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ภาวะผู้นาที่เป็นเลิศของผู้บริหารทางการศึกษาในยุค New Normal
กุหลาบ ปุริสาร1
วิเชียร ชิวพิมาย2
บทนา
ภาวะผู้นาที่เป็นเลิศของผู้บริหารทางการศึกษา
ในยุคศตวรรษที่ 21 ผู้เขียนขอนาเสนอกรณีตัวอย่างที่ดีของ
ท่านศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ โดยวิเคราะห์
ตามแนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (2563)
และวิเคราะห์ตามแนวคิดของ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย
กี่สุขพันธ์ (2563) เป็นการตอกยาให้เราเห็นถึงความเป็นผู้นา
ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องคุ ณ หมอกระแส ในทุ ก สถานการณ์ ทั งใน
ประเทศและต่ า งประเทศที่ เ น้ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยของ
วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย อาทิ เ ช่ น Fukuoka Jo Gakuin
University ,Japan. Daegu Haany University Medical
Center, South Korea. และ Shinhan University, Korea.
เป็นต้น ซึ่งท่านได้แสดงสุนทรพจน์ในหลายวาระหลายแห่ง
ถึงความเป็นผู้นาที่เป็นเลิศของผู้บริหารทางการศึกษาในยุค
New Normal ที่มีวิสัยทัศน์ ดังโอวาทที่ท่านให้เสมอว่า “ผม
ต้อ งการสร้ า งผู้ น ารุ่น ใหม่ ให้ เ กิ ด ขึ้น ในองค์ ก ร และผม
ต้องการให้คณาจารย์และนักศึกษาของผมเป็นคนรุ่นใหม่
ที่เป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีภาวะผู้นา”
บรรยากาศองค์ก รหรื อวัฒ นธรรมองค์ก รต้อ ง
เป็นแบบสร้างสรรค์เป็นหนึ่ง เดียวที่มีคุณภาพ การทางาน
เป็นทีมที่ทรงประสิทธิภาพ บุคลากรตังใจทางานอย่างทุ่มเท
เสียสละ การเป็นเอกภาพขององค์กร ความเป็นมืออาชีพใน
การจัดงานตามภารกิจต่างๆ การให้เกียรติซึ่งกันและกันของ
ทีมงาน ความเป็นมิตร ความเอืออาทรซึ่ง กันและกัน เป็น
ความพยายามของผู้นา ที่ต้องล้วนหล่อหลอมและพัฒนาที
ละชันๆ ของผู้นาที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทุกระดับ เป็นทีม
แข็ง แกร่ง และบุค ลากรต้องที่มีความรับผิดชอบสูง อดทน
เสียสละ และจงรักภักดีต่อองค์กร การพัฒนาคุณภาพทุก
หน่วยงานอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร และครูผู้สอน บุคลากร
จะต้องเกิดจากการบ่มเพาะคุณงามความดี ความมี ภ าวะ
ผู้นาเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

1. สาหรับ บทความวิชาการในเรื่องนี้ผู้เ ขียน
ขอนาเสนอภาวะผู้นาที่เป็นเลิศทางการบริหารการศึกษา
ในยุค New Normal ตามแนวทาง ศาสตราจารย์ ดร.
นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ตามลาดับดังนี้
1.1 จงปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างที่คุณปรารถนา
ให้เขาปฏิบัติต่อคุณ ซึ่งสอดคล้องต่อคากล่าวของ ลอร์ดไม เคิล
เลวี อดีตทูตพิเศษของประเทศอังกฤษประจาตะวันออกกลาง
ที่ว่า “Always treat other in the way you would with
to be treat yourself”
1.2 ความซื่ อสัต ย์เ ป็นสิ่ ง ส าคัญ เสมอ และ
ความถ่อมตนก็เช่นกัน
1.3 การเป็นผู้นาที่แท้จริง ต้องมีคนพร้อมทา
ตาม ด้วยความเชื่อถือ ไม่ใช่ทาตามเพราะความกลัว
1.4 จงมองคนในแง่บวกเสมอ
1.5 จงเป็นคนซื่อสัตย์และทาในสิ่งที่ถูกต้อง
1.6 จงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักและเมตตา
1.7 จงสานึกถึงความรับผิดชอบ
1.8 จงเป็นคนมีความจริงใจและเปิดกว้าง
1.9 จงพั ฒนาตนเอง ด้ วยคุณสมบั ติด้า นดี
ของมนุษ ย์ เพื่อตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และมวล
มนุษยชาติ ซึ่งคุณหมอมักจะบอกให้เราแขวนหลวงพ่อ “ดี”
ติดตัวตลอดเวลา
1.10 “ความขยันคือมารดาแห่งความสาเร็จ”
ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ วลาดีมีร์ปูติน อดีตประธานาธิบดี
และนายกรัฐมนตรีของรัสเซีย
1.11 ความเสียสละ อุทิศตน เพื่อความสาเร็จ
ของงานในองค์กร
ทัง 11 หัวข้อ ที่ผู้เขียนได้นาเสนอต่อท่านผู้อ่าน
ล้วนแล้วแต่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเสน่ห์ หรือเป็น Leadership
ของคนๆนัน ซึ่งต้องอาศัย “ใจ”ที่มั่นคงในการฝึ กฝนและ
พั ฒ นาให้ ป ระสบความส าเร็ จ ตามรอย “กู รู ภ าวะผู้ น า”
คุณหมอแมกไซไซ ปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย
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สรุปบทวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นาที่เป็น
เลิศของผู้บริหารทางการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 มี 20
องค์ประกอบดังนี้
1. เป็นผู้รอบรู้ในพหุวิทยาการ (Knowledge
of the education and business) จะเห็ น ได้ ว่ า คุ ณ หมอ
เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านสติ (Intellectual ability) ซึ่งจะ
มีค วามสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความรู้ทางด้านการศึกษา
และธุรกิจ รวมถึง ผู้นาที่มีประสิทธิผ ล (Effective Leader)
ผู้นาที่มีความรู้ด้านการศึกษาและธุรกิจ เป็นคุณลักษณะของ
ภาวะผู้นาการบริหาร (Executive Leadership) จะเห็นว่า
การเป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ อุ ทิ ศ เวลาทั งหมด เพื่ อ การ
ปรับปรุงความเชี่ยวชาญของท่านอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้
ความเชี่ ย วชาญ (Expertise approach) เพื่ อ การพั ฒ นา
องค์กรต่างๆ ที่ท่านรับผิดชอบให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. เป็นผู้ที่มีความเคารพนับถือ (Reverence)
มีค วามรับผิดชอบสูง (Responsibility) ได้ รับการยอมรั บ
(Respect) มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น (Relatiomship)
3. มีทัศนคติที่ดี (Attitude) มีความสามารถ
ในการปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Adaptability)
4. เป็นผู้มีความพยายามสูงมาก (Attempt)
5. เป็นผู้มุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ (Successful)
เป็นนักวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planner) เป็นผู้สามารถ
แก้ ปั ญ หาสู่ ค วามส าเร็ จ เสี ย สละและอุ ทิ ศ ผลประโยชน์
ส่วนรวมด้วยความจริงใจ และจริงจัง (Sacrifice & sincere)
เป็นนักวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planner) มีความเขื่อมั่น
ในตนเอง มีลักษณะที่ความสงบ เป็นผู้นาที่ดีแม้จะอยู่ภ่ยใต้
ภาวะแรงกดดันและภาวะวิกฤต (Self - confidence)
6. มี อ ารมณ์ ขั น เป็ น คนอารมณ์ ดี มอง
เหตุการณ์ต่างๆรอบตัวไม่รู้สึกเครียด เป็นบทบาทสาคัญของ
ผู้นา ช่วยลดความตึงเครียดความน่าเบื่อ และความไม่ถูกกัน
(Sense of humor)
7. เป็นผู้ยึดมั่นในจริยธรรมการทางาน คุณ
หมอจะเป็นผู้นาที่มีวินัยในตนเอง และมีจ ริยธรรมในการ
ทางานอย่างเคร่ง ครัด จะทาในสิ่ง ที่ถูกต้องและดีงามเสมอ
เชื่อในศักดิ์ศรีของงาน เป็นผู้ให้เกียรติและศักดิ์ศรีกับทุกคน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Dubrin (2007) ที่ชีว่า บุคลิกที่
มีจริยธรรมในการทางานจะได้รับแรงจูงใจที่ดี เพราะเขาจะ
เห็ น คุ ณ ค่ า ของการท างานอย่ า งมาก ผู้ น าควรขยั น และ
ทางานอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของบุค ลากรและ
ประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี (Strong work ethics)
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8. เป็น ผู้ มี วิสั ยทั ศ น์ที่ กว้ า งไกล (Eye on
the horizon)
9. เป็นคนกล้าแสดงออกต่อบุคคลอื่นที่เด่นชัด
ในสังคม บุคลิกภาพโดนเด่น คนทางานด้วยเกิดความสบายใจ
สามารถสร้างพลังกลุ่มและสร้างทีมงานได้ดี (Extroversion)
10. เป็ น ผู้ มี ค วามมั่ น คงทางอารมณ์
สามารถควบคุมอารมณ์ในการโต้ตอบได้อย่างเหมาะสมแม้
ในภาวะวิกฤต (Emotional stability)
11. สามารถแสดงออกด้วยความสนใจและ
ตั้งใจในการทาสิ่งหนึ่งอย่างกระตือรือร้น เพื่อจูงใจให้เกิด
พฤติกรรมการสร้างสรรค์การทางาน ตลอดจนช่วยสร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในทีมงาน (Enthusiasm)
12. เป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional
Intelligence) เป็ น ผู้ เ สริ ม พลั ง อ านาจ (Empowerment)
มีคุณสมบัติด้านการศึกษาและประสบการณ์ (Education &
Experience) และมีความตังใจในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
และจริงใจ
13. เป็นผู้ที่มี ค วามฉลาดทางอารมณ์ที่สุ ด
ยอด ซึ่งถือเป็นความสามารถที่จะทาในสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะ
ความรู้ความเข้า ใจบุคคลอื่น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อ การเพิ่ มพู นคุณ ภาพของชี วิตของเขาได้ (Emotional
intelligence)
14. รู้จักตนเองและมีวัตถุประสงค์ใ นการ
ทางาน (Self – awareness and self - objectivity)
15. สามารถรู้จักวิธีการจัดการทางอารมณ์
ของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ภาวะผู้ นา ความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วยปั จ จัย 4
ประการ ซึ่งคุณหมอมีคุณสมบัติค รบถ้วน ซึ่ง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Dubrin (1978) ที่กล่าวถึงลักษณะด้านบุคลิกภาพ
ที่สัมพันธ์กับงานของผู้นาที่มีประสิทธิผล ดังนี
15.1 การรู้จักตนเอง (Self -awareness)
เป็ น ความสามารถที่ เ ข้ า ใจอารมณ์ ข องตน รู้ จุ ด แข็ ง และ
ข้อจากัดของตนเอง มีความเคารพและรักศักดิ์ศรีของตน ซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็ น การพั ฒ นาอั ต ลัก ษณ์ ของวิ ทยาลั ยบั ณ ฑิ ต
เอเซียที่คุณหมอมักจะพูดในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหรือ
โอกาสส าคัญๆของวิทยาลัยว่า “คนเราต้องรักศักดิ์ศรีของ
ตนเอง” อย่าได้ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
15.2 การจัดการตนเอง (Self-Management)
คุณหมอผู้ที่มีความสามารถควบคุมอารมณ์ของตน เป็นผู้ที่มี
ความซื่ อสัตย์สุ จ ริต และยึด หลักคุณ ธรรมได้อย่างคงที่ มี
กิริยาที่ถูกต้องเหมาะสมเสมอ โดยผู้นาที่ดีต้องมีลักษณะด้าน
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บุคลิกภาพของผู้นาที่มีประสิทธิภาพ (General personality
traits of effective leaders) (Dubrin, 2007) จะไม่ปล่อย
ให้อารมณ์ทาลายการทางานของตนเอง
15.3 การรู้จักสังคม (Social Awareness)
ในปัจจัยด้านนีจะเห็นว่า คุณหมอจะแสดงความรู้สึกเห็นอก
เห็นใจผู้อื่น และรู้ถึงปัญหาขององค์กรที่ท่านรับผิดชอบ จะ
แสดงถึงการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงใจเสมอ
15.4 การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship
management) ปัจจัยที่จะหลอมรวมไปถึงทักษะการติดต่อ
ระหว่างบุค คล คุณหมอจะเป็นผู้ที่ส ามารถสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจน และมีความมั่นใจในทุกโอกาสที่ท่านได้ปรากฏตัว แม้
ในที่สาธารณะ ในงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบ และท่านจะ
เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ได้อย่างแนบ
แน่นและเข้มแข็ง อย่างต่อ เนื่อง จึง เป็ นการเพิ่มเครือข่า ย
บุคคลต่างๆให้มากขึน ซึ่งส่งผลดีต่อความสาเร็จในองค์กรที่
ท่านรับผิดชอบ
16. เป็ น ครู (Coach) และเป็ น ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change) เป็นผู้เห็นความส าคัญของชุมชน
(Community) ชอบช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น ( Chance to help
other) ร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) มีเสน่ห์ (Shaming)
ท างานท้ า ทายความสามารถ (Challenge) สามารถ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) มีทักษะความรู้ด้านคน
ทาให้เชื่อมั่นและยอมรับนักถือ (Courage Competence)
17. มี ค วามสม่ าเสมอ เกี่ ย วกั บ ความ
น่าเชื่อถือ การใช้ดุลพินิจที่มีการคาดการณ์อย่างแม่นยาใน
สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจ ความเสมอต้นเสมอปลายของ
คาพูดและการกระทาทาให้ส ร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้นาได้
(Consistency)
18. มีความกล้ า หาญ เป็ นผู้ที่ มีค วามกล้ า
หาญในการเผชิญกับความท้าทาย ต่อสิ่งแปลกใหม่ จะเห็น
ได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจาเป็นต้อง
มีความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และมีความ
กล้ า หาญในการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถคว้ า โอกาส
ตลอดจนสามารถแก้ ไขปัญหา ขจัด ปัญหา ขจัด อุ ปสรรค
และใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ หม่ ๆ ในแต่ ล ะสถานการณ์ ใ ห้ ป ระสบ
ความสาเร็จ (Courage)
19. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คุณหมอ
เป็นผู้ที่มีประสิทธิผล มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านจิตนาการ
สามารถแก้ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นได้ สามารถค้ น หาแนวทาง
แก้ปัญ หาขององค์ก รอย่า งเป็ นมาตรฐานและสร้ างสรรค์
ซึ่ง Model WICS Robert J.Sternberg (Dubrin, 2007) ได้

ระบุว่าผู้นาจะต้องการทักษะที่สร้างความสาเร็จด้านสติปัญญา
ดังนี
19.1 ทั ก ษะด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์
(Creative skill) เพื่อสร้างความคิดใหม่
19.2 ทักษะด้านการวิเคราะห์หาเหตุผล
(Analytical skills) เพื่อประเมินความคิดว่าดีหรือไม่อย่างไร
19.3 ทักษะด้านการปฏิบัติ (Practical
skills) เป็นเครื่องมือทาให้ความคิดสาเร็จ แลเป็นการชักนา
ผู้อื่นให้เห็นคุณค่าจากความคิดของผู้นา
19.4 มีความซื่อสัตย์ (Honesty) ความ
อ่อนน้อมถ่อมตน (Humility)
19.5 มีความอดทนสูงต่อความตึงเครียด
ความผิดหวังหรือคับข้องใจ คุณหมอเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและสามารถแก้ปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ด้วยสุขภาพจิตที่ดี (High tolerance for frustration)
19.6 มีความนอบน้อมถ่อมตน (Humility)
ถึง แม้ค วามเชื่อมั่นในตนเองจะเป็นคุณลักษณะสาคัญของ
ภาวะผู้นา แต่ความนอบน้อมถ่อมตนก็เป็นสิ่งจาเป็นในวาระ
เวลาที่เหมาะสม การยอมรับว่าคนเราไม่สามารถที่จะรู้ในทุก
สิ่งทุกอย่าง และไม่สามารถทาอะไรได้ในทุกสิ่ง การยอมรับ
ความผิดพลาดและการอ่อนน้อมถ่ มตนเป็นภาวะผู้นาที่ มี
คุณค่า
20. เป็นผู้มีแรงจูงใจใฝ่สาเร็จ (Achievement
motivation) สาหรับความฉลาดรอบรู้เป็นคุณภาพที่สาคัญ
ที่สุดที่ผู้นาสามารถมีได้ แต่ค่อนข้างจะหายากมาก คุณหมอ
เป็นผู้นาที่ฉลาดรอบรู้ในศาสตร์ที่หลากหลาย จนสามารถ
บู ร ณาการศาสตร์ ต่ า งๆ (multi - disciplinary) ในการ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการใช้
สติปัญญา การรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ ใช้มวลประสบการณ์
สาหรับสิ่งดีๆ อยู่เสมอ
2. สรุปผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบภาวะ
ผู้ น า แบบ 9 Cos ในยุ ค New Normal ตามแนวทางการ
สังเคราะห์ ข องรองศาสตราจารย์ ดร.วิเ ชีย ร ชิ ว พิม าย
(สัมภาษณ์เมื่อ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 1201 วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย)
ภาวะผู้ ที่เป็นเลิศ ต้องมีคุณลักษณะ 9 ด้าน
ตามรูปแบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากประสบการณ์ตรง
ในการทางานในมหาวิทยาลัยทังภาครัฐและเอกชน ตลอดมา
รวมถึง ทางานในระดับกระทรวง/ทะบวงมหาวิทยาลัย/เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาตลอดระยะเวลาหลายสิ บปี ผู้เขีย นจึง ขอ
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นาเสนอรู ป แบบ 9 Cos : รู ป แบบคุ ณ ลั กษณะภาวะผู้ น า
(Nine Co. A Leadership Traits Model) ตามแนวคิ ดของ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย ดังนี
2.1 ความรู้ ความเข้าใจในเนื้ อหาและ
บริบทขององค์กร (Content and Context)
2.2 สมรรถนะในด้ า นการสื่ อ สาร
(Communication)
2.3 สมรรถนะในด้ า นการเติ ม เต็ ม /
สร้างความสมบูรณ์ (Complementary)
2.4 สมรรถนะในด้ า นความตระหนั ก
(Concern)
2.5 สมรรถนะในด้ า นการประสานฯ
(Co-ordination)
2.6 สมรรถนะในด้ านการเจรจาท า
ข้อตกลงด้วยวิธีการออมชอม (Compromise)
2.7 สมรรถนะในด้า นการรวบรวมให้
เป็นปึกแผ่น/เป็นหนึ่งเดียว (Consolidate)
2.8 สมรรถนะในด้า นการสั่งการ/การ
บังคับบัญชา (Command)
2.9 สมรรถนะในด้านการบูรณาการทุก
ส่วนให้เป็นหนึ่งเดียว (Compound)
จากสมรรถนะความเป็นผู้ นาตามแนวคิด ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย 9 ด้าน สามารถสรุป
ได้ดังนี
1. ผู้นาต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนือหาและ
บริ บ ทขององค์ ก ร (Content and Context) โดยต้ อ งมี
ความรอบรู้ ในเรื่องต่อไปนี
- ความรู้ความเข้าใจในขอบข่าย ภาระงาน
และหน้าที่
- ความรู้ ค วามเข้ า ใจในงาน - ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องคน
- ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อน
องค์การ
- ความรู้ ค วามเข้ า ใจในระบบการน า
องค์การสู่เป้าหมาย
- ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์การ
สู่ความเป็นเลิศ
2. ต้ อ งมี ส มรรถนะในด้ า นการสื่ อ สาร
(Communication) เป็นเรื่องส าคัญยิ่ง การรับฟัง การพูด
โน้มน้าว ให้กาลังใจ การทาความเข้าใจ การเพิ่มพลังอานาจ
ให้กับทีมงาน
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3. สมรรถนะในด้านการเติมเต็ม/สร้างความ
สมบู ร ณ์ (Complementary) ผู้ น าต้ อ งพั ฒ นาสร้ า งสรรค์
คุณภาพงานในองค์กรให้มีมาตรฐานที่สูงขึนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
4. สมรรถนะในด้านความตระหนัก (Concern)
ผู้นาต้องตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาองค์กรตามแผน
กลยุทธ์ วาดไว้ และใส่ใจในรายละเอียดการประเมินและนามา
ปรับปรุงพัฒนา
5. สมรรถนะในด้ า นการประสานฯ (Coordination) ต้องใช้เทคนิคการประสานงานอย่างเป็นระบบ
ตามโครงสร้างองค์กร และมีความสาคัญของผู้ที่ได้รับหน้าที่
ในการประสาน
6. สมรรถนะในด้ านการเจรจาท าข้ อตกลง
ด้วยวิธีการออมชอม (Compromise) โดยมุ่งไปที่การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเป็นสาคัญ
7. สมรรถนะในด้ า นการรวบรวมให้ เ ป็ น
ปึกแผ่น/เป็นหนึ่งเดียว (Consolidate) ความเป็น Unity ใน
หน่วยงานสาคัญมาก ความรัก ความสามัคคี จะสร้างพลังใน
องค์กร
8. สมรรถนะในด้านการสั่งการ/การบัง คับ
บัญชา (Command) ผู้นาที่ประสบความสาเร็จจะใช้อานาจ
เชิงบารมีและใช้อานาจเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ในการสั่งการ
และต้องทางานเป็นทีมเท่านัน
9. สมรรถนะในด้านการบูร ณาการทุกส่วน
ให้เป็นหนึ่งเดียว (Compound) การบูรณาการมีความสาคัญ
ให้มองแบบ Holistic เป็นองค์รวมถึงองค์กรและมองหลายมิติ
จากแนวคิ ด 9 Cos : รู ป แบบคุ ณ ลั ก ษณะ
ภาวะผู้นา หากผู้นาสามารถใช้หลักคิดตามแนวทางคิดนีไป
ปรับใช้ประโยชน์จ ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ องค์กรในการ
พัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นาสาหรับผู้บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ในทุกระดับอย่างแน่นอน
3. บทสรุปผลการวิเคราะห์สังเคราะห์การพัฒนา
ภาวะผู้นาตามแนวคิด 11 มิติสู่ ความเป็นเลิศขององค์กร
ใน 3 สมรรถนะหลักทางการบริหาร (Excellence Dimension
in 3 Core Competency) ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
ชิวพิมาย (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
1201 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)
3.1 11 มิติในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ไม่มุ่ง ตั วเองเป็นหลัก แต่มุ่ง ส่วนรวมให้ทีม งานมีค วามพึ ง
พอใจและมีความสุขในการทางาน (Impersonal Management)
1) การมอบอานาจหน้าที่ (Investment)
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2) การบริ หารทรั พ ยากร (Resources
Allocate)
3) การจัดสรรรับคนใหม่ (Recruitment)
4) การได้รับส่วนแบ่ง (Allowance)
5) การลงโทษ (Punishment)
6) การส่งเสริมสนับสนุน (Promotion)
7) การจัดสวัสดิการ (Welfare)
8) การประเมินผล (Work Appraisal)
9) การสนับสนุนส่งเสริม (Facilitate)
10) การควบคุม (Control)
11) การให้ ขวั ญก าลั ง ใจ การให้ ร างวั ล
(Reward)
3.2 11 มิติของระบบการบริหารที่มีประสิทธิผล
(Effective Management System)
1) ต้ อ งมี ร ะบบการบริ ห ารที่ ชั ด เจน
(System)
2) มีกระบวนการขันตอน (Process)
3) มี ก ารปรั บ ตั ว ตามสถานการณ์
(Adaptation)
4) มีการประยุกต์ให้ (Application)
5) มีการปรับปรุงพัฒนา (After Action
Review)
6) มีการตรวจสอบ (Auditing)
7) มีระบบประกันคุณภาพ (Assurance)
8) มีโครงสร้างการบริหารตามสายงาน
(Hierarchy)
9) มีระบบพี่เลียง (Mentoring)
10) การตรวจตราอย่างละเอียด (Inspection)
11) มีการนิเทศติดตามงาน (Supervision)
3.3 11 มิ ติ ขององค์ ก รแห่ ง ความเป็น เลิ ศ
(Excellence Organization)
1) มีปรัชญา (Philosophy)
2) มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Objective)
3) มีศาสตร์วิทยาการ (Methodology)
4) มีข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative)
5) มีข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative)
6) มีมาตรฐาน (Standardization)
7) มีความเป็นระดับชาติ (Nationalization)
8) มีความเป็นระดับนานาชาติ
(Internationalization)
9) มีความเป็นระดับโลก (Globalization)
10) นาไปสู่นวัตกรรมสิ่งใหม่ (Innovation)

11) มีค่านิยม (Value)
4. บทสรุปจากการสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์
ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ เรื่อง “การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร
ทางการศึกษาในยุค New Normal” สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 Agile Leadership for School Principal
1) Long – Term Direction การคิ ดอย่ าง
มีทิศทางยั่งยืน
2) Adaptability การปรับตัว
3) Flexible Thinking การคิดยืดหยุ่น
4) Creativity การคิดสร้างสรรค์
5) Building Inspirations การสร้ า งแรง
บันดาลใจ
6) Collaboration การมีส่วนร่วม
7) Community Engagement การมีส่วน
ร่วมกับชุมชนต้องใกล้ชิดกัน
8) Commitment การร่วมมีพันธะสัญญา
4.2 Transversal Competencies สมรรถนะ
หลากหลายด้านเพื่อให้มีความพร้อม ขอให้พิจารณาตัวอย่าง
ทักษะ / สมรรถนะ ของผู้บริหาร ดังต่อไปนี
1) การคิดเชิงวิพากษ์ Critical Thinking
2) การคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม Innovative
Thinking
3) การคิดเชิงสร้างสรรค์ Creativity Thinking
4) ความเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
5) ทักษะการประยุกต์ Application Skills
6) ทักษะการแก้ปัญหา Problem Solving
Skills
7) ทักษะการนาเสนอ Presentation Skills
8) ทั กษะการตั ดสิ นใจ Decision-Making
Skills
9) ทักษะการสื่อสาร Communication
Skills
10) ความเป็นผู้นา Leadership
11) ทักษะองค์การ Organizational Skills
12) ให้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
Interpersonal Skills
13) การทางานเป็นทีม Teamwork
14) การร่วมมือ Collaboration
15) ทัก ษะการแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง
Conflict Resolution Skills
16) ความเป็นพลโลก Global Citizenship
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17) ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล Digital Literacy
18) แรงจูงใยตนเอง Self-Motivation
19) วินัยในตนเอง Self-Discipline
20) ความซื่อสัตย์ Integrity
4.3 Leading Chang through
1) Effective Communication
2) Decision making – Depend on Area
3) Collaboration การสร้างความร่วมมือ

4.

5.

กับชุมชน
4) Work Culture ต้องเปลี่ยน Culture
การทางาน
5) Innovation การปรับปรุง Improvement
4.4 คุณลักษณะสาคัญของผู้บริหารยุคดิจิทัล
1) มีวิสัยทัศน์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2) ใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3) กล้าที่จะลอง เปลี่ยนแปลง สิ่งใหม่ๆ
4) แสวงหาความรู้ ความร่วมมือ และ

6.

5) สร้าง Co–creator มากกว่า Participation

8.

7.
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