที่
ทรงพลัง แนวคิดภาวะผูน าํ ทรงพลัง อยูบ นพืน้ ฐานความเชือ่
ที่วา ภาวะผูนํานั้นสามารถพัฒนาและฝกฝนได เพียงแต
ผู นํ า เหล า นั้ น จะให ค วามสํ า คั ญ ในการฝ ก ฝนมากน อ ย
เพียงไร กระบวนการพัฒนาตนเองสูการเปนภาวะผูนําที่
ทรงพลัง ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้
(Boyatzis and McKee,2002)
4.1 การวิ เ คราะห ตั ว ตนในอุ ด มคติ ใน
ขัน้ ตอนนี้ ผูน าํ ตองวิเคราะหตนเองวา ตองการอะไรจากชีวติ
เปาหมายของชีวติ คืออะไร ทีส่ าํ คัญ ในการวิเคราะหตวั ตน
อุดมคติตองกลาที่ฝน กลาจินตนาการ เพื่อสรุปใหไดวา
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ภาพลั ก ษณ ใ หม ที่ ผู นํ า ต อ งการจะเป น อย า งไร ในการ
วิเคราะหตวั ตนอุดมคติ ผูน าํ ตองตอบคําถามตัวเองใหไดวา
ตนตองการจะเปนผูน าํ แบบใด มีใครเปนแรงบันดาลใจหรือ
ตนแบบในใจ การวิเคราะหอดุ มคติจงึ เปนกาวแรกของการ
กาวสูภาวะผูนําทรงพลัง ที่มีความฝนและจินตนาการเปน
ตัวผลักดัน ผูนําจึงไมควรเฉยชากับความฝนและความ
มุงมั่นของตนเอง
4.2 การวิเคราะหตัวตนที่แทจริง ในการ
วิเคราะหตวั ตนทีแ่ ทจริง ตองอาศัยความกลาหาญเปนอยาง
มาก ผูน าํ ตองวิเคราะหอยางตรงไปตรงมา และอาจจะตอง
อาศัยความเห็นของผูอื่นที่อยูใกลชิด หรืออาศัยผลการ
ประเมินดวยวิธี 360 องศา หรือนํากระบวนการ SWOT
Analysis ที่ใชในการวิเคราะห องคการมาใชวิเคราะหตัว
บุคคลเพื่อหาจุดแข็ง จุดดีของตัวเอง ไปพรอมๆ กับคนหา
จุ ด อ อ นหรื อ ประเด็ น ที่ ต อ งแก ไขปรั บ ปรุ ง ตลอดจน
วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคที่จะกาวไปสูความสําเร็จได
ซึ่งหลายหนวยงานไดนําไปประยุกตใชกับบุคลากร
เมื่อผานการวิเคราะหตัวตนในอุดมคติ
และตัวตนที่แทจริงแลว ขอมูลที่ผูนําไดมา คือ ระยะหาง
ระหว า งตั ว ตนในอุ ด มคติ และตั ว ตนที่ แ ท จ ริ ง ซึ่ ง เป น
จุดออนที่ตองแกไข ในขณะที่ตองไมลืมจุดแข็งที่เปนจุด
ทับซอนระหวางตัวตนที่แทจริงและเปนจุดที่ตองสงเสริม
พัฒนาใหเขมแข็งยิ่งขึ้นตอไป
4.3 แผนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจุดแข็ง
ผูนําที่ผานขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาถึงขั้นที่ 3 ไดจะเปนผูนํา
ทีต่ งั้ ใจจริง เพราะในความเปนจริงแลวทุกคนรูจ ดุ ออนและ
จุดแข็งของตนเองอยูแลว แตไมเขมแข็งพอที่จะกําจัด
จุดออน และไมใสใจจะพัฒนา จุดแข็งของตนเองใหสคู วาม
เชี่ยวชาญ การพัฒนาจึงไมเกิดขึ้น ผูนําเหลานั้นก็จะอยู
กับที่ และรอวันที่ออนโรยไปกับกาลเวลาและสถานการณ
ในขณะทีผ่ นู าํ ทีต่ งั้ ใจจริงและมีแผนเรียนรูท จี่ ะพัฒนาตนเอง
ใหกาวไปสูภาพลักษณใหมในตัวตนอุดมคติที่อยากเปนได
4.4 การฝกฝนนิสยั ใหม เปนการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมที่นําไปสูตัวตนในอุดมคติ เชน อยากเปนผูนําที่
รอบรู มีวิสัยทัศนที่เฉียบแหลม ก็ตองเปนนักอาน นักคิด

และแสวงหาเวทีที่จะไดแสดงวิสัยทัศนนั้นออกไปใหกับ
สังคมไดรับรู และวิพากษ เพื่อจะไดนํามาแกไขจุดออน
ตอไป
4.5 การพัฒนาพฤติกรรมไปสูค วามเชีย่ วชาญ
เปนขัน้ ตอนสุดทายทีจ่ ะกาวไปสูภ าวะผูน าํ ทรงพลัง เพราะ
เริ่มที่จะมีผูคนแสดงอาการยอมรับในความเชี่ยวชาญที่
ฝกฝนมาเปนอยางดี และความเชี่ยวชาญในดานตางๆ
เหล า นี้ เ องที่ จ ะเป น พลั ง ในการจู ง ใจให ผู อื่ น คล อ ยตาม
สภาวะที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนตัวบงชี้ความเปนผูนําที่แทจริง
บทสรุป
ภาวะผูนําที่ทรงพลัง ไมใชสภาพที่คงที่ หรือ
เปลี่ยนแปลงไมได หากแตสามารถสรางขึ้นหรือถดถอยได
หากผูนําเหลานั้นไมสนใจรักษาไว ที่สําคัญ หัวใจของการ
พัฒนาภาวะผูน าํ คือ การลงมือปฏิบตั สิ ถาบันในประเทศไทย
เองไดจดั ใหมรี ายวิชา และหลักสูตรอบรมการพัฒนาภาวะ
ผูนํามากมาย แตมักจะจบดวยเนื้อหาสาระมากกวาลงมือ
ปฏิบัติ ผูเรียนหรือผูเขารวมอบรมทุกคนรูวา ผูนําที่ดีมี
ลักษณะอยางไรแตไมสามารถนําพาตนเองไปสูจุดนั้นได
เพราะขาดการฝกฝน ขาดการปฏิบตั ทิ จี่ ริงจัง ภาวะผูน าํ จึง
อยูในสภาพที่ถดถอยและไรพลังในที่สุด
สํ า หรั บ บทสรุ ป นี้ ข อนํ า เสนอผลงานวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพของ กุหลาบ ปุริสาร (2556) ที่พบวาการเปนผูนํา
ที่ทรงพลังของ ศาสตราจารย.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ
คุณหมอแมกไซไซ เมื่อป 2516 แนนอนไมไดเกิดขึ้นจาก
ความบังเอิญแตความเปนผูนําที่ยิ่งใหญเปนผลที่เกิดมา
จากการทํางานอยางหนัก ตลอดชีวิตในวัย 80 ปของทาน
ซึ่งสอดคลองกับหลักการผูนําที่ทรงพลังจําเปนตองอาศัย
การคันหาเปาหมายทีช่ ดั เจนใหกบั ตัวเองรวมถึงการใชชวี ติ
อยูก บั เปาหมายดังกลาวทุกวัน นอกจากนัน้ จะตองตระหนักถึง
ตนเองและผูอ นื่ อยางสมบูรณดว ยความเปนมนุษยทงั้ ความ
คิด จิตใจ รางกาย และจิตวิญญาณ ดังนัน้ จึงสามารถกลาว
ไดวา การเปนผูน าํ ทีท่ รงพลังหรือผูน าํ ทีย่ งิ่ ใหญ ตองกอให
เกิดพลังภายในตนเองและแพรกระจายพลังเหลานี้ไปสู
ผูอื่นใหสําเร็จซึ่งผลจากวิจัยเอกสาร จํานวนไมตํ่ากวา 10
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เลม ทีเ่ ขียนเกีย่ วกับชีวติ และผลงานของ ศ.ดร.นพ.กระแส
ชนะวงศ พบวาทานเปนผูน าํ ทีม่ ภี าวะผูน าํ ในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ เชน ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน (Visionary
Leadership) ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic
Leadership) ภาวะผูน าํ ใฝบริการ (Servant Leadership)
ภาวะผูนําแบบสอนงาน (Coaching Leadership) ภาวะ
ผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic Leadership) ภาวะผูนําเชิง
มนุษยสัมพันธ (Relational Leadership) ภาวะผูนําการ
เปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership) และรวม
ถึง ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ เปนผูนําที่ทรงพลัง ดวย
คุณสมบัติที่โดดเดน คือ
1) เปนผูสรางแนวทางและเปนตัวอยางที่ดีใน
การสรางแรงบันดาลใจ 2) เปนผูสรางแนวทางและเปน
ตัวอยางทีด่ ใี นการสรางสภาวะทางอารมณเชิงบวกใหเกิด
ความหวัง 3) เปนผูส รางแนวทางและเปนตัวอยางทีด่ ใี น
การเขาใจผูอื่น และ 4) เปนผูสรางแนวทางและเปน
ตัวอยางที่ดีในการใสใจตอความเปนตัวตนของตนเอง
และผูอ นื่ เปนตน (กระแส ชนะวงศ, 2546, 2554, Krasae
Chanawong, 2012 and Laurie, 2009)
ในตอนทายของบทความนี้จึงขอฝากขอคิดที่วา
“ไมมีอะไรที่เราทําไมได ยกเวนจะไมลงมือทํา” โดย
เหมาะในการพัฒนาภาวะผูนําที่ทรงพลังของตัวเราเองให
อยูในระดับสูงสุดอยางตอเนื่อง
“สิ่งที่คุณทําได
หรือฝนวาคุณทําได
จงเริ่มทํามันเสีย
ความกลัวมีทั้งอัจฉริยภาพ
พลัง และเวทมนตร
อยูในตัวมันเอง”
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