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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอภิปรายถึงความสำคัญและความเข้าใจถึงนวัตกรรมภาวะผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอย่างพลิกผัน เพื่อพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาวะผู้นำในระดับต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและชุมชน และ
มีแนวทางพัฒนาผู้เข้าศึกษาให้เข้าใจทฤษฎีและตัวอย่างของตัวแบบบุคคลจากหลากหลายคุณวุฒิ  วัยวุฒิ และวิชาชีพต่าง ๆ  
ในด้านนวัตกรรมภาวะผู้นำที่ต้องประยุกต์ใช้ศาสตร์ภาวะผู้นำให้มีคุณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และตระหนักในการอยู่
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเป็นพลเมืองดี ที่คิดและปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ 
ทันสมัย และมีคุณค่า โดยสามารถค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยวิธีการที่
นุ่มนวลและยั่งยืน และมีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก
อย่างพลิกผันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการเป็นนักวิชาการที่สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมอย่างพอดีและยั่งยืน 
คำสำคัญ : นวัตกรรมภาวะผู้นำ, การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างพลิกผัน 
 
Abstract 
 The purpose of this article is to discuss the importance and understanding of leadership innovation 
in global change to develop and integrate the knowledge of leadership at different levels, both within the 
organization and the community and guidelines for developing students to understand theories and 
examples of personal models from various qualifications, ages, and professions in leadership innovation to 
be applied to gain concrete benefits and awareness of coexistence with the social environment and the 
rapidly changing economy, thereby leading to being a good citizen who thinks and acts creatively, being 
modernized, and having values, being able to conduct research to create new knowledge, solve complex 
problems in a gentle and sustainable way and are ready to develop themselves, families, society, and the 
nation amid the disruption world, morals and ethics Including being an academic who can communicate 
effectively using appropriate and sustainable technologies and innovations. 
Keywords: Leadership Innovation, Disruption World 
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บทนำ 
 ปัจจุบันสังคมโลกเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
แบบพลิกผัน (Disruption world) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
มากมายอย่างไม่คาดคิด เช่น การเกิดโรคระบาดโควิค-19 
(COVID-19) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อสังคมอย่างมากมาย การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในยุคโลกแห่งการพลิกผัน 
(Chandua S.R., Swapnil Chandu G.S., 2020) เป ็นทั้ง
เหตุปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที ่ทำให้ประเทศไทย
จำเป็นต้องพัฒนาประเทศและสังคมให้ทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงประเด็น เพื่อให้สามารถแข่งขัน 
แก้ไขปัญหา และประสานงานร่วมมือกับอารยประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นการพัฒนาประเทศตามแนวทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามลำดับ และการบริการทาง
สังคมทุกด้านที ่ม ีความครอบคลุมทั ่วถึง ร ่วมกับสร้าง
นวัตกรรมผู้นำผู้นำได้แก่ ด้านเศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น 
มีฐานการผลิตและบริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นใน
หลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิ
ภาคีและพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุ
ภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น (Amri 
Y.A. et.al., 2018) ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุน
ของไทยเพิ่มขึ ้น ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนา
ครอบคลุมมากขึ้น จากสภาวะ Disruptive world ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนเหมือนเป็นเรื ่องธรรมดาๆ 
บางครั้ง เราเรียกว่า “VUCA world” หรือ “The New Normal” 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าและผู้นำในองค์กร เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศพร้อมกับการสร้างนวัตกรรมภาวะผู้นำ 
การวิจัยและส่งเสริมการวิจัย ต้องสามารถเป็นผู ้นำการ
เปลี ่ยนแปลง สร้างศักยภาพ ความสามารถ และพัฒนา

พนักงานให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดจน
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในสังคมยุค Disruptive world 
 
วัตถุประสงคน์วัตกรรมภาวะผู้นำในยุค Disruptive world 
 เพื่อให้เข้าใจและมีความสามารถในการวางแผน 
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างปฏิสัมพันธ์ในกลุ ่มสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นภาวะผู้นำ 
โดยใช้นวัตกรรมความเป็นผู้นำที่มีคุณค่า มาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร โดยสอดคล้องกับหลักทฤษฎี และกลยุทธ์ที ่จะ
สามารถแสดงออกในบทบาทพฤติกรรมในองค์กร พร้อมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมภาวะผู้นำให้เท่าทันโลกที่
เปล ี ่ยนแปลงอย ่างพล ิกผ ัน  (Sota C., 2021) โดยต ้อง
คำนึงถึงชีวิตวิถีใหม่ ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ และสังคม 
และสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
นวัตกรรมภาวะผู้นำในยุค Disruptive world ในการจัดการ
เรียนรู้ 
  การสร้างนวัตกรรมกรรมภาวะผู้นำ เป็นหัวใจ
หลักในยุคของ Disruptive world ไม่ว่าจะในทุกวงการทาง
วิชาการ ด้านศึกษา, ด้านบริหาร, ด้านเศรฐกิจ, ด้านสาธารณสุข 
และด้านการปกครอง เป็นต้น สำหรับการจัดการเรียนรู้ก็
เช่นเดียวกันหากไม่มีนวัตกรรมภาวะผู้นำก็ไม่สามารถที่จะ
ปร ับปร ับให ้ เข ้าก ับย ุค Disruptive world ได้ด ้วยการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมภาวะผูน้ำการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้อง
กับบริบทที่แตกต่างกันของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัย
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่อง (Zhang Y., 
et.al., 2018) มีการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลง ยืดหยุ ่น ไม่
ตายตัว เปรียบเทียบกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมภาวะผู้นำ
ดังตารางที่ 1 ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงความหมายของนวัตกรรมภาวะผู้นำ 
ภาวะผู้นำ (Leadership) นวัตกรรม (Innovation) 

การสื่อสารที่ดี (Good Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
ความรับผิดชอบ (Responsibility Positioning) สร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย (Modernization) 
ทักษะการจัดการกับสิ่งต่างๆ (Management Skill) สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า (Value Creation) 

ที่มา : (Navedo Adro Joao J.F., Carlos Correia Leitao C.C., 2020), (Suhana S., et.al., 2019), (Morell L., 2020), (Nuaimia K.B., Singhb 
K.S., Harneyc B., 2021) 

  
 ภาวะผู้นำ (Leadership) หมายถึง ผู้นำ (Leader) 
ต้องมีการสื่อสารที่ดี (Good Communication) ซึ่งเป็นสิ่ง
สำคัญอย่างมาก ผู้นำที่ดีต้องสื่อสารให้ถูกกาลเทศะ การ
สื ่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลรวมถึงแต่ละระดับ 
ตลอดจนการเข้าใจวิธีการสื่อสารที่ดี จะทำให้เกิดการเข้าใจ
กันได้ดี เข้าใจสารที่ต้องการจะสื่อ เข้าใจวัตถุประสงค์ของ
การสื่อสาร และไม่ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร เพราะ
บ่อยครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกลับไม่ได้มาจากเรื่องงานหรือเรื่อง
คนเป็นหลัก หากผู้นำมีการสื่อสารที่ดีจะสามารถเชื่อมทุกคน
ให้อยู่ร่วมกันได้ดี สร้างความน่าเชื่อถือได้ สร้างความเคารพ
นับถือต่อกันได้ และทำให้ผู้ตามยินดีที่จะเป็นลกูน้อง ร่วมกัน
ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และผู้นำท่ีดีต้องมีความรับผิดชอบ 
(Responsibility Positioning) สูง ทั้งในส่วนของงานที่ตนเอง
ต้องทำและงานของลูกน้องที่ตนดูแล เมื่อเกิดความผิดพลาด
ก็ต้องกล้าที่จะรับผิด ในขณะเดียวกันก็ต้องรีบหาทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ไวท่ีสุด การเป็นคนมีความรับผิดชอบจะ
ทำให้เราทำงานได้อย่างมีวินัยด้วย และทำให้งานนั้นราบรื่น 
ประสบความสำเร็จ และทักษะการจัดการกับสิ ่งต่าง ๆ 
(Management Skill) ซึ ่งต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม 
การมีวิสัยทัศน์ที่ดีและกว้างไกลนั้นจะทำให้สามารถนำทีม
ตลอดจนพาลูกน้องไปในทิศทางที่ดีเหมาะสมได้ เห็นอนาคต
ที่ไกลว่าการทำให้ทีมก้าวหน้าได้ไกลกว่าตามแนวคิดของ 
Navedo Adro Joao J.F., Carlos Correia Leitao C.C., 
(2020) และ Suhana S., et.al., (2019). การเปิดรับสิ่ง
ใหม่ๆ ก็ทำให้เราค้นพบวิธีการทำงานใหม่ ค้นพบวิธีการ
แก้ปัญหาใหม่ ผู ้นำที ่ร ักการค้นหาสิ ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา  
 

เปิดรับความรู้แบบไม่จำกัด รักที่จะเรียนรู้อย่างสม่ำ เสมอ  
ก็ย่อมทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองช่วยบริหารจัดการงานได้
อย่างดี 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง คิดสร้างสรรคไ์ด้ 
(Creative Thinking) และคิดนวัตกรรม(Innovative Thinking) ได้ 
จึงเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทุกองค์กรต้องการให้ผู้บริหารและ
บุคลากร มีแต่ในความเป็นจริงบุคลากรก็คิดสร้างสรรค์ได้
มากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าเขาสามารถใช้การคิดสร้างสรรคใ์น
การทำงานได้แน่นอนทันทีและคิดสิ่งใหม่ๆได้ พร้อมสร้าง
นวัตกรรมที่ทันสมัย (Modernization) ให้เหมาะสมกับยุค
ชีวิตวิถีสมัยใหม่ (New normal) โดยต้องมีการดำเนินไปใน
ทั้งด้านสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า (Value Creation) และ 
มีประโยชน์ต่อผู้อื่น เศรษฐกิจและสังคมและสอดคล้องกับ 
Morell L., ( 2 0 2 0 )  แ ล ะ  Nuaimia K.B., Singhb K.S., 
Harneyc B., (2021) เพื ่อแก้ปัญหาและตอบโจทย ์ของ
กลุ่มเป้าหมายได้ พร้อมกับการพัฒนาสังคมให้ทันสมัยในยุค 
Disruptive world ต่อไป 
การสร้างนวัตกรรมภาวะผู ้นำเป็นความสามารถในการ
ค้นพบแนวทางใหม่ในการพัฒนาองค์กร และการสร้างสรรค์
ในด้านบริบททางนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนให้บุคลากร
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและเป็นผู้นำในองค์กร
ที่มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี สร้างสรรค์นวัตกรรม
ความเป็นผู ้นำที ่มีความคิดสร้างสรรค์ที ่ทันสมัย มีความ
รับผิดชอบในบทบาทของตนเองพร้อมท้ังช่วยสามารถในการ
จัดการกับสิ่งต่างๆ โดยสร้างกลยุทธ์ความเป็นนวัตกรรมอัน
ทรงคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ลักษณะนวัตกรรมภาวะผู้นำในยุค Disruptive world ใน
การจัดการเรียนรู ้
 นวัตกรรมภาวะผู ้นำสู ่การเปลี ่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของ เทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้องค์กรต่าง ๆ 
ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ สถานการณ์เหล่านี้เรียกว่า 
“ยุคการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างพลิกผัน หรือ Disrupted 
World” (Cortes F.A., 2020) (Sota C., 2021) โดยสาเหตุ
หลักของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู ่สังคมผู้ส ูงวัย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยสำคัญที่สุดคือ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม อาทิ AI, Big 
DATA, Internet of Things : IoTs องค์กร และประเทศต่าง ๆ 
ต่างกำลังปรับตัวกันเพิ่มมากขึ้น (Kruse, C., Schmidt, M., 
2020) (Mokhber M., et.al., 2018) ร่วมกับ “VUCA World” 
ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้นำองค์กรที่ต้องเข้าใจและ
เตรียมพร้อมรับมือให้ทันสถานการณ์ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงความหมายของยุค VUCA World 

VUCA World ความหมาย 

V 
(Volatility) 

Volatility หมายถึง ความผันผวนสูงสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง และ
รวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดาและทำนายได้ เป็นสถานการณ์เปลี่ยนฉับพลัน แบบตั้งตัวไม่ทัน จะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วมาก เช่น ยุค Disruptive innovation นวัตกรรมที่พลิกผัน อัตราการเปลี่ยนแปลงสูง 
(High rate of change) (Sota C., 2021) ซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความผันผวน ส่วนใหญ่มักจะเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ที่เป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ยังมีปจัจัย
ด้านช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ท้ังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาอันสั้น มีความผันผวนสูง  

U 
(Uncertainty) 

Uncertainty หมายถึง สภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง ขาดความชัดเจน ไม่สามารถหาข้อมูลที่ชัดเจน
มายืนยันในแต่ละสถานการณ์ได้ ทำให้ยากต่อการตัดสินใจ ซึ่งโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไม่
แน่นอนสูง (Unclear about the present) (Sota C., 2021) เช่น การปรับเปลี ่ยนองค์กร หรือ 
บริษัท รวมถึงการทดแทนของธุรกิจสมัยใหม่ เป็นต้น ซึ ่งปัญหาหลักของสถานการณ์ที ่ไม่มีความ
แน่นอน คือ การที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ และคาดการณ์ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลอะไรที่จะนำมาใช้
วิเคราะห์ จึงเกิดเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน นอกจากนี้ยังเสริมด้วยปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่
แอบแฝงและทันคาดคิดเพิ่มเติมใหม่จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนสูง  ส่วนผลกระทบของความไม่
แน่นอน จะเกิดภาวะหยุดชะงักและการชะลอตัวเกิดขึ้น 

C 
(Complexity) 

Complexity หมายถึง ความซับซ้อนที่มีมากขึ้น จนสามารถพบปัจจัยมากมายที่มีซับซ้อนต่อการ
ตัดสินใจ (Multiple key decision factors) (Sota C., 2021) เช่น โครงสร้างระบบทางการเงิน 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ เป็นต้น อาจจะพบปัญหาหลักของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนสูง โดยมีตัว
แปรหลายตัวท่ีถูกเชื่อมโยงกัน จนส่งผลกระทบต่อกัน และมีปัจจัยตัวแปรก็มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ที่
มีความซับซ้อนสูง มักจะเกิดขึ้นกับระบบท่ีมีโครงสร้างระบบใหญ่ๆ และผลกระทบของสถานการณ์ที่มี
ความซับซ้อนสูงนั้นย่อมเกิดความยุ่งยากในการแก้ไข ทำให้ต้องใช้เวลานานในการจัดการแก้ไขปัญหา 
และตัวแปรบางตัวอาจมีผลกระทบต่อเนื่องกันแบบโดมิโน ซึ่งถ้าตัวแปรใดหนึ่งล้มไป ก็จะส่งผลต่อตัว
แปรอื่นล้มไปด้วย  
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VUCA World ความหมาย 

A 
(Ambiguity) 

Ambiguity หมายถึง ความคลุมเครือ และไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ ้นได้ชัดเจน (Lack of 
clarity about meaning of an event) (Sota C., 2021) เช่น การติดเช้ือระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 
หรือ (Covid-19) มีจำนวนท่ีแท้จริงเท่าไหร่ และเราควรมีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้าง ซึ่งสถานการณ์
ที่ไม่ชัดเจน มันก็เลยคลุมเครือโดยปัจจัยที่ทำให้เกิดความคลุมเครือ จะคล้ายกับความไม่แน่นนอน  
หรือความเป็นจริงทีไ่ม่มีข้อมูลแท้จริงมาใช้ประกอบในการตัดสินใจ ความคลุมเครือจึงเกิดขึ้น รวมทั้งมี
การแปลความ ตีความ บางครั้งอาจมีข้อมูลแล้วแต่ก็ยังคลุมเครือ  

ที่มา : (Cortes F.A., 2020), (Kruse, C., Schmidt, M., 2020), (Mokhber M., et.al., 2018), (Sota C., 2021)  

 
บทบาทนวัตกรรมภาวะผู้นำในยุค Disruptive world ใน
การจัดการเรียนรู ้
 บทบาทนวัตกรรมภาวะผู้นำเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้นำในยุค Disruptive world เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของชาติให้มีคุณลักษณะ ซึ่งสอดคล้องกับ Guzmána E.V., 
et.al., (2020) ประกอบด้วยบทบาท 3 ด้าน เก่ง (Skill),  
ดี (Ethics) และมีภาวะผู้นำ (Leadership) ได้แก่ เก่ง (Skill) 
คือ การสร้างนวัตกรรมภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นในการเป็นเลิศ
ทางด้านอาชีพ, ดี (Ethics) คือการสร้างนวัตกรรมภาวะผู้นำ
ที่มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสู่ชุมชน และมีภาวะ
ผู้นำ (Leadership) คือ การสร้างนวัตกรรมภาวะผู ้นำที่
มุ่งเน้นในการส้รางชุมชนและสร้างภาวะผู้นำที่มีความยั่งยืน
ในการสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกองค์ประกอบ
การทั้ง 3 ประการนี้ว่า รูปแบบบทบาทนวัตกรรมภาวะผู้นำ
ในยุค Disruptive world คือ “ 3SEL ” โดยที่องค์ประกอบ
ทั้ง 3 ประการ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพร้อมท้ังเลือกใช้
วิธีการหรือผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณย์ุค Disruptive 
world ในบริบท ซึ่งองค์ประกอบท้ัง 3 ประการ เป็นปัจจัยที่
ทำให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 แนวทางปฏิบัติที ่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็น
ปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถี
ใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที ่ไม่คุ ้นเคย ที่ทำให้โลกใน
ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งในแง่การบริหารของธุรกิจ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก จนเกิด
กระแสในโลกธุรกิจที่เรียกว่า “Digital Disruption” หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี ภาวะผู้นำ 
เชิงนวัตกรรม ( Innovation Leadership) มีความสำคัญ 

ต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้ไปสู่ การเป็นองค์การแห่ง
นวัตกรรมที่เป็นเลิศ เพราะสามารถสร้างหรือส่งเสริมใหเ้กิด
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ วิธีการดำเนินงานใหม่ๆ 
สามารถนํามาเป็นกลยุทธ์ในด้านการบริหารจัดการ และ
พัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการ
เรียนการสอนที่ใช้นวัตกรรมจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนยุคใหม่ โดยผู้บริหาร
โรงเรียนต้องส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นกับโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมให้เกิดการทำงาน
เป็นทีม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องค์กรในระบบโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อนําความรู้
ความสามารถ และผลิตผลจากนวัตกรรมใหม่ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
 
ปัจจัยความสำเร็จนวัตกรรมภาวะผู้นำในยุค Disruptive 
world ในการจัดการเรียนรู ้
 จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงร ุกให้ม ีศ ักยภาพ สามารถปรับเปลี ่ยนได้ตามความ
ต้องการของสังคม เพื่อมุ่งผลิตศักยภาพสูง สามารถกำหนด
และสร้างสรรค์นวัตกรรมภาวะผูน้ำท่ีแปลกใหม่เหมาะสมกบั
สภาพปัญหาในปัจจุบัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม 
มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
(Yota W., Praeseesakul S., 2021) การเปลี่ยนแปลงและ
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พัฒนาตนเองให้เข้ากับสภาพสังคม มีความพร้อมในการรับ
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยได้
พัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับ Azzarello B.C. et.al, (2021) 
และ Wanga Y., et.al., (2021) และระบบการจัดการเรียน
การสอน การฝึกอบรม การฝึกทักษะให้มีความต่อเนื่อง ตาม
ยุทธศาสตร์ กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
ในด้านการเป็นผู ้นำทางนวัตกรรมภาวะผู ้นำ สามารถ
วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อกำหนดเป็นนวัตกรรม
ภาวะผู้นำและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางแผนและชี้นำแนวทางในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผู้นำที่มีทักษะมีความเชี่ยวชาญในการ
ปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารจัดการ ทั้งด้านนโยบาย
และการประกันคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเน้น
การมีส่วนร่วม และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้นำทีม่ีคุณภาพมี
ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นผู้นำ
ที่ทรงพลังหรือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องก่อให้เกิดพลังภายในตนเอง
และแพร่กระจายพลังเหล่านี้ไปสู่ผู้อื่นให้สำเร็จ ซึ่งผลจาก
วิจัยเอกสารของผู้เขียนจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 เล่ม ที่เขียน
เกี ่ยวกับชีวิตและผลงานของ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
พบว่าท่านเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำในหลากหลายรูปแบบ โดย
มีงานเกี่ยวข้องโดย Purisarn K., Chiwaphimai V., (2020). 
อาทิเช่น ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) 
ภาวะผู ้นำเชิงศรัทธาบารมี  (Charismatic Leadership) 
ภาวะผู้นำใฝ่บริการ (Servant Leadership) ภาวะผู้นำแบบ
สอนงาน (Coaching Leadership) ภาวะผู ้นำเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Leadership) ภาวะผ ู ้นำเช ิงมน ุษย ์ส ัมพ ันธ์  
(Relational Leadership) ภาวะผ ู ้นำการเปล ี ่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) และรวมถึงภาวะผู้นำที่
ทรงพลัง พร้อมกับสร้างนวัตกรรมภาวะผู้นำที่มีความเป็น
ภาวะผู้นำเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
 สรุปได้ว่า นวัตกรรมภาวะผู้นำมีความสำคัญต่อ
การบริหารงานของบุคลากรในองค์กร จะสามารถช่วยกระตุ้น
ให้บุคคลเกิดความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน  
มีจ ุดเน้นหร ือเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบ ัต ิงานตาม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน โดยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในกลุม่ 
เกิดความไว้เนื้อเชื ่อใจระหว่างกันในการทำงาน สามารถ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานไปสู่
วิสัยทัศน์ขององค์กร และเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการ
กำหนดทิศทางขององค์กรอย่างมีกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมภาวะ
ผู้นำ เพื่อการได้เปรียบในเชิงของการแข่งขันและในเชิงของ
คุณภาพของผลผลิต และสามารถการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
บทสรุป 
 จากการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน  
ทำให้สังคมและวัฒนธรรมภายนอกมี การพัฒนา ประเทศ
ไทยจึงต้องพัฒนาวิถีชีวิตให้เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมจากนานา
อารยประเทศ ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม  
ยึดหลักธรรมาภิบาล น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มาประยุกต์ใช้ในภาคีพัฒนา เพื่อให้สามารถเผชิญวิกฤติ
ความเสื่อมถอยและการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน 
จำเป็นต้องพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อกระแส 
การเปลี ่ยนแปลง ให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพคน  
เพื ่อพัฒนาสู่ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลของสังคมโลก 
และสมดุลในมิติต่างๆ ใช้หลักสหวิทยาการ นำไปสู่การบูร
ณาการและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใช้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาได้เหมาะสมกับบริบทของสังคมอย่างยั ่งยืนภายใต้
หลักคุณธรรมจริยธรรม ทันสมัย และเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุค Disruption world สอดคล้องกับแนวคดิ
งานวิจัยของ Yota W., Wicharapote J., Chutchaipolrut P., 
(2021) นวัตกรรมภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงในยุคพลิก 
ทำให้ความสามารถสร ้างท ักษะในการแก ้ไขป ัญหาที่
สลับซับซ้อน ซึ่งสังคมไทยและสังคมโลกกำลงัเผชิญ และการ
พัฒนานวัตกรรมภาวะผู้นำที่เหมาะสม ท้าทายอันมีคุณค่า 
และสามารถสร ้างสรรค์นว ัตกรรม กลยุทธ ์แนวทางที่
ก ่อให ้เก ิดการพัฒนาอย่างสูงในบทบาทหน้าที ่ ที่ ต ้อง
รับผิดชอบและการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์ต่างๆ 
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด  
 สรุปได้ว่า นวัตกรรมภาวะผู้นำ มีความจำเป็นที่
ต้องประยุกต์ใช้ศาสตร์ภาวะผู้นำให้มีคุณประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม และตระหนักในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
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เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเป็นพลเมืองดี 
ที่คิดและปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ ให้เท่ายุคทันสมัยอย่างมี
คุณค่า ในการบริหารทีจ่ะเกิดจากความท้าทายในงานซึ่งอาจ
เกิดจากปัญหา อุปสรรค หรือความต้องการในการพัฒนา
องค์กร ซึ่งจาก จะต้องใช้นวัตกรรมภาวะผู้นำอย่างสร้างสรรค์
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน 
โดยสามารถค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ แก้ไข
ปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยวิธีการที่นุ่มนวลและยั่งยืน  
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