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ภาวะผูนําที่ทรงพลัง (Resonant Leadership)

 ในบทความทางวิชาการนี้จะนําเสนอแนวคิด
เกีย่วกับภาวะผูนาํ องคประกอบภาวะผูนาํท่ีทรงพลงัคุณลกัษณะ

ผูนําที่ทรงพลัง ที่สามารถสราง แรงบันดาลใจ และการ

พัฒนาสูการเปนผูนําที่ทรงพลังของผูบริหารหรือบุคคล

ทุกระดับ ดังรายละเอียดตอไปน้ี

 1.  แนวคิดภาวะผูนําที่ทรงพลัง
  ผูนาํ เปนบคุคลทีไ่ดมโีอกาสนาํ ไมวาเขาเหลานัน้

จะไดนําตามสถานการณหรือการแตงตั้งตามกฎหมาย

ก็ตาม ในขณะท่ี ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถใน

การนาํ หนาทีส่าํคญัของผูนาํ คอื การสรางแรงจงูใจตอการ

ทาํงานอยางเตม็กาํลงัความสามารถใหเกดิข้ึนกบัผูใตบงัคบั

บัญชา พนักงานหรือผูตาม พรอมๆไปกับ การสรางความ

เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในองคกร
  ภาวะผูนําเปนเรื่องที่ซับซอนอยางยิ่ง เพราะ

มีองคประกอบท่ีเกี่ยวของอยูหลายประการ ภาวะผูนํา

สามารถพัฒนาข้ึนไดโดยการใชความพยายามและการ
ฝกฝนอยางหนักของบุคคลน้ัน อยางไรก็ตาม ภาวะผูนาํของ

แตละบุคคล ไมสามารถแสดงระดับความสามารถออกมา
เปนตวัเลขได หากแตภาวะผูนาํ จะสามารถแสดงพฤตกิรรม

ในการนํา ยิ่งงานยาก งานมาก งานใหญ ยิ่งตองการภาวะ

ผูนําที่สูงขึ้นตามไปดวย ภาวะผูนํา จึงเปรียบเสมือนพลัง

ของผูนาํทีส่ามารถสงแรงกระทําอนักอใหเกิดการขับเคลือ่น

ของกลุมคน และองคกรไปสูการบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

ภาวะผูนําจึงมีความสัมพันธใกลชิดกับคําวา พลังเปน

อยางยิ่ง

  แนวคดิภาวะผูนาํทีท่รงพลัง เกดิจากการวิจยั

ที่พบวา มีผูนําเพียงรอยละ 20 เทานั้น ที่ประสบความ

สําเร็จไดโดยอาศัยความเกง หรือเชาวปญญา ในขณะที่มี

ผูนํารอยละ 80 ประสบความสําเร็จเพราะมีความสามารถ

ในการจัดการกับอารมณของตนเองไดดี (Goleman, 

2000) ดงันัน้จะเห็นไดวาคนเกงหรือคนท่ีมเีชาวปญญาท่ีดี

ไมอาจบงชี้ถึงความสําเร็จในการทํางานเสมอไป หากเขา

ไมมีความสามารถทางเชาวอารมณเปนสวนประกอบดวย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารที่ตองเกี่ยวของกับคนท่ี
หลากหลาย “ความเกงงาน” เพยีงอยางเดยีวจงึไมเพียงพอ 

หากยงัตองม ี“ความเกงคน” ประกอบดวย ปญหาทีส่ราง

ความยุงยากลําบากใจในการทํางาน จึงมักมาจาก “คน” 

โดยเฉพาะการทํางานปจจุบันตองติดตอประสานงาน 

ประสานแรงกายแรงใจและประสานความรวมมือ เพื่อให
แตละฝายขับเคล่ือนงานใหบรรลุเปาหมายอยางมปีระสิทธภิาพ

และประสิทธิผล อยางไรก็ตาม ผูนําที่ประสบความ

ลมเหลวจะมีจุดออนในดานการบริหารอารมณตนเอง 

ไมสามารถปรบัตวัใหเขากบัการเปลีย่นแปลงตางๆ ทีเ่กดิขึน้ได 
และไมชอบการทํางานแบบรวมมือ หรือทํางานแบบเปน

ทมี เชาวอารมณจงึชวยใหมนษุยคดิไดอยางชาญฉลาด และ

มคีวามสขุกบัความคดิพจิารณาโดยมสีตมิากขึน้ ผูทีม่คีวาม

ฉลาดทางอารมณ จะเปนผูที่รูจักใชความคิดอานเกี่ยวกับ
อารมณของตน และของผูอื่นใหเกิดประโยชนในทาง

สรางสรรคไดเปนอยางดี เชาวอารมณจงึถอืเปนการเรียนรู

อารมณความรูสกึของตน รูเทาทนัสาเหตุและความแปรผัน
ดานอารมณของตนสามารถบรหิารอารมณของตนใหไปใน

ทางท่ีสรางประโยชนแกทกุฝายและเปนการสรางแรงจูงใจ

ที่ดีใหแกตนเอง และผูอื่น

1 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
1,2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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 2. ความหมายและคุณลกัษณะของผูนาํทีท่รงพลัง 

  2.1 ความหมาย

   กุหลาบ ปุริสาร (2556) ไดศึกษา 

วิเคราะห สังเคราะหแนวคิดจากนักวิชาการหลายทาน

เก่ียวกับภาวะผูนําที่ทรงพลัง และสรุปวา ผูนําที่ทรงพลัง 
หมายถึง ผูนาํทีพ่ยายามผลักดนัองคกรไปสูความย่ิงใหญ ดงันัน้ 

ผูนาํทีท่รงพลงั คอื ผูนาํทีย่ิง่ใหญ ทีม่คีณุลกัษณะเดน คอื 

เปนผูทีม่คีวามกระตอืรอืรน (Enthusiasm) และสามารถ

ปฏิบัติงานใหเกิดผลลัพธไดจริง โดยเขาจะสามารถกอให

เกิดความสัมพันธที่ทรงพลังกับผูคนท่ีอยูรอบตัวเขา 

นอกจากน้ัน ความฉลาดทางอารมณ (emotional intel-

ligent) ยังเปนปจจัยสําคัญในการสรางความสัมพันธ

เหลานี้ รวมถึงวิธีการพัฒนา ความฉลาดทางอารมณที่ใช

กับตนเองและผูอื่นอีกดวย

 2.2 คุณลักษณะผูนําที่ทรงพลัง

  จากผลการวจิยัของ Richard Boyatzis และ 

Annie Mckee (2005) ไดสรปุ คณุลกัษณะผูนาํทีท่รงพลงั

ที่จะสรางแรงบันดาลใจใหกับองคกร มีลักษณะดังนี้

  1. ตองตื่นตัว ตระหนัก และปรับเปลี่ยน

ตนเองใหเขากับผูอืน่ และโลกท่ีอยูรอบตวัพวกเขาอยูเสมอ

  2. ยึดมั่นอยูกับความเช่ือ ยืนหยัดอยูกับ
คานยิมและใชชวีติของตนเองอยางเต็มทีต่ามความปรารถนา

  3. มีความฉลาดทางอารมณ และมีความ

ละเอียดรอบคอบ ระลึกถึงตนเอง ผูอื่น ธรรมชาติ และ

สังคมอยางครบถวน
  4.  ตองสามารถเผชญิหนากบัความไมแนนอน 

ของปจจุบันดวยความหวัง

  5.  สรางแรงบันดาลใจใหเกิดดวยวิสัยทัศน

  6.  มองโลกในแงดี

  7.  เช่ืออยางลึกซ้ึงตอความสามารถของ
ตนเอง และของผูอืน่ทีพ่วกเขามีอยูเพือ่จะเปล่ียนความฝน

ใหกลายเปนความจริง

  8.  สามารถเผชิญหนากับความเสียสละ 

ความยากลําบาก ความทาทาย และโอกาส ดวยความเอาใจใส

และความออนโยน ตอบุคคลที่อยูภายใตการบังคับบัญชา

   จากความหมายและคุณลักษณะผูนําที่

ทรงพลังท่ีกลาวมา สามารถสรุปจุดเดนของผูนาํท่ีทรงพลัง

คอืผูนาํท่ีพรอมจะกาวออกมาเพือ่บรหิารจดัการสิง่ใหมๆ  

ที่ไมคุนเคยเสมอ และสามารถสรางแรงบันดาลใจให

บคุลากรในองคกร โดยมองหาโอกาสใหมๆ  ทีเ่กดิจากความ

ทาทายในแตละวนั และสรางความหวังดวยการเผชิญหนา

กบัความกลวัและความผดิหวงัอยูเสมอ และ ผูนาํทีท่รงพลงั

จะเตม็ไปดวยแรงปรารถนา และวตัถปุระสงคทีช่ดัเจนเพือ่

กาวไปสูจุดมุงหมายใหประสบความสําเร็จในระดับสูง

3.  องคประกอบภาวะผูนําที่ทรงพลัง

 Boyatzis, McKee (2002) ไดทําการวิจัยเปน

ระยะเวลายาวนานและพบวา ผูนําที่มีประสิทธิภาพจะมี

องคประกอบท่ีสาํคญั 4 ประการ คอื ความตระหนกัตอตนเอง 
(Self Awareness) การบริหารจัดการตนเอง (Self 

Management) ความตระหนกัตอสงัคม (Social Awareness) 

และการบรหิารความสมัพนัธ (Relationship Management) 
ลกัษณะเหลานีส้ามารถสรางแรงจงูใจใหเกดิกบัผูใตบงัคับบญัชา

หรือผูตามไดดแีละยาวนาน เขาเรียกภาวะผูนาํทีม่ลีกัษณะน้ี
คือ ภาวะผูนําที่ทรงพลัง แนวคิดท่ีสําคัญของภาวะผูนําท่ี

ทรงพลังมีความเช่ือมั่นวา ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ

สามารถฝกฝนจนกลายเปนนิสัยหรือพฤติกรรมใหมที่
มหัศจรรยได

 ดังนั้นผูนําท่ีทรงพลัง คือบุคคลท่ีสามารถใช
สัญชาตญาณทําความเขาใจหรือเรียนรูเพ่ือพัฒนาความ

ฉลาดทางอารมณใหกับตนเองไดในดานดังองคประกอบท่ี

สําคัญ 4 ประการดังกลาวและ จําเปนตองดําเนินไปดวย

ความชัดเจนทางจิตใจ ไมใชความคิดหรือความรูสกึเทานัน้
 ผูนําที่มีความฉลาดทางอารมณจึงจําเปนตอง

บริหารอารมณผูอืน่ และสรางความสมัพันธทีน่าเชือ่ถอืและ

แข็งแกรง โดยการปฏิบัติตามองคประกอบตอไปนี้

 3.1 ความสามารถในการตระหนักตอตนเอง 

(Self Awareness)ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย ดงันี้
  1.1 การตระหนักในอารมณของตนเอง

  1.2 การตระหนักในจุดแข็งและจุดออนของ

ตนเอง

  1.3 ความมั่นใจในตัวเอง



9

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

  การตระหนักตอตนเอง เปนความสามารถ

ที่จะพิจารณาวา ตนเองสามารถจัดการกับตนเองไดดี

เพยีงใด การอานอารมณของตนเอง การเขาใจถงึผลกระทบ

ทีจ่ะเกิดขึน้จากการใชอารมณ ผูนาํทีท่รงพลังจะควบคุมอารมณ

ไดดี โดยสังเกตไดจากการตระหนักในอารมณของตนเอง 

การตระหนักในจุดแข็งและจุดออนของตนเอง และความ

มั่นใจในตนเองจะเห็นไดวา ความผิดพลาดในการทํางาน

สวนใหญ เกิดจากการสื่อสารท้ังทางดานรางกายและการ

ใชคําพูด โดยเฉพาะคําพูดที่สรางความราวฉาน แตกแยก

ในองคกรผลลัพธที่ตามมาจะยากตอการประสานใหกับ

กลบัคนื สงผลตอการบรหิารงานของผูนาํ ดงันัน้ผูนาํจะคดิ

จะพดูส่ิงใดตองมคีวามตระหนกัวา คาํพดูหรอืพฤตกิรรม

นัน้จะสงผลด ีหรอืเสยีอยางไร ดงันัน้ผูนาํจะตองตระหนัก

และแสดงพฤติกรรมดังนี้

 1)  ตองมีความเอาใจใสบุคลากร

 2)  รูจักอานผูคน ทีมงาน และวัฒนธรรมองคกร

อยางเหมาะสม เพื่อสรางความสัมพันธอยางยั่งยืน

 3)  สรางแรงบนัดาลใจดวยการแสดงตวัอยางของ

ความปรารถนา ความจริงจัง ความยึดมั่นของพวกเขาตอ

บุคลากร และวิสัยทัศนขององคกร

 4)  ผลักดันใหผูคนรอบตัวมีความตองการที่จะ

กาวไปสูอนาคตที่นาตื่นเตนอยางพรอมเพรียงกัน

 5)  ทําใหผูคนรูสึกถึง ความกลา ความหวัง และ

สามารถชวยใหเราดําเนินงานอยางดีที่สุด

 นอกจากนั้นผูนําท่ีทรงพลัง จะชวยผสมผสาน

องคประกอบทางการเงนิ ทรพัยากรบคุคล ทรพัยสนิทางปญญา 

ลักษณะแวดลอม และสังคมใหกลายเปนการบูรณาการ

อยางลงตัวสําหรับการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลภายใน

องคกรแตอยางไรก็ตามการสรางพลัง ไมใชเรื่องงายนัก

และการคงรกัษาพลงัเหลานัน้ยากยิง่กวา ดงันัน้ ผูนาํควร

เตรียมพรอมที่จะรับมือกับแรงกดดันท่ีเกิดข้ึนใหจงไดและ

พึงระลึกเสมอวา “ผูนําที่ทรงพลังมากท่ีสุด คือ ผูนําที่มี

ความสามารถในการจัดการอารมณของตนเองและผูอืน่

ไดอยางเชีย่วชาญมากทีส่ดุ เพือ่ผลกัดนัใหองคกรกาวไป

สูความยิ่งใหญ และผูนําที่ทรงพลังจะตองสามารถสราง

และคงรักษาความทรงพลังไวในความสัมพันธทีมงาน

และองคกรใหไดอยางย่ังยืน”

 3.2 ความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง 

(Self-management) หรืออาจกลาวไดวา คือ ความ

ฉลาดทางอารมณเปนจุดเร่ิมตนที่ดี (Emotional 

Intelligence : EI)

  ดงัไดกลาวมาแลววา ความฉลาดทางอารมณ 

มีสวนประกอบหลัก 4 ประการ โดยแยกออกเปน 2 

ประการแรกเก่ียวกับความสามารถทําความเขาใจ จัดการ

ตนเองและอารมณตนเองไดดีเพียงใด และอีก 2 ประการ

เกี่ยวกับความสามารถตระหนักและบริหารอารมณผูอื่น 

และสรางความสัมพันธและทํางานภายใตระบบสังคมไดดี

เพียงใด ซึ่งสามารถแสดงดังภาพประกอบที่ 1 และภาพ

ประกอบที่ 2 ตอไปนี้
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ภาพประกอบท่ี 1  แสดงความสามารถสวนบุคคลของผูนําท่ีทรงพลังในความสามารถจัดการตนเองไดดีเพียงใด ? 

กหุลาบ ปรุสิาร (2556) ปรบัปรงุจาก Richard Boyatzis and Annie Mckee. (2005). Resonant 
Leadership.

1.2 การบริหารจัดการ

1.1 ความตระหนักตอตนเอง

1.1.2 การประเมินตนเองอยางถูกตองการ

ตระหนักถึงจุดแข็งและขอจํากัดของตนเอง

1.1.1 ความตระหนักตอตนเอง

-  การอานอารมณตนเองการเขาใจถึงผล

กระทบท่ีจะเกิดขึ้นการใชสามัญสํานึก 

เพื่อการตัดสินใจ

1.2.1 การควบคุมอารมณตนเอง
- การเก็บอารมณและแรงกระทบทาง

พฤติกรรมใหอยูภายใตการควบคุม

1.2.4 ความสําเร็จ
- การมแีรงผลักดนัเพ่ือพฒันาความสามารถ

ของตนเองใหบรรลุมาตรฐานความเปน
เลศิ

1.2.2 ความโปรงใส
-  การแสดงพฤติกรรมท่ีดี
- ความซื่อสัตย จริงใจ
-  ความนาเชื่อถือ

1.2.5 ความคิดริเริ่มสรางสรรค
- ความพรอมที่จะลงมือปฏิบัติ และควา

โอกาสที่ผานเขามา

1.2.3 ความสามารถในการปรับตัว
-  ความยืดหยุนของการปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอม
- การเอาชนะอุปสรรค

1.2.6 การมองโลกในแงดี
- มองโลกในแงบวก

1.1.3 ความมั่นใจในตนเอง การตระหนักถึง

คุณคาและความสามารถของตนเอง

1. ความสามารถสวนบุคคล 

เราสามารถจัดการกับตนเองได

ดีเพียงใด ?
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ภาพประกอบท่ี 2  แสดงความสามารถสวนบคุคลของผูนาํท่ีทรงพลงัในความสามารถบรหิารความสมัพนัธไดดเีพยีงใด ? 

กหุลาบ ปรุสิาร (2556) ปรบัปรงุจาก Richard Boyatzis and Annie Mckee. (2005). Resonant 

Leadership.

2.2 การบริหารความสัมพันธ

2.1 ความตระหนักตอสังคม

2.1.2 ความตระหนักภายในองคกร

-  การอานแนวโนมของสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น

- การทําความเขาใจเครือขายการตัดสินใจ

และการเมืองในระดับองคกร

2.1.1 ความเอาใจใส

-  การรับรูถึงอารมณผูอื่น

-  การเขาใจมุมมองผูอื่น

-  การแสดงความสนใจตอความกังวลของ

ผูอื่น

2.2.1 ความเปนผูนําที่สรางแรงบันดาลใจ
-  การช้ีนําและสรางแรงจูงใจดวยวิสัยทัศน

ที่แข็งแกรง

2.2.4 การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
-  ความสามารถในการริเริ่มการบริหารและ

การนําผูอื่นไปสูทิศทางใหม

2.2.2 การสรางความสัมพันธผลกระทบตอ
ผูอื่น
-  การใชกลวิธีตางๆในการจูงใจ

2.2.5 การบริหารความขัดแยง

- การแกปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึน
2.2.3 การพัฒนาผูอื่น
-  การเสริมสรางความสามารถผูอืน่ดวยการ

แจงใหทราบผลการทํางานและการให

คําแนะนํา

2.2.6 การสรางเครือขาย
-  การปลูกฝงและการดูแลรักษาเครือขาย

ของความสมัพันธ

2.2.7 การทํางานเปนทีม
- การกระตุนใหเกดิความรวมมอืกนัและการ

สรางทีมงาน

2.1.3 การบริหาร

-  การตระหนกัและการบรกิารหบรรลคุวาม

ตองการของผูรับบริการ/ลูกคา 

2. ความสามารถทางสังคม

โดยสามารถบริหารความ

สัมพันธไดดีเพียงใด?
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  จากท่ีนําเสนอมาโดยลําดับจะเห็นไดวาการ

จะเปนผูนําที่ยิ่งใหญจําเปนตองฉลาดใช EQ (Emotional 

Quotient) หรือมีภาวะผูนําที่ฉลาดทางอารมณ (Emo-

tional Intelligent Leadership) ดงัท่ี Daniel Goleman, 

Richard Boyatzis, and Annie Mckee (2003) ไดเขียน

ในหนังสือเก่ียวกับภาวะผูนําโดยเนนไปท่ี Emotionally 

Intelligent Leadership และ Primal Leadership ใน

สวนของ Goleman ไดระบุถึงองคประกอบของผูนําที่มี

ความฉลาดทางอารมณมหีลกัการอยู 2 ขอ คอื หลกัขอ 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 ไดดังน้ี

 1. สามารถสรางแรงบันดาลใจใหเกิดขึ้นได

 2.  สามารถมีสภาวะทางอารมณเชิงบวกให

เกิดขึ้นจากความหวังได 

 3.  สามารถเขาถึงผูอื่นได

 4. สามารถทราบถึงความคิด และจิตใจของ

ผูอื่นได

 5.  เปนผูมปีระสบการณ และแสดงออกถงึความ

เขาใจอยางลึกซึ้งได

 6.  สามารถใสใจถึงความเปนตัวตนของตนเอง

และมีความสอดคลองกับตนเอง ผูอื่น รวมถึงส่ิงแวดลอม
ไดดวย 

 สําหรับองคประกอบของการบริหารจัดการ

ตนเอง (Self Management) ประกอบดวย 6 องค
ประกอบยอยที่สําคัญ ดังนี้

  1.  การควบคุมอารมณของตนเอง

  2.  ความโปรงใส

  3.  การปรับตัวใหทันการเปล่ียนแปลง

  4.  การมุงมั่นในความสําเร็จ

  5.  การริเริ่ม สรางสรรค

  6. การมองโลกในแงดี

 สําหรับรายละเอียดขององคประกอบพอจะ

กลาวไดวาการบริหารจัดการตัวเอง เปนความสามารถใน

การบริหารจัดการตนเองไดอยางเหมาะสม ผูนําที่รูจัก

จดัการกบัตวัเองไดดแีละถกูตอง จะรูถงึความสามารถของ

ตนเอง ตลอดจนรูถึงขอจํากัดในความสามารถของตนเอง 

ตลอดจนรูถึงขอจํากัดในความเขมแข็งที่ตนเองมีอยู ผูนํา

ประเภทนีจ้ะแสดงออกถงึความดงีามในการเรยีนรูวา สิง่ใด

ที่พวกเขาจําเปนตองพัฒนาใหกาวหนา และยินดีใน

คําวิพากษวิจารณที่สรางสรรค และรูวาจะเกิดผลอยางไร

 การบริหารจัดการตนเอง สังเกตไดจาก การ

ควบคุมอารมณตนเอง ความโปรงใสและซ่ือสัตย สจุริต การ

ปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลง ความมุงมั่นในความสําเร็จ 

การริเริ่มสรางสรรค และการมองโลกในแงดี

 การควบคุมอารมณตนเอง เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง

สําหรับผูนํา ผูนําตองควบคุมสติและอารมณของตนเองให

อยูในสภาวะท่ีถกูตองอยูเสมอ ผูนาํทีม่คีวามสามารถในการ

ควบคุมตนเอง จะมีภาพพจนที่ดีและหางไกลจากความ

ชั่วราย ความโปรงใส ของผูนํามาจากความซื่อสัตยสุจริต 

และความจรงิใจโดยเฉพาะความซือ่สตัยสจุริต จะกอใหเกดิ

ความศรทัธาตอตัวผูนาํ และการนาํไปสูการมบีารมใีนทีส่ดุ 

ผูนําที่สามารถปรับตัวไดดีในสถานการณที่เปลี่ยนไป จะ

ทําใหสามารถยืนหยัดอยูไดทามกลางการเปลี่ยนแปลง 

ความสามารถในการปรับตัวของผูนําเร่ิมจากการรับรูและ

เรียนรูในสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปของบริบทแวดลอมตลอด

เวลา ผูนําที่มีความเชื่อมั่นในผลสําเร็จจะมีมาตรฐานของ
ตนเอง ทีจ่ะขบัเคล่ือนสูการคนหา พฒันางานอยางตอเนือ่ง

สมํ่าเสมอ ทั้งที่เปนไปเพ่ือตนเอง และองคการโดยจะวาง

อยูบนเปาหมายที่มคีุณคาและตรวจสอบได ความคิดริเริ่ม 

ผูนําจะฉวยทุกโอกาสที่ผานเขามา พวกเขาจะไมรีรอที่จะ

สรางงานใหม แตจะนําพาองคการไปสูการพัฒนาใหมๆ  อยู
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เสมอ ผูนําท่ีมองโลกในแงดีจะหมุนตัวเองไดรอบตัว มอง

เหน็โอกาสมากกวาการเอาโอกาสมาขดัขวางความกาวหนา 

ผูนาํประเภทนีจ้ะมองคนอืน่ในแงดเีสมอ มคีวามปรารถนา

ดกีบัทุกคน และมีความสามารถในการพิจารณาวา แตละคน

ในองคการสามารถเปล่ียนแปลงไดทุกโอกาสหากพวกเขา

ไดรับการฝกฝนท่ีดี

 กลาวโดยสรุป ผูนาํทีท่รงพลังจาํเปนตองจดัการ

กับภาวะท่ีเกิดขึ้นใหไดอยางมีสติ ดวยการกาวออกจาก

โครงสรางท่ีบอนทําลายตนเอง และตองสามารถ

ฟนสภาพ รางกาย จติใจ และอารมณ ใหมพีลัง สามารถ

เอาชนะผลกระทบในทางลบ ซึ่งเกิดจากความเครียดได 

การเปนผูนําท่ีทรงพลังไมไดเกิดขึ้นจากความบังเอิญ แต

ความเปนผูนําที่ยิ่งใหญเปนผลเกิดจากการทํางานอยาง 

โดยจาํเปนตองคนหาเปาหมายท่ีชดัเจนกบัตนเอง ตระหนกั

ถึงตนเองและผูอื่นอยางสมบูรณดวยความเปนมนุษยทั้ง

ความคิด จิตใจรางกาย และจิตวิญญาณและผูนําท่ียิ่งใหญ 

ตองกอใหเกิดพลังภายในตนเอง และแพรกระจายพลังไป

สูผูอืน่ใหสาํเรจ็ รวมถงึตองยนืยนัในคานยิมของตนเอง และ

แสดงความใสใจตอผูอื่นอยางแทจริง

 3.3 ความสามารถในการตระหนักตอสังคม 

(Social Awareness) ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 

ดังน้ี

  3.3.1 การเขาใจผูอื่น
  3.3.2 การตระหนกัในบทบาทขององคกรทีม่ี

ตอสังคม
  3.3.3 การบริการ

  การตระหนักตอสังคม เปนการพิจารณา

ตนเองวามคีวามสามารถในการรับรูและเขาใจอารมณของ

ผูอื่น ตลอดจนเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดมากนอย

เพียงไร การตระหนักตอสังคมสังเกตไดจากความเอาใจใส 
ความตระหนักภายในองคกร และการบริการ

  การรวมรับรูหรือความเอาใจใส เปนการรับรู

ถึงอารมณผูอื่น การเขาใจในมุมมองของผูอื่น การแสดง

ความสนใจตอความกังวลของผูอื่น ผูนําท่ีมีการเอาใจใส 

ผูนาํทีม่คีวามฉลาด รูเทาทันสงัคม สามารถกําหนดนโยบาย

ไดอยางรอบคอบ ชาญฉลาด สามารถคนหาเครือขายความ

ซับซอนของสังคมได และสามารถเขาใจในพลังความ

สัมพันธ ผูนําประเภทนี้จะเขาใจพลังแหงนโยบายของการ

ทาํงานในองคกรเทาๆกับการช้ีนาํดวยคุณคาของคุณธรรม

และจรยิธรรมทีส่าํคญัผูนาํท่ีมจีติเปนสาธารณะจะใชความ

สามารถของตนเองสงเสริมบรรยากาศเพื่อท่ีจะใหทุกคน

เขาถึงเปาหมายของการทํางานกอใหเกิดความประทับใจ

ตอผูทีไ่ดปฏสิมัพนัธดวย เกดิความรกัและทุมเทในงานทีท่าํ

 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 การเปนผูนําการเปล่ียนแปลง

  3.4.5 การบริหารความขัดแยง

  3.4.6 การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

  การบรหิารความสมัพนัธ เปนความสามารถ

ในการสรางและดํารงความสัมพันธของผูอื่นประกอบดวย 

ความเปนผูนําที่มีแรงบันดาลใจการมีอิทธิพลตอผูอื่น การ

พัฒนาผูอื่น การบริหารความขัดแยง การสรางเครือขาย 

และการทํางานเปนทีม
  การบริหารความสัมพันธ สังเกตไดจาก การ

จูงใจ การสรางอิทธิพลเหนือผูอื่น การสรางผูนําใหม การ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแยง และ

การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งพอจะประมวล
คุณลักษณะผูนําที่สามารถบริหารความสัมพันธ คือ

  1. ผูนําที่สรางแรงบันดาลใจ จะสามารถ

ทําไดดวยพลังสองอยางคือ การขับเคล่ือนดวยวิสัยทัศน 

และการสอดประสานความรูสึกของตัวเองกับผูอื่น ที่
สามารถทําใหบุคคลอื่นเขารวมเปนองคการและเปน

หมูคณะตามท่ีเขาตองการ ผูนาํประเภทน้ีจะมอบส่ิงดีๆ  ใหคดิ

ทุกวันพรอมกับสามารถสรางสรรคความสนุกสนาน ความ

ทาทายในการทํางานไดตลอดเวลา ในขณะที่สามารถมี

อทิธพิลและเปนแรงบันดาลใจใหกบัผูอืน่ไดเปนอยางดี ผูนาํ
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ที่มีอิทธิพลสามารถชักนําและกอใหเกิดพันธกิจระหวาง

คนในองคกรไดตลอดเวลา ผูนาํท่ียอมรับความสามารถของ

คนอ่ืนมาหวานเพราะในจิตวิญญาณของตนเองจะ

แสดงออกถึงการสนใจผูอื่นอยางจริงจังและจริงใจ ซึ่งจะ

ทาํใหผูอืน่เขามาชวยเหลือและปฏิบตัติามอยางไมมเีงือ่นไข 

ดวยความเขาใจในเปาหมาย เขาใจจุดแข็งและจุดออนของ

แตละคนและยังสามารถเปนทีป่รึกษาและผูสอนท่ีดอีกีดวย

  2. ผูนาํทีส่ามารถเปล่ียนความรูสกึมาเปน

จิตสํานึก สามารถจะจดจําสิ่งท่ีตองการเปล่ียนแปลงได 

วิสัยทัศนที่ชัดเจนของผูนําจะเปนตัวกระตุนใหเกิดการ

เปลีย่นแปลงท่ีด ีผูนาํท่ีขจดัความขัดแยงไดดทีีส่ดุคอืผูนาํที่

สามารถท่ีจะนําผูตามท้ังหมดใหอยูภายใตความแตกตาง

ทางความคิด แลวคนหาความคิดที่เปนพื้นฐานของคน

ทุกคนมาวิเคราะห จากนั้นจะชักนําดวยพลังแหงความคิด

ของแตละคนสูการรวมคิดและรวมแสวงหาเหตุผลรวมกัน

  3.  ผูนําท่ีสามารถสรางเครือขายไดดี จะ

เปนผูนําที่มีความเปนมิตรกับทุกคน มองโลกแงบวก 

อยางไรก็ตาม การสรางเครือขายมีหัวใจสําคัญอยูที่การ

รักษาเครือขายนั้นใหอยูในสภาพที่พรอมที่แสดงพลัง

ออกมา ผูนาํทีน่ยิมชมชอบในการทํางานเปนทมีจะสามารถ

ชักนาํทกุคนมาสูความกระตอืรอืรนและเสยีสละเพือ่ทมีงาน 

หมูคณะ ทกุคนในทีมจะเสียสละเพ่ือความกาวหนาของทีม 
ที่สําคัญทุกคนในหมูคณะจะมีความสัมพันธที่ราบรื่น 

เหนียวแนนเปนพันธะตอกันแทนท่ีจะเปนพันธะตามท่ี
กฎระเบียบไดวางไว

  ดังนั้นในการนําพาองคการไปสูความสําเร็จ 

ตองอาศัยพลังที่สําคัญคือ พลังความสัมพันธระหวาง

มนษุย ซึง่โดยทัว่ไป องคการมคีวามสมัพนัธระหวางสมาชกิ

ในองคการทั้งแบบสามัคคี และแบบแตกสามัคคี ใน

องคการที่ประสบความสําเร็จสูงสุดจะมีแตความสัมพันธ
แบบสามัคคี และใชความสัมพันธดานบวก ดานดีตอกัน 

แตละคนสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดวยจุดแข็งของตนและ

ประสานกับจุดแข็งของเพื่อนรวมงาน ทุกคนจะเปลง

ประกายความเช่ือมัน่และความหวังรวมกนั เคารพกัน เหน็

คณุคาซ่ึงกันและกัน ทีส่าํคญัคอืมไีมตรีตอกัน จงึเปนหนาที่

ของผูนําองคการที่จะบริหารความสัมพันธในองคการให

เปนไปในดานบวก ที่สําคัญตองเรียนรูที่จะบริหารความ

สัมพันธกับขั้วตรงกันขาม ใหเกิดความรวมมือใหมากท่ีสุด

เปรียบไดกับ วิทยากรท่ีตองควบคุมอารมณของนักดนตรี

ใหบรรเลงเสยีงเพลงไดอยางไพเราะฉนัใด ผูนาํกจ็าํเปนตอง

บริหารอารมณและความสัมพันธของทุกคนในองคการให

มีพลังรวมพอที่จะขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ

ไดฉันนั้น

  จากองคประกอบของภาวะผูนําทรงพลังท่ี

กลาวมาเห็นไดวาความตระหนกัตอตนเองและการบรหิาร

จัดการตนเอง เปนสองปจจัยแรกที่ผูนําตองพิจารณาวา 

สามารถทาํความเขาใจ จดัการตนเองและจดัการอารมณ

ของตนเองไดดีเพียงไร สวนสององคประกอบหลักคือ 

ความตระหนักตอสังคม และการบริหารความสัมพันธ

เปนตัวบงชี้วา ผูนําสามารถตระหนักและบริหารอารมณ

ของผูอื่นไดอยางไร สวนความซ่ือสัตย ความโปรงใส และ

มีความเฉียบแหลมในวิสัยทัศนเปนคุณสมบัติของผูนําที่

ผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่ง

สังคมไทยก็มีตัวอยางเชิงประจักษมากมาย โดยเฉพาะ

ตวัอยางผูนาํทางการเมือง ทีเ่ห็นไดวา ผูนาํท่ีมคีวามซ่ือสตัย 

จะไดรบัการยอมรับท้ังในและตางประเทศ สามารถครองใจ
และทรงพลังในการจูงใจอยูเสมอ องคประกอบสําคัญ

ทัง้หมดทีก่ลาวมาจึงเปนการสนับสนุนตอการพฒันาภาวะ

ผูนําที่ทรงพลังท้ังส้ิน

 4. กระบวนการพัฒนาตนเองสูภาวะผูนําที่
ทรงพลงั แนวคดิภาวะผูนาํทรงพลงั อยูบนพ้ืนฐานความเช่ือ

ที่วา ภาวะผูนําน้ันสามารถพัฒนาและฝกฝนได เพียงแต

ผูนําเหลานั้นจะใหความสําคัญในการฝกฝนมากนอย

เพียงไร กระบวนการพัฒนาตนเองสูการเปนภาวะผูนําที่

ทรงพลัง ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
(Boyatzis and McKee,2002)

  4.1 การวิเคราะหตัวตนในอุดมคติ ใน

ขัน้ตอนนี ้ผูนาํตองวเิคราะหตนเองวา ตองการอะไรจากชวีติ 

เปาหมายของชีวติ คอือะไร ทีส่าํคัญ ในการวิเคราะหตวัตน

อุดมคติตองกลาที่ฝน กลาจินตนาการ เพื่อสรุปใหไดวา 
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ภาพลักษณใหมที่ผูนําตองการจะเปนอยางไร ในการ

วเิคราะหตวัตนอดุมคต ิผูนาํตองตอบคาํถามตวัเองใหไดวา 

ตนตองการจะเปนผูนาํแบบใด มใีครเปนแรงบันดาลใจหรือ

ตนแบบในใจ การวเิคราะหอดุมคตจิงึเปนกาวแรกของการ

กาวสูภาวะผูนําทรงพลัง ที่มีความฝนและจินตนาการเปน

ตัวผลักดัน ผูนําจึงไมควรเฉยชากับความฝนและความ

มุงม่ันของตนเอง

  4.2 การวิเคราะหตัวตนที่แทจริง ในการ

วเิคราะหตวัตนทีแ่ทจรงิ ตองอาศยัความกลาหาญเปนอยาง

มาก ผูนาํตองวิเคราะหอยางตรงไปตรงมา และอาจจะตอง

อาศัยความเห็นของผูอื่นที่อยูใกลชิด หรืออาศัยผลการ

ประเมินดวยวิธี 360 องศา หรือนํากระบวนการ SWOT 

Analysis ที่ใชในการวิเคราะห องคการมาใชวิเคราะหตัว

บุคคลเพ่ือหาจุดแข็ง จุดดีของตัวเอง ไปพรอมๆ กับคนหา

จุดออนหรือประเด็นท่ีตองแกไขปรับปรุง ตลอดจน

วิเคราะหโอกาสและอุปสรรคที่จะกาวไปสูความสําเร็จได 

ซึ่งหลายหนวยงานไดนําไปประยุกตใชกับบุคลากร

   เมื่อผานการวิเคราะหตัวตนในอุดมคติ 

และตัวตนที่แทจริงแลว ขอมูลที่ผูนําไดมา คือ ระยะหาง

ระหวางตัวตนในอุดมคติ และตัวตนที่แทจริง ซึ่งเปน

จุดออนท่ีตองแกไข ในขณะท่ีตองไมลืมจุดแข็งท่ีเปนจุด

ทับซอนระหวางตัวตนที่แทจริงและเปนจุดท่ีตองสงเสริม
พัฒนาใหเขมแข็งยิ่งขึ้นตอไป

  4.3 แผนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางจุดแข็ง 
ผูนําที่ผานขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาถึงขั้นที่ 3 ไดจะเปนผูนํา

ทีต่ัง้ใจจริง เพราะในความเปนจรงิแลวทุกคนรูจดุออนและ

จุดแข็งของตนเองอยูแลว แตไมเขมแข็งพอที่จะกําจัด

จดุออน และไมใสใจจะพัฒนา จดุแข็งของตนเองใหสูความ

เชี่ยวชาญ การพัฒนาจึงไมเกิดข้ึน ผูนําเหลานั้นก็จะอยู

กับที่ และรอวันที่ออนโรยไปกับกาลเวลาและสถานการณ 
ในขณะทีผู่นาํทีต่ัง้ใจจรงิและมแีผนเรยีนรูทีจ่ะพฒันาตนเอง

ใหกาวไปสูภาพลักษณใหมในตัวตนอุดมคติที่อยากเปนได 

  4.4 การฝกฝนนสิยัใหม เปนการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมที่นําไปสูตัวตนในอุดมคติ เชน อยากเปนผูนําที่

รอบรู มีวิสัยทัศนที่เฉียบแหลม ก็ตองเปนนักอาน นักคิด 

และแสวงหาเวทีที่จะไดแสดงวิสัยทัศนนั้นออกไปใหกับ

สังคมไดรับรู และวิพากษ เพื่อจะไดนํามาแกไขจุดออน

ตอไป

  4.5 การพัฒนาพฤติกรรมไปสูความเช่ียวชาญ 

เปนขัน้ตอนสดุทายทีจ่ะกาวไปสูภาวะผูนาํทรงพลงั เพราะ

เริ่มที่จะมีผูคนแสดงอาการยอมรับในความเชี่ยวชาญที่

ฝกฝนมาเปนอยางดี และความเชี่ยวชาญในดานตางๆ 

เหลานี้เองท่ีจะเปนพลังในการจูงใจใหผูอื่นคลอยตาม 

สภาวะที่เกิดข้ึนเหลานี้เปนตัวบงชี้ความเปนผูนําที่แทจริง

บทสรุป

 ภาวะผูนําที่ทรงพลัง ไมใชสภาพท่ีคงท่ี หรือ

เปลี่ยนแปลงไมได หากแตสามารถสรางขึ้นหรือถดถอยได 

หากผูนําเหลานั้นไมสนใจรักษาไว ที่สําคัญ หัวใจของการ
พฒันาภาวะผูนาํคอื การลงมอืปฏบิตัสิถาบนัในประเทศไทย

เองไดจดัใหมรีายวิชา และหลักสูตรอบรมการพัฒนาภาวะ

ผูนํามากมาย แตมักจะจบดวยเนื้อหาสาระมากกวาลงมือ

ปฏิบัติ ผูเรียนหรือผูเขารวมอบรมทุกคนรูวา ผูนําที่ดีมี

ลักษณะอยางไรแตไมสามารถนําพาตนเองไปสูจุดนั้นได

เพราะขาดการฝกฝน ขาดการปฏิบตัทิีจ่รงิจัง ภาวะผูนาํจึง

อยูในสภาพท่ีถดถอยและไรพลังในท่ีสุด

 สําหรับบทสรุปนี้ขอนําเสนอผลงานวิจัยเชิง
คุณภาพของ กุหลาบ ปุริสาร (2556) ที่พบวาการเปนผูนํา

ที่ทรงพลังของ ศาสตราจารย.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ 
คุณหมอแมกไซไซ เมื่อป 2516 แนนอนไมไดเกิดขึ้นจาก

ความบังเอิญแตความเปนผูนําที่ยิ่งใหญเปนผลท่ีเกิดมา

จากการทํางานอยางหนัก ตลอดชีวิตในวัย 80 ปของทาน 

ซึ่งสอดคลองกับหลักการผูนําที่ทรงพลังจําเปนตองอาศัย

การคนัหาเปาหมายท่ีชดัเจนใหกบัตวัเองรวมถงึการใชชวีติ

อยูกบัเปาหมายดงักลาวทกุวนั นอกจากนัน้ จะตองตระหนกัถงึ
ตนเองและผูอืน่อยางสมบูรณดวยความเปนมนุษยทัง้ความ

คดิ จติใจ รางกาย และจิตวญิญาณ ดงันัน้จงึสามารถกลาว

ไดวา การเปนผูนาํทีท่รงพลงัหรอืผูนาํทีย่ิง่ใหญ ตองกอให

เกิดพลังภายในตนเองและแพรกระจายพลังเหลานี้ไปสู

ผูอื่นใหสําเร็จซึ่งผลจากวิจัยเอกสาร จํานวนไมตํ่ากวา 10 
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เลม ทีเ่ขยีนเกีย่วกบัชีวติและผลงานของ ศ.ดร.นพ.กระแส 

ชนะวงศ พบวาทานเปนผูนาํทีม่ภีาวะผูนาํในหลากหลาย

รูปแบบ อาทิ เชน ภาวะผูนําเชิงวิสัยทัศน (Visionary 

Leadership) ภาวะผูนําเชิงศรัทธาบารมี (Charismatic 

Leadership) ภาวะผูนาํใฝบรกิาร (Servant Leadership) 

ภาวะผูนําแบบสอนงาน (Coaching Leadership) ภาวะ

ผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic Leadership) ภาวะผูนําเชิง

มนุษยสัมพันธ (Relational Leadership) ภาวะผูนําการ

เปลีย่นแปลง (Transformational Leadership) และรวม

ถึง ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ เปนผูนําที่ทรงพลัง ดวย

คุณสมบัติที่โดดเดน คือ 

 1) เปนผูสรางแนวทางและเปนตัวอยางที่ดีใน

การสรางแรงบันดาลใจ 2) เปนผูสรางแนวทางและเปน

ตวัอยางทีด่ใีนการสรางสภาวะทางอารมณเชงิบวกใหเกดิ

ความหวัง 3) เปนผูสรางแนวทางและเปนตวัอยางทีด่ใีน

การเขาใจผูอื่น และ 4) เปนผูสรางแนวทางและเปน

ตัวอยางท่ีดีในการใสใจตอความเปนตัวตนของตนเอง

และผูอืน่ เปนตน (กระแส ชนะวงศ, 2546, 2554, Krasae 

Chanawong, 2012 and Laurie, 2009)

 ในตอนทายของบทความน้ีจึงขอฝากขอคิดที่วา 

“ไมมีอะไรท่ีเราทําไมได ยกเวนจะไมลงมือทํา” โดย

เหมาะในการพัฒนาภาวะผูนําที่ทรงพลังของตัวเราเองให
อยูในระดับสูงสุดอยางตอเนื่อง

“สิ่งที่คุณทําได

หรือฝนวาคุณทําได

จงเริ่มทํามันเสีย

ความกลัวมีทั้งอัจฉริยภาพ

พลัง และเวทมนตร

อยูในตัวมันเอง”
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