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คุณลักษณะความเป็นผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

Leadership characteristics of administrators in the 21st century.

ดร.ภัทร์ธมณฑน์	เรืองวิทยาวุฒิ1

บทคัดย่อ

	 บทความนีเ้รยีบเรียงข้อเขยีนทีมุ่ง่อธบิายความส�าคญัของหลักการประยกุต์ใช้ทฤษฎภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง	

(Transformational	Leadership)	ที่สามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้ส�าหรับการบริหารงานที่มีโอกาสประสบความส�าเร็จ

เป็นอย่างดี	 ตามแนวคิดของ	 Burn	 (1978)	 สาระส�าคัญของทฤษฎีภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง	 (Transformational	

Leadership)	เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงกระบวนการและผู้น�ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม	ในทางกลับกันผู้ตามก็มีอิทธิพล

ท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้น�า	 ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของอ�านาจ	 

แรงจูงใจและทักษะที่น�าไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันใน	 3	 ลักษณะ	 คือ	 1)	 ความเป็นผู้น�าแลกเปลี่ยน	 2)	 ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง	และ	3)	จริยธรรมความเป็นผู้น�า	และแนวคิดทฤษฎี	X	และทฤษฎี	Y	ของ	McGregor	ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยว

กับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรที่มีการจ�าแนกการควบคุมการปฏิบัติงานและเป็นการจูงใจของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้น�าใน

ศตวรรษที่	21	ต้องน�าองค์กรไปสู่		ความส�าเร็จ	ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องสร้างความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร	

เพราะเอกภาพคือหวัใจของความส�าเรจ็การท�างานเป็นทีมจงึเป็นเครือ่งมือท่ีส�าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่		เป้าหมาย	

ผูบ้ริหารจงึเป็นกญุแจส�าคญัในการขบัเคล่ือนเพือ่สร้างเอกภาพให้เกดิในทมี	จงึเป็นโจทย์ทีผู้่ใต้บงัคบับญัชาต้องการเหน็

คุณลักษณะความเป็นผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21

ค�าส�าคัญ:	คุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา	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.	

1 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
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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�า 

	 การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	21	มีการแข่งขัน

กนัอย่างสงูจนท�าให้เกดิปัญหาต่างๆ	ตามมามากมายอย่าง

เห็นได้จากปัญหาและสภาพของวิกฤติการณ์ท้ังด้าน

เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 และการศึกษา	 เม่ือองค์กร

จ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลง	ผูน้�าองค์กรโดยเฉพาะหน่วยงาน

ทางการศกึษาทีเ่ป็นสถานศกึษาจึงมบีทบาทส�าคญัไม่เพยีง

แต่ผลกัดนัให้มกีารเปล่ียนแปลงเท่านัน้	แต่ต้องมวีธิกีารที่

จะท�าให้การเปลี่ยนแปลงในองค์กรบรรลุเป้าหมายที่วาง

ไว้โดยสามารถจัดการกับความขัดแย้งและการต่อต้านที่

จะตามมาได้อย่างเหมาะสม	 ซึ่งการเป็นผู้น�านั้นต้องมี

ภาวะผู้น�าที่จะสามารถน�าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใน

องค์กร	 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องมีคุณลักษณะ

ความเป็นผูน้�า	ทัง้นีเ้พราะผู้น�าเป็นกลไกทีส่�าคญัในการน�า

พาองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ซึง่ผู้น�าจะมอีทิธพิลต่อผูต้ามท้ัง

ในแง่ของอ�านาจ	 การให้แรงจูงใจและการมีทักษะในการ

บริหารจัดการให้เกดิความเป็นเอกภาพในการท�างานเพ่ือ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรไปในทิศทางที่ดีขึ้น	

	 ผูน้�าจงึต้องพร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัเองให้ก้าว

ไปสูก่ารเป็นผูน้�าท่ีดีทีส่ามารถท�าให้ผู้ตามนัน้รูสึ้กดไีปด้วย	

และแสดงถึงภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงที่มีพลังท่ีมีความ

กระตือรือร้น	 แต่การเป็นผู้น�าที่จะท�าให้ผู้อื่นยอมรับนั้น

เป็นสิ่งท่ียาก	 จึงต้องมีการน�ามาสู่ข้อสรุปที่ว่า	 ผู้น�าและ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีความส�าคัญและเป็นองค์

ประกอบที่มีความสลับซับซ้อนมากขององค์กร	 ซึ่งจะขอ

สรุปโดยสังเขปถึงมุมมองภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและ

คุณลักษณะความเป็นผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที่	21	ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการให้ผู้น�าของตนมี 

ทัง้นีเ้พราะโดยทัว่ไปมนษุย์มกัมคีวามเชือ่และคาดหวงัว่า

บุคคลที่เป็นผู้น�าจะต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะท�าให้

องค์กรมีประสิทธิผลได้ดังนี้

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ผู้ใต้บังคับ

บัญชาต้องการในศตวรรษที่ 21

	 จากการศึกษาเกี่ยวกับผู ้น�าจะพบว่าผู ้น�าคือ 

ผู้ที่ท�าให้เกิดการขับเคลื่อนในการท�างานและก่อให้เกิด

การเปลีย่นแปลงในองค์กร	ซึง่บางครัง้กท็�าให้องค์กรดขีึน้	

หรอืในบางครัง้ก็อาจจะท�าให้องค์กรแย่ลงก็ได้	ผูน้�ามกัจะ

ใช้เทคนคิและหลายวธิกีารทีจ่ะท�าให้การน�าของตนบรรลุ

ผลเพื่อให้ผู้ตามมีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางท่ีต้องการ	

ผูน้�าทีส่ามารถท�าให้ผูอ้ืน่ยอมท�าตามผูน้�าด้วยความสมคัร

ใจและ	ในขณะเดียวกันผู้น�าก็คอื	ผู้ให้พลังแก่ผู้ตามให้ต่อสู้

กบัอปุสรรคทีจ่ะผ่านเข้ามาในขณะทีป่ฏบัิตงิานอยูซ่ึง่ผูน้�า

ประเภทนี้จะต้องมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะท�าให้องค์กรมี

ประสิทธิผลได้	 และจะมีคุณลักษณะของการมีภาวะผู้น�า

การเปล่ียนแปลง	 (Transformational	 Leadership)	 

ที่อยู่เหนือการน�าในระดับปกติประจ�าวัน	 ภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อผู้น�าเริ่มปรับความคิดเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ของผู้ตาม	และสร้างความตระหนักให้ผู้ตาม

ท�าตามให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร	 ผู้น�าจะพยายาม

ท�าให้ผู ้ตามมีความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานและ

สามารถท�างานเข้ากันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

องค์กร	 ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงท่ีผู้ใต้บังคับบัญชา

ต้องการเห็นในตัวบริหารจึงมีคุณลักษณะท่ีสามารถมอง

เห็นได้คือ	 ผู้น�าท่ีมีความสามารถพิเศษ	 (Charismatic)	

ผู้น�าที่มีการสร้างแรงบันดาลใจ	(Inspiration)	การมีผู้น�า

ท่ีมีความสามารถในการรับรู้สถานการณ์อย่างชาญฉลาด	

(Situational	Intellectual)	และผูน้�าทีรู่จ้กัการพจิารณา

รายบุคคล	(Individualized	Consideration)	นอกจากนี้ 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารยังเกี่ยวข้องกับ

ความสัมพันธ์ในแง่ของความร่วมมือของกลุ่มคนหรือ

ระหว่างกลุ่มคนในการปฏิบัติงานร่วมกันบนพื้นฐานของ

ค่านิยมที่ เหมือนกันคือ	 การท�างานเพื่อให้เกิดการ
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เปลีย่นแปลงเชงิบวกขึน้องค์กรจากความเชือ่ทีว่่า	ผูน้�าคือ

ผู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 (Change	 agent)	 และ

ภาวะผูน้�าคอื	การท�างานร่วมกนัในลักษณะของกลุม่บคุคล

ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้น	 ดังนั้นค่า

นิยม	 (Values)	 จึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีใช้เป็นฐานของการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมควบคูไ่ปกบัการเรยีนรูค่้านยิมส่วน

บุคคลเพื่อการเป็นผู้น�าที่ดีต่อไป	

  

คณุลกัษณะความเป็นผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษาที่

ควรมีในศตวรรษที่ 21 

	 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏีต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับ

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง	(Transformational	Leader-

ship)	ทีส่ามารถน�าองค์ความรูไ้ปใช้ส�าหรบัการบรหิารงาน

ท่ีมโีอกาสประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด	ีตามแนวคดิของ	

Burn	 (1978)	 พบว่า	 คุณลักษณะความเป็นผู้น�าของ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาทีจ่ะพาองค์กรให้ประสบความส�าเรจ็

ได้นั้นจะต้องเป็นผู้น�าที่มีคุณลักษณะที่สามารถก่อให้เกิด

การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัเกดิขึน้ในองค์กร	และเป็นผู้น�าท่ี

มีความสามารถในการน�าการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้าง

วิสัยทัศน์	 กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กรพร้อมไปกับ

การส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ให้ได้ผลงานจะไม่

ใช้แรงจูงใจทางวัตถุเพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้ตามแต่จะเน้น

การใช้สิง่ทีมี่ลกัษณะเชิงนามธรรม	อาทเิช่น	การใช้วสัิยทศัน์ 

(Vision)	 ค่านิยมร่วม	 (Shared	 values)	 และการสร้าง

ความสมัพนัธ์ต่อกนั	(Consideration)	การพยายามท�าให้

กิจกรรมต่างๆ	 ที่ท�ามีคุณค่า	 การสร้างความเข้าใจและ

ความรูส้กึร่วมของผูต้าม	ความเป็นผูน้�าแห่งการเปลีย่นแปลงนี้ 

จึงขึ้นอยู ่กับคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้น�า	 อาทิเช่น	 

ค่านิยม	(Values)	ความเชื่อ	(Beliefs)	และความมีบารมี

หรอืความเสน่หา	(Charisma)	ของผูน้�า	ดงัเหน็ได้จากผู้น�า

ท่ีมีภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลง	 (Transformational	

Leadership)	 จะเน้นการท�างานให้เกิดประสิทธิผล	 

(Effectiveness)	 อันเป็นคุณลักษณะความเป็นผู้น�าของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่ามารถสงัเกตเหน็ได้โดยท่ัวไปจาก

พฤติกรรมการท�างานได้แก่	 การมีวิสัยทัศน์	 (Being 

visionary)	การเช่ือว่าโรงเรยีนเป็นสถานทีเ่พือ่การเรยีนรู้	

(Believing	that	school	are	for	learning)	การให้คณุค่า

ต่อทรัพยากรมนุษย์	(Valuing	human	resources)	การ

มทัีกษะในการสือ่สารและการยอมรับฟังอย่างมปีระสิทธผิล 

(Communicating	and	listening	effectively)	การมี

พฤตกิรรมเชงิรกุ	(Being	proactive)	และการมคีวามกล้าเสีย่ง 

(Taking	 risks)	 อันเป็นคุณลักษณะร่วมของผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงท่ีประสบความส�าเร็จท่ีผู้บริหารสถานศึกษา

จะต้องใช้ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมาบูรณาการองค์

ประกอบด้านมนุษย์	 (Solfhuman	 elements)	 เข้ากับ

องค์ประกอบด้านภารกจิ	(Hard	business	actions)	ของงาน 

ซึ่งจะต้องอาศัยความเป็นผู้น�าที่กล้าเสี่ยง	 (Risk-takers)	

ดังที่	Joiner	(1987)	ได้กล่าวไว้ว่า	การเป็นผู้ที่กล้าเสี่ยง	

(Risk-takers)	 ไม่ควรมองการกล้าเสี่ยงในแง่เลวร้ายแต่

ตรงกันข้ามต้องมีมุมมองใหม่ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้

องค์กรได้พัฒนาและมีผลงานท่ีดีขึ้นการเป็นผู้ท่ีกล้าเสี่ยง

จึงหมายถึงการน�าและการให้ค�าปรึกษาท่ีเป็นไปได้ให้แก่

บุคลากร	 และกล้าลองผิดลองถูกโดยใช้ความรอบคอบ	 

มีความคิดไปข้างหน้า	 ต้องเป็นผู้กระตุ้นผู้อื่นให้ท�าการ

ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ	 และช่วยสร้างสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ	

เพื่อให้หลักประกันความมั่นคงและความปลอดภัยแก่

บคุลากรอย่างทัว่ถงึ	นอกจากนีย้งัมีคณุลกัษณะความเป็น

ผู้น�าของผู้บริหารที่	Tichy	&	Devanna	(1986)	ได้กล่าวถึง 

คือ	 คุณลักษณะความเป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาโดยทั่วๆ	ไป	ซึ่งมีดังนี้

	 1.	 เป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลง	จะเปล่ียนองค์การ

ท่ีตนเองรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายท่ีดีกว่าคล้ายกบัผูฝึ้กสอน 

หรือโค้ชนักกีฬาท่ีต้องรับผิดชอบทีมท่ีไม่เคยชนะใครเลย	

แต่ต้องมีการเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อความเป็นผู้ชนะ	 และ

ต้องสร้างแรงบนัดาลใจให้ลกูทมีเล่นให้ดทีีส่ดุเพือ่ชยัชนะ

	 2.		 เป็นคนกล้าและเปิดเผย	 เป็นคนท่ีต้องเสี่ยง

แต่มคีวามสขุและมจีดุยนืของตนเอง	กล้าเผชญิกบัความจริง 

กล้าเปิดเผยความจริง

	 3.		 เชื่อมั่นในคนอื่น	ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่

เผดจ็การแต่มอี�านาจ	และสนใจคนอืน่ๆ	มกีารท�างานโดย

มอบอ�านาจให้คนอืน่ท�าโดยเชือ่ว่าคนอ่ืนก็มีความสามารถ
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	 4.	 ใช้คุณค่าเป็นแรงช่วยผลักดัน	 ผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงนี้จะชี้น�าให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าของเป้า

หมายและสร้างแรงผลกัดนัในการปฏบิตังิานเพือ่ให้บรรลุ

เป้าหมายที่มีคุณค่า

	 5.	 เป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ	ผูน้�าการเปลีย่นแปลง

นี้จะนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยท�าผิดพลาดในฐานะที่เป็นบท

เรียนและจะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 เพ่ือพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลา

	 6.		 มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับ

ซ้อน	 ความคลุมเครือและความไม่แน่นอน	 ผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญปัญหาที่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

	 7.		 เป็นผู้มองการณ์ไกล	 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

จะมีความสามารถในการมองการณ์ไกลสามารถที่จะน�า

ความหวัง	ความฝันมาท�าให้เป็นความจริงได้	

ภาวะผู้น�าสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร

	 ภาวะผูน้�าของผูบ้ริหารสามารถส่งผลต่อประสิทธผิล 

ขององค์กรได้จรงิหรอืไม่นัน้	ย่อมขึน้อยูก่บั	ปรากฏการณ์

ทีเ่กดิขึน้ในองค์กรท่ีสังเกตเห็นได้ทัว่ไปจากพฤตกิรรมการ

ท�างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันของคนในองค์กร

ภาวะผู้น�าจึงองค์ประกอบหนึ่งของการบริหาร	 และเป็น

แรงผลักดันที่มีความเป็นพลวัตที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ใน

องค์กรท่ีบางคร้ังผูน้�าต้องพยายามใช้อทิธพิลต่อผูต้ามเพือ่

กระตุ้นให้ผู้ตามท�างานอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงอาจกล่าว

ได้ว ่า	 ภาวะผู ้น�าสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สอดคล้องกับแนวคิดของ	Jame	M.	Burns	(1978)	ที่ได้

เสนอแนวคิดเรื่องภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า	ภาวะ

ผู้น�าจะส่งน�าความคิดเกี่ยวกับผู้น�าและผู้ตามมารวมกัน

ท�าให้บทบาทของผู้น�ากับผู้ตามกลายเป็นมโนทัศน์รวม	

(United	Conceptually)	กล่าวคือ	เป็นปฏิสัมพันธ์ร่วม

กนัของผูน้�ากบัผูต้าม	และให้ความหมายของภาวะผูน้�าไว้

ว่า	 “การท�าให้ผู้ตามปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่

แสดงออกถึงค่านิยมแรงจูงใจความต้องการ	ความจ�าเป็น	

ความคาดหวังของทั้งผู้น�าและผู้ตาม”	และยังมีความเห็น

ว่า	ภาวะผู้น�าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่าง

กันในด้านอ�านาจ	 ระดับแรงจูงใจและทักษะเพื่อไปสู่จุด

หมายรวมกัน	จากแนวคิดของ	James	M.	Burns	(1978)	

ที่ได้อธิบายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ชี้ให้

เห็นว่า	 ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเป็นมากกว่าค�าเพียง

ค�าเดียวที่เรียกว่าบารมี	 (Charisma)	 ซึ่งบารมีได้รับการ

นยิามว่า	เป็นกระบวนการซึง่ผูน้�าส่งอทิธพิลต่อผูต้าม	โดย

การปลกุเร้าความเข้มแขง็และความเป็นเอกลกัษณ์ของผูน้�า	

แต่ผู้น�าการเปล่ียนแปลงพยายามท่ีจะเพ่ิมพลัง	 (Em-

power)	 และยกระดับผู้ตามในขณะที่ผู้น�าแบบบารมี	 มี

หลายคนพยายามท่ีจะท�าให้ผู้ตามอ่อนแอและต้องคอย

พึ่งพาผู้น�าและสร้างความจงรักภักดีมากกว่าความผูกพัน	

ซึ่งจะมีความแตกต่างจากภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

(Transactional	Leadership)	ตามแนวคดิของ	Bernard	

M.	 Bass	 ที่จะไม่ใช่เพียงแต่การใช้สิ่งจูงใจ	 (Incentive)	

เพื่อให้มีความพยายามมากขึ้น	แต่จะรวมการท�าให้งานที่

ต้องการมีความชัดเจนขึ้นเพื่อการให้รางวัลตอบแทน	

และBassยังมองภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีความแตก

ต่างจากภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน	แต่ไม่ใช่กระบวนการ

ท่ีเกิดขึน้แยกจากกัน	ซึง่Bassยอมรบัว่าในผู้น�าคนเดยีวกนั

อาจใช้ภาวะผู้น�าท้ังสองแบบในสถานการณ์หรือเวลาที่

แตกต่างกันได้

	 นอกจากนีแ้นวคิดทฤษฎีภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

ของ	Bernard	M.	Bass	&	Bruce	J.	Avolio	(1990).	ยัง

ได้น�าแนวคิดภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง	 (Transforma-

tional	 Leadership)	 กับภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน	

(TransactionalLeadership)	มารวมเข้าไว้ด้วยกัน	โดย

เรียกว่า	 โมเดลภาวะผู้น�าเต็มรูปแบบ	 (The	Model	 of	

Full	 Rangeof	 Leadership)	 ซึ่งเป็นการแสดงถึงระดับ

ของภาวะผู้น�าที่มีประสิทธิผลต่างกัน	 โดยเริ่มจากภาวะ

ผูน้�าแบบตามสบาย	(Laissez-Faire	Leadership:	LF)	ซึง่

เป็นผู้น�าทีน่บัได้ว่ามปีระสทิธผิลต�า่ทีส่ดุหรือไร้ประสทิธผิล	

หรอืเป็นบุคคลทีข่าดภาวะผูน้�า	(Non-Leadership)	และ

ในขั้นที่สูงขึ้นของผู้น�าท่ีมีประสิทธิผล	 ผู้น�าจะมีบทบาท

มากขึน้ตามล�าดบั	จากผูน้�าทีม่กีารบรหิารแบบวางเฉยเชงิ
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รับ	(PassiveManagement	by	Exception:	MBE-P)	มา

สู่การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก	(Active	Management	

by	Exception:	MBE-A)

	 สรุป	ภาวะผูน้�าสามารถส่งผลต่อประสทิธผิลของ

องค์กรได้	 โดยพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง	(Transformational	Leadership)	เพราะ

ผูน้�าสามารถกระตุน้ให้ผูต้ามท�างานทีเ่กนิความคาดหมาย

ได้	 และผู้น�าการเปล่ียนแปลงยังสามารถพัฒนาบุคลากร

โดยการสร้างภาวะผู้น�าให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตามโดยผ่านการ

มอบหมายงาน	หรอืการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ	(Empow-

erment)	และการกระจายอ�านาจในองค์กรทัง้นีภ้าวะผูน้�า

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอ�านาจตามต�าแหน่ง	 (Authority)	ความมี

บารม	ี(Prestige)	หรอืพลังอ�านาจ	(Power)	อย่างใดอย่าง

หนึ่งโดยล�าพัง	 แต่ภาวะผู้น�าจะส่งผลต่อประสิทธิผลของ

องค์กร	โดยผูบ้รหิาร	เพราะผูบ้รหิารทีเ่ดนิน�าหน้าคอื	ผูน้�า

แห่งความหวัง	 ผู้บริหารที่ชอบผลักหลังคือผู ้บริหารที่

หย่อนสมรรถภาพ”	(The	poor	manager	drives;	the	

good	manager	leads)	ดังนั้น	ผู้น�าที่มีประสิทธิผลจะมี

ภาวะผู ้น�าที่สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร	 

ทีเ่ป็นคณุลกัษณะของผูน้�าทีม่ภีาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผู้บริหารในศตวรรษที่	21	ซึ่งจะขอกล่าวถึง	ต่อไปนี้

คุณลักษณะผู้น�าของผู้บริหารตามแนวคิดทฤษฎีภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ Burn

	 คุณลักษณะความเป็นผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศกึษาส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่งของพฤตกิรรมของผู้น�าทีแ่สดง

ให้ผูต้ามเห็นในการบรหิารงานในองค์กร	อนัเป็นกระบวน

การที่ผู้น�ามีอิทธิพลต่อผู้ตามและผู้ร่วมงานโดยผู้น�าที่มี

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง	(Transformational	Leader-

ship)	สามารถส่งผลต่อประสิทธผิลขององค์กร	ให้มโีอกาส

ประสบความส�าเร็จได้เป็นอย่างดี	 สอดคล้องกับแนวคิด

ทฤษฎีภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง	 (Transformational	

Leadership)	 ของ	 Burn	 (1978)	 ซึ่งมีสาระส�าคัญของ

ทฤษฏีนี้จะเป็นเรื่องเก่ียวกับภาวะผู้น�าเชิงกระบวนการ

และผู้น�ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม	 และในทางกลับกันผู้ตามก็มี

อทิธพิลทีส่่งผลต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูน้�าด้วย

เช่นกนั	ซึง่เป็นปฏสิมัพนัธ์ของบคุคลทีม่คีวามแตกต่างกนั

ท้ังในแง่ของอ�านาจ	 แรงจูงใจและทักษะท่ีน�าไปสู่จุดมุ่ง

หมายร่วมกันใน	 3	 ลักษณะ	 คือ	 1)	 ความเป็นผู้น�าแลก

เปลี่ยน	2)	ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	3)	จริยธรรมความ

เป็นผู้น�าซึ่งพอสรุปได้ดังนี้	

 1. ภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยน (Transac-

tional leadership) เป็นการใช้กระบวนการแลกเปลีย่น

ระหว่างผูน้�ากับผูต้าม	โดยทีผู่น้�ายอมรบัความต้องการของ

ผู้ตามด้วยการให้วัตถุสิ่งของมีค่าตามที่ต้องการ	 แต่มี

เงือ่นไขแลกเปลีย่นให้ผูต้ามต้องท�างานบรรลวุตัถุประสงค์

ทีก่�าหนดหรอืปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ส�าเรจ็ตามข้อตกลง	ผูต้ามก็

จะได้รางวลัตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียน	ขณะทีผู่น้�ากไ็ด้

ประโยชน์จากผลงานทีส่�าเรจ็นัน้	ผูน้�าแบบแลกเปลีย่นจงึ

เน้นที่ท�าให้การด�าเนินการขององค์การเป็นไปอย่างราบ

รื่นและมีประสิทธิภาพ	

	 	 สรุปภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยนจึงเป็นภาวะ

ผูน้�าทีส่ามารถท�าให้ผูต้ามเกดิการเปลีย่นแปลงได้	แต่แตก

ต่างจากภาวะผู้น�าแบบเปล่ียนรปูตรงท่ีไม่มคีวามสามารถ

พิเศษเป็นองค์ประกอบ	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 ภาวะผู้น�าแบบ

แลกเปลี่ยนเป็นกระบวนการที่ผู้น�าให้รางวัลหรือลงโทษ 

ผู้ตามที่ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตามที่ผู ้น�าใช้

กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตามสถานการณ์	

 2. ภาวะวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง (Transfor-

mational Leadership) เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพล

ต่อการเปลีย่นแปลงเจตคต	ิและสมมตุิฐานของสมาชกิใน

องค์กร	สร้างความผกูพนัในการเปลีย่นแปลง	วตัถปุระสงค์

และกลยทุธ์ท่ีส�าคญั	ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเกีย่วข้อง

กบัอทิธพิลของผูน้�าทีม่ต่ีอผูต้าม	แต่อทิธพิลนัน้เป็นการให้

อ�านาจแก่ผูต้ามให้กลบักลายมาเป็นผูน้�าและผู้ท่ีเปลีย่นแปลง 

หน่วยงานในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงองค์กร	

	 	 สรปุภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงเป็นกระบวน

การที่เป็นองค์รวมที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการของผู้น�า

ในระดับต่างๆ	ในหน่วยงานย่อยขององค์กร
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	 	 1.		 การมอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์	(Ideal-

ized	Influence)	หรือการมีคุณลักษณะพิเศษ	(Charis-

ma)	 ท่ีมีอุดมการณ์	 มีวิสัยทัศน์	 มีความสามารถในการ

บริหารอารมณ์และมีจริยธรรม	

	 	 2.	 การสร้างแรงบันดาลใจ	(Inspirational	

Motivation)	 เป็นการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจในการ

ท�างาน	โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน	การสร้างเจตคตกิาร

คิดในแง่บวกและการกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม	 (Team	

Spirit)	ให้มีชีวิตชีวา	

		 	 3.	 การกระตุ้นทางปัญญา	 (Intellectual	

Stimulation)	 เป็นการกระตุ้นความพยายามของผู้ตาม	

เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์	ได้แก่	การตระหนักรู้ใน

เรื่องปัญหาการกระตุ้นให้มีการตั้งข้อสมมุติฐาน	 การ

เปลี่ยนกรอบการมองปัญหา	และการแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ	

		 	 4.		 การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	

(Individualized	 Consideration)	 เป็นการปฏิบัติต่อ

บุคคลในฐานะที่เป็นปัจเจกชน	การเอาใจใส่ดูแลค�านึงถึง	

ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล	 มีการ

ติดต่อสื่อสาร	 และปฏิสัมพันธ์ที่ดี	 มีการแนะน�าและการ

มอบหมายงาน	 มีการพัฒนาหรือสนับสนุนในการท�างาน

เพื่อให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมายของส่วนตนและ 

ส่วนรวม	

	 	 	 จากองค์ประกอบทั้ง	 4	 ด้านของภาวะ

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงนีจ้ะมคีวามสมัพนัธ์กนั	(Intercore-

lated)	 และมีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบไปอีก	

เนื่องจากต่างก็มีความเฉพาะเจาะจงและมีความส�าคัญที่

แตกต่าง

ทฤษฎี X และ Y ของ McGregor (Theory X and 

Theory Y)

	 ผู้น�าหรือผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี	 21	

จ�าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมของบุคลากรใน

องค์กร	 จึงจ�าเป็นต้องหันมาสนใจและศึกษาแนวคิด	

ทฤษฎี	X	และทฤษฎี	Y	ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

ของบุคคลในองค์การ	 ซึ่ง	McGregor	 (อ้างถึงใน	 สมยศ	

นาวกีาร,	2549)	ได้ศกึษาเกีย่วกบัแนวคดิ	ทฤษฎกีารจงูใจ

ที่รวมการจูงใจภายนอกและภายในไว้ด้วยกัน	 และได้

จ�าแนกทฤษฎใีนการควบคมุ	การปฏิบตังิาน	และเป็นการ

จูงใจของผู้ปฏิบัติงานไว้	2	ทฤษฎี	คือ

	 1.		 ทฤษฎี	X	กล่าวไว้ว่า

		 	 1.1	ผู้ปฏบิติังานส่วนมากเกยีจคร้าน	ไม่ชอบ

ท�างาน	และพยายามหลีกเลี่ยง	การท�างานทุกอย่างเท่าที่

จะท�าได้

		 	 1.2	วิธีการควบคุมผู้ปฏิบัติงานต้องใช้วิธี

รนุแรง	การใช้อ�านาจบงัคบั	หรอื	การขูบ่งัคบั	การควบคมุ

การเข้มงวดเพื่อให้งานส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

	 	 1.3	ไม ่มีความรับผิดชอบในการท�างาน	 

มีความกระตือรือร้นน้อย	 แต่ต้องการความปลอดภัย

มากกว่าลกัษณะของบคุคลตามทฤษฎ	ีX	ชีใ้ห้เหน็ว่า	โดย

ธรรมชาติแล้ว	 มนุษย์ไม่ชอบท�างาน	 พยายามหลีกเลี่ยง

งานเมือ่มโีอกาส	แต่ในขณะเดียวกันมนษุย์สนใจประโยชน์

ส่วนตัวไปด้วย	ผู้บรหิารจะต้องพยายามก�าหนดมาตรฐาน

ในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมีการสั่งการ

โดยตรง	การจงูใจจะเน้นค่าตอบแทนการให้รางวลัและผล

ประโยชน์อื่นๆ	 การใช้ระเบียบ	 หน้าที่	 และคุกคามด้าน

การลงโทษทีผู่บ้รหิารจะเหน็ว่า	จดุส�าคญัของการจงูใจคอื	

การตอบสนองความต้องการของคนด้วยความต้องการขัน้

พื้นฐาน	เท่านั้น

	 2.		 ทฤษฎี	Y	กล่าวไว้ว่า

	 	 2.1	ผูป้ฏบิตังิานชอบทีจ่ะทุม่เทก�าลงักายใจ

ให้กบังาน	และถอืว่าการท�างาน	เป็นการเล่นสนกุหรือการ

พักผ่อน	ทังนี้ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะงานและลักษณะของ

การควบคุมงาน

		 	 2.2	ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ไม่ชอบการขู่บังคับ	

ทุกคนปรารถนาท่ีจะเป็นตัวของตัวเอง	 ชอบค�าพูดที่เป็น

มิตร	และท�างานตามวัตถุประสงค์ที่เขามีส่วนผูกพัน

		 	 2.3	มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน	 

มคีวามกระตอืรอืร้น	และมคีวามคดิ	รเิริม่สร้างสรรค์ในสิง่

ต่างๆ	รวมทั้งยังแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วย
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	 	 	 พอสรุปได้ว่า	จากแนวคิดทฤษฏีนี้ท�าให้

มองเห็นภาพลักษณ์ของคนว่าแต่ละคนมีทั้งด้านท่ีดีและ

ดานทีไ่มด	ีดงันัน้เราจงึควรมองคนทัง้สองด้านไม่ควรมอง

เพียงด้านใดด้านหนึ่ง	 เพราะเราจะไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคน

ดีหรือเป็นคนไม่ดี	ดังจะเห็นว่า	องค์กรแต่ละแห่งมีความ

เหมาะสมทีจ่ะใช้ทฤษฎจีงูใจคนทีแ่ตกต่างกนั	บางองค์กร

เหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎี	 X	 บางองค์กรก็เหมาะ

สมที่จะประยุกต์ใช้ทฤษฎี	Y	หรือ	Z	แต่ต้องค�านึงถึงคน	

เพราะคนนั้นมีหัวใจ	 ไม่ว่าจะใช้ทฤษฎีใดๆมาประยุกต์ใช้

ในการบรหิารกต้็องปฏบิตัต่ิอบคุคลอย่างทีเ่ขาเป็นมนษุย์

คนหน่ึง	 ต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล

นัน้ให้มาก	ซึง่ในทางการบรหิารผูน้�าจ�าเป็นต้องศกึษาเกีย่ว

กับคนในองค์กรและต้องเข้าใจธรรมชาติของคนแต่ละ

ประเภท	 เพื่อใช้คนถูกกับงาน	 ผู้บริหารต้องน�าคนใน

องค์กรให้หันมาร่วมมือกันท�างานเป็นทีม	 เพราะทีมเป็น

เคร่ืองมือส�าคัญในการขับเคล่ือนที่จะน�าองค์กรสู ่เป้า

หมาย	ผู้บริหารจึงเป็นกุญแจส�าคัญในการขับเคลื่อน	เพื่อ

สร้างเอกภาพให้เกดิในทมีท�างาน	จงึจะสามารถตอบโจทย์

ส�าคัญที่ผู ้ใต้บังคับบัญชาต้องการคือ	 ภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ควรมีในศตวรรษที่	 21นี้ได้	

เพราะภาวะผูน้�าของผู้บรหิารเป็นปัจจยัทีส่�าคญัเป็นอย่าง

ยิ่งในการเป็นผู้น�าการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 (เอกรักษ	์

สารปัง.	2557)

บทสรุป

	 คุณลักษณะความเป็นผู้น�าของผู้บริหารสถาน

ศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ที่ผู้บริหารทุกคนควรมี	 ไม่ว่าจะ

เป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐ	 จ�าเป็นต้องปรับเปล่ียน

ลักษณะของผู้น�าให้มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และรวดเร็ว	 ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องท�าให้ผู้ใต้

บังคับบัญชาเกิดความศรัทธา	 และกระตือรือร้นช่วยกัน

ปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย	ทั้งนี้เพราะในทุกองค์การ

จะมีคนหลายประเภท	เช่น	คนตามแนวคิดของ	Theory	

X	พื้นฐานของคน	คือ	ไม่ชอบท�างาน	ขี้เกียจ	อยากได้เงิน	

อยากสบาย	 เพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มนี้จ�าเป็นต้องคอย

ควบคุมตลอดเวลา	 และต้องมีการลงโทษมีกฎระเบียบ

อย่างเคร่งครัด	ส่วนคนตามแนวคิดของ	Theory	Y	เป็นก

ลุม่คนทีม่องโลกในแง่ด	ีมคีวามตระหนกัในหน้าท่ีความรับ

ผิดชอบ	 เต็มใจท�างาน	 มีการเรียนรู้	 มีการพัฒนาตนเอง	

พฒันางาน	มคีวามคดิสร้างสรรค์และมศีกัยภาพในตนเอง	

ซึ่งผู ้บริหารจะต้องพิจารณาคนเหล่านี้จากสิ่งต่างๆ	 ที่

ประกอบกันหลายๆอย่างด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ

คุณสมบัติของคนที่จะมาร่วมท�างานด้วย	 ตลอดจน

พฤติกรรมการปฏบิติัหน้าท่ี	ประสบการณ์	จรยิธรรม	หรอื

ด้านอืน่ๆมาผสมผสานประกอบกันด้วย	เพือ่ให้ได้ผูน้�าหรือ

ผูบ้รหิารทีม่คีณุลกัษณะความเป็นผูน้�าของผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาในศตวรรษที	่21จงึต้องมภีาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง

ทีม่คีวามพร้อมมากทีส่ดุทีจ่ะสามารถน�าพาองค์การให้เป็น

องค์การที่มีคุณภาพ	และมีประสิทธิภาพต่อไป
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