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บทคัดย่อ
การให้บรกิารผูอ้ืน่ถอืว่าเป็นการยอมทีจ่ะลดทฐิมิานะของตนเองลงมาเพือ่รบัใช้ผูอ้ืน่หรอืช่วยเหลอืผูอ้ืน่โดยปราศจาก

มายาคติที่เป็นการเสแสร้ง การให้บริการผู้อื่นด้วยความจริงใจ มีความมุ่งมั่นก่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้อื่น การให้

บริการผู้อื่นจึงเป็นพฤติกรรมที่มีความส�าคัญยิ่ง ซึ่งโรเบิร์ต กรีนลีฟ (Robert Greenleaf) ผู้เป็นบิดาที่ให้ก�าเนิดและเป็น 

ผูบ้ญัญตัใิช้ค�าว่าภาวะผูน้�าการให้บรกิาร ทีม่สีาระส�าคญัว่าบคุคลทีม่ภีาวะผูน้�าทีจ่ะให้บรกิารผูอ้ืน่ต้องมบีคุลกิลักษณะเฉพาะ  

เป็นลักษณะของคนที่เกิดมาพร้อมกับลักษณะพื้นฐานอันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตน เช่น มีศักยภาพด้านพุทธิปัญญา

จึงมีความมุ่งมั่นที่จะบริการผู้อื่นเป็นล�าดับแรก โดยมีคาถาอาคมส�าคัญว่าประชาชนก็คือทรัพย์สินที่มีค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  

รวมทั้งเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีทักษะ ซ่ึงต้องเริ่มต้นด้วยการฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและพูดออกมาอย่าง

รอบคอบ ระมดัระวงั และด้วยการเป็นผูป้ระสานประโยชน์อย่างเอือ้อาทรด้วยการท�างานร่วมกัน ท�ากจิกรรมร่วมกนัในทกุมติิ 

อกีทัง้การมองเหน็การณ์ไกล คอื เชือ่ฟังบคุคลทีเ่ป็นผูน้�าเสมอ เพราะว่าผูน้�ามบีคุลกิภาพทีส่ามารถชกัจงู โดยเฉพาะมองเหน็

การณ์ไกลมากกว่า เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นเป็นนักคิดที่มีระบบคือเป็นผู้มีระเบียบวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์หรือระเบียบวิธีคิด

เชิงปรัชญาที่ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ และจะเป็นผู้น�าด้วยการสร้างพลังอ�านาจบารมีด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยการท�าตัว

ให้เป็นคนมีคุณค่าเพื่อที่จะน�าผู้อื่นอันก่อให้เกิดการมีพลังอ�านาจบารมีด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมหาศาล

ทฤษฎีภาวะผู้น�าการให้บริการ ได้ช้ีแนวทางไปสู่ขุมอริยทรัพย์ คือการปูพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติโดยสร้างจิตส�านึกให้

เกิดขึ้นในใจตนเอง เป็นผู้ที่มีจิตใจคิดที่จะบริการผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อบริการ

ผู้อื่นส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นอย่างดี

ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�าการให้บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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ABSTRACT
The servant leadership is regarded as to reduce the selfishness of oneself to serve others or help 

all the people without bias or pretence. It is very important role to serve others with very sincerity and 

also with very intention giving rise to happiness to oneself and others. In this case, Robert Greenleaf, the 

father of servant leadership, the first person who determines  to use this words covering the following 

details of person of character, that is, the characteristics of persons being born with special potential 

such as intellectuality, prepared to firstly serve others with the saying “people centered as our great 

property”. The person of character as such is able to have skilled communicator beginning with deep 

intention and carefulness and also the person of character should have a capacity of compassionate 

collaborator by means of working together in all dimensions, especially in foresight by listening to others 

who persuade to more foresight because they are systems thinker or scientific or philosophical thinkers 

and also they will lead with the great moral authority.

The theory of servant leadership can lead to the golden treasurer as the basic practice for constructing 

the conscience within oneself as always serving the others. This idea can well be applied to management 

for serving others for professional educator.                                                                             

KEYWORDS : Servant Leadership, Professional Educator

บทน�า
การให้บริการผู้อื่นถือว่าเป็นการยอมที่จะลดทิฐิ

มานะของตนเองลงมาเพือ่รบัใช้ผูอ้ืน่หรอืช่วยเหลอืผูอ่ื้นโดย

ปราศจากมายาคติ กล่าวคือ เป็นการลดความยึดมั่น ถือมั่น  

ทะนงตน เย่อหยิง่ หรอืยกตนเองว่าสงูส่งกว่าผูอ่ื้นด้วยถอืว่า

มียศ มีบรรดาศักด์ิ มีคุณวุฒิ มีต�าแหน่งสูง มีความสวย  

ความหล่อหรอืร�า่รวยด้วยฐานะเลอเลศิ ประการใดกต็าม ซึง่

หลายคนอาจคดิว่าเป็นการกระท�าทีย่าก การให้บรกิารผูอ้ืน่

ถือเป็นการลดความเห็นแก่ตัวของตนเอง ยอมลดบทบาท

หรือฐานะทางสังคมของตนเองลงมาอย่างมาก เพ่ือท่ีจะให้

บริการผู้อ่ืน อันเป็นการยอมตนเองเพื่อบริการผู้อื่นหรือรับ

ใช้ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใด พฤตกิรรมการ

ยอมลดตนเองในลักษณะนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของภาวะผู้น�า

ของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาหรอืวชิาชพีอืน่ ๆ  แม้ว่า

เป็นพฤตกิรรมทีท่�าได้โดยยากกต็าม ทัง้น้ีเพราะว่าผูป้ระกอบ

วิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพทางการศึกษาซ่ึงหมายถึงครู  

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษาและบคุลากรทางการ 

ศึกษาอื่น ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตาม

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2546 (ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2547 : 3)  

ย่อมต้องยอมตนเองเพื่อบริการผู้อื่น คือบริการนักเรียน

นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนร่วม หรือผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสียทั้งหลาย (Stakeholders) โดยเฉพาะเน้นที่การให้

บริการนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเหล่านั้น

บรรลุถึงฝั่งฝันหรือบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา การให้ 

บริการผู้อื่นเป็นได้ท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาควรตระหนักถึงความส�าคัญและแสวงหา 

ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ได้รับการยอมรับว่าเมื่อบริการ

ผู้อื่นจนกระท่ังผู้อื่นประสบความส�าเร็จแล้ว ย่อมยกระดับ

ศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นหรือให้ได้รับการยอมรับจาก

สาธารณชนมากยิง่ขึน้ ซึง่จะน�าความส�าเรจ็มาสูต่นเองอย่าง

มากในทีส่ดุเช่นเดยีวกนั ประการส�าคญัย่อมน�ามาซึง่อ�านาจ

บารมท่ีีท�าให้ผูอ้ืน่ยอมรบัตนเองว่าการเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี

ทางการศึกษาที่ให้บริการผู้อื่น มีความส�าคัญ มีภาวะผู้น�าที่

ยอดเยีย่ม เข้าท�านองว่ายิง่ยอมลดฐานะทางสงัคมของตนเอง

ลงต�่าเพื่อบริการผู้อื่นมากเท่าไหร่ ก็ท�าให้ได้รับการยอมรับ
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ว่าตนเองมศีกัยภาพสงูมากขึน้เท่านัน้ การพฒันาตนเองเพือ่

น�าไปสู่การมภีาวะผูน้�าการให้บรกิารผูอ้ืน่ซึง่เป็นภาวะผูน้�าที่

ส�าคัญยอดเยี่ยมดังกล่าวนั้น เจมส์ ดับบลิว ไซป์ (James W. 

Sipe) และดอน เอม็ ฟริกค์ (Don M. Frick) จงึได้เสนอแนวคดิ

น้ีไว้ในหนงัสอืช่ือเจ็ดเสาหลกัของภาวะผูน้�าการให้บรกิารซ่ึง

เป็นแนวทางปฏบิตัเิพือ่สร้างสรรค์ปัญญาแห่งการให้บรกิาร 

(Seven Pillars of Servant Leadership : Practicing the 

Wisdom of Leading by Serving) ซึ่งหากได้มีการน�ามา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการ

น�าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในสถาบันการ

ศึกษาทุกระดับหรือน�าไปใช้ในการบริหารจัดการในบริษัท 

รวมทั้งในหน่วยงานต่าง ๆ  ย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะ 

ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ คือได้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ 

มีบุคลิกภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะบริการผู้อื่น เป็นผู้มีความ

สามารถในการสือ่สารอย่างมทีกัษะ เป็นผูป้ระสานประโยชน์

อย่างเอื้ออาทร มองเห็นการณ์ไกล เป็นนักคิดท่ีคิดอย่างมี

ระบบ และเป็นผู้น�าองค์การคือสถานศึกษาด้วยการสร้าง

พลังอ�านาจบารมีด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู้น�าการให้

บริการนี้หากน�ามาประยุกต์ใช้กับองค์การโดยเฉพาะสถาน

ศึกษาดังกล่าว ย่อมเป็นดัชนีชี้ให้เห็นถึงการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) อันจะน�าไปสู่การได้

คนดี ได้คนเก่งและได้คนที่อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่าง

ยั่งยืนตลอดไป

ความเป็นมาของภาวะผู้น�าการให้บริการ
ภาวะผูน้�าการให้บรกิาร (Servant Leadership) เป็น

ทฤษฎีที่มีประวัติความเป็นมาโดยเริ่มจากโรเบิร์ต กรีนลีฟ  

(Robert Greenleaf) ซึง่เป็นผูบ้ญัญตัใิช้ค�านีเ้ป็นครัง้แรกใน

ผลงานซึง่เป็นบทความเรือ่งภาวะผูน้�าการให้บรกิารหรอืผูร้บั

ใช้ (The Servant as Leader) ตามประวัติกรีนลีฟ เกิดที่ 

มลรัฐอินเดียนาในปี 1904 (พ.ศ. 2447) และถึงแก่กรรมใน

ปี 1990 (พ.ศ. 2533) รวมอายุ 86 ปี กรีนลีฟท�างานให้กับ

องค์การทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจัดการวจิยัเพือ่พฒันาการ

ศึกษา โดยเฉพาะท�างานที่บริษัท เอทีแอนด์ที (AT & T) 

จวบจนเกษียณอายุการท�างานในต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่าย

การวิจัยด้านการบริหารจัดการที่บริษัทดังกล่าว กรีนลีฟ

เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์กรีนลีฟศึกษา (Greenleaf Center) ซึ่ง

เป็นศูนย์ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการศึกษาด้านจริยศาสตร์

ประยุกต์ นอกจากนั้นยังได้เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะที่

ส�านักวิทยาการบริหารจัดการสโลน (Sloan School of  

Management) แห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์  

(Massachusetts Institute of Technology, MIT) ซึ่ง

เป็นส�านกัทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก รวมท้ังได้เป็นศาสตราจารย์

อาคันตุกะที่บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ด รวมท้ังมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย หลังจากเกษียณ

อายุจากการท�างานท่ีบริษัทดังกล่าวในปี 1964 กรีนลีฟได้

รณรงค์ด้วยการเป็นนกัพดู นกัเขยีนและเป็นทีป่รกึษาให้กบั 

หน่วยงานหลายแห่งในการพูด การบรรยายหรือการให้ 

ค�าปรึกษาแต่ละครั้ง กรีนลีฟได้ขมวดสรุปถึงการใช้ค�าว่า 

ภาวะผู้น�าการให้บริการทุกคร้ังที่มีการบรรยาย และในปี  

1970 ได้เขียน ได้ตีพิมพ์บทความเรื่องภาวะผู้น�าการให้

บริการ รวมทั้งได้รณรงค์ เคลื่อนไหวในเรื่องนี้มาโดยตลอด

จวบจนถงึปี 1984 และในเวลาต่อมาทางศนูย์กรนีลฟีศกึษา 

ซึ่งมีกรีนลีฟเป็นผู้บริหาร ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์โรเบิร์ต  

เค กรนีลฟี ต่อมาในปี 1985 กรนีลฟีจงึเป็นทีรู่จ้กัในฐานะเป็น 

ผูใ้ห้ก�าเนิดค�าว่าภาวะผูน้�าการให้บรกิาร ซ่ึงใช้ค�าภาษาองักฤษ 

ว่า Servant Leadership นอกจากนั้นยังได้สร้างสรรค์แนว

ความคิดเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้น�าการให้บริการมาอย่างต่อ

เนือ่งโดยตลอด แนวความคดิทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัค�านี ้เป็นแนวคิด

พื้นฐานท่ีได้รับการยอมรับซ่ึงปรากฏในข้อเขียนเร่ืองทฤษฎี

ภาวะผู้น�าการให้บริการของกรีนลีฟดังกล่าว อันมีรากฐาน

หรือมีแนวความคิดมาจากการท่ีกรีนลีฟได้อ่านผลงาน  

เรื่องท่องโลกตะวันออก (Journey to the East) ของ 

เฮอร์มานน์ เฮสเส (Hermann Hesse) ซึ่งเป็นนักประพันธ์ 

รางวัลโนเบลชาวเยอรมัน  

กรอบแนวความคิดที่ช่วยให้เข้าใจภาวะผู้น�าการ

ให้บริการ ปรากฏออกมาเป็นคุณลักษณะทศลักษณ์สิบ

ประการ ซึ่งกรีนลีฟได้เสนอไว้ (Spears, 2010 : 25-30) มี

สาระส�าคัญดังนี้ 

1. การฟังผู้อื่นด้วยปัญญา (Listening)

2. การมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น (Empathy)

3. การช่วยรักษา เยยีวยาหรอืช่วยเหลือผู้อืน่ (Healing)

4. การสร ้างความตระหนักถึงการบริการผู ้อื่น 

(Awareness)
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5. การชี้น�า ให ้ข ้อชี้แนะผู ้อื่นด ้วยความหวังดี  

(Persuasion)

6. การสร ้างกรอบความคิดในการบริการผู ้อื่น  

(Conceptualization)

7. การสร้างวิสัยทัศน์ที่จะบริการผู้อื่น (Foresight)

8. การสร้างจติส�านกึในการบรกิารผูอ้ืน่ (Stewardship)

9. การสร้างพันธสัญญาเพื่อพัฒนาให้เกิดความ

เจริญงอกงามแก่ผู้อื่น (Commitment to the growth of  

people)

10. การสร้างสรรค์สังคมให้ตระหนักถึงการบริการ 

ผู้อื่น (Building community)

จากคุณลกัษณะเหล่าน้ีพบว่าไม่ใช่เป็นเรือ่งง่ายท่ีผูน้�า

จะสามารถสร้างคุณลักษณะเด่นดังกล่าวขึ้นมา ทั้งนี้เพราะ

ว่าคุณลักษณะของภาวะผู้น�าการให้บริการ ต้องใช้เวลาใน

การศกึษาวจัิยจนเป็นทีย่อมรบั ในระยะเริม่แรกแม้ว่ามคีนไม่

ให้การยอมรบัด้วยเหตผุลว่าเป็นเรือ่งทีส่ามารถน�าไปปฏบิตัิ

ได้เฉพาะรายบุคคลเท่านั้น พร้อมทั้งได้เสนอแนะว่าแต่ละ

ประเดน็อาจน�าไปเป็นหลกัการในการตัดสนิประสทิธผิลของ

ภาวะผูน้�าได้เช่นกนั นอกจากนัน้ภาวะผูน้�าการให้บรกิาร ยงั

ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่

จะแยกแยะพฤติกรรมทางด้านจริยธรรมของตนเองออกมา

ให้เห็นชัดเจนว่า ผู้น�าต้องแสดงให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นการ

ทดสอบที่ดีที่สุด ซ่ึงบอกให้ทราบถึงผลลัพธ์ของการกระท�า

ของผู้น�าในตอนท้ายว่าคืออะไร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดท่ี

น�ามาเป็นวิธีการ เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิดพลัง

ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

การสืบสานแนวคิดและพัฒนาภาวะผู้น�า
การให้บริการ

ไซป์และฟริกค์ได้สืบสานแนวคิดภาวะผู้น�าการให้

บริการและได้พัฒนามาเป็นเจ็ดเสาหลักของภาวะผู้น�าการ

ให้บริการ ทั้งนี้ไซป์ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้ศึกษา  

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการให้บริการผู้อื่นมาก่อน ส่วน 

ฟริกค์ได้รับแรงบนัดาลใจจากการได้ฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการ

ได้เป็นผู้บริการคนอ่ืน โดยเฉพาะได้รับแรงบันดาลใจจาก

เหนา เตา หวัง (Nao Tou Vang) หรือที่ได้ชื่อใหม่ในเวลา

ต่อมาว่าโรเจอร์ (Roger) ซ่ึงเป็นชาวลาวเผ่าม้งอพยพข้าม

พรมแดนไปอยูใ่นค่ายผูอ้พยพลีภั้ยในประเทศกมัพชูา ต่อมา 

ได้อพยพไปตั้งรกรากที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก

แม่ตาย ส่วนพ่อกับลุงของโรเจอร์ เคยเป็นผู้ที่ท�างานให้กับ

หน่วยสบืราชการลบัของสหรฐัอเมรกิาหรอืซไีอเอ (Central 

Intelligence Agency, CIA) และต่อมากถ็กูคอมมวินสิต์ฆ่า

ตาย รวมท้ังน้องชายกถู็กฆ่าตายโดยกลุ่มคอมมวินสิต์เช่นกนั  

ไซป์ได้รับแรงบันดาลใจจากโรเจอร์หลายประการ แม้ว่า 

โรเจอร์ไม่เคยเข้าเรียนในระบบโรงเรียน ไม่รู้หนังสือ แต่ใน

ช่วงเวลาต่อมาโรเจอร์ก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ

ระดับนานาชาติท่ีได้จัดตั้งสถานศึกษาในค่ายผู้อพยพล้ีภัย       

โรเจอร์จึงมีความกระตือรือร้นท่ีจะสมัครลงทะเบียนเข้า

ศึกษาและได้ศึกษาถึงระดับสามซึ่งเป็นเพียงระดับการอ่าน

ออกเขียนได้เท่านั้น โดยเฉพาะในด้านภาษาและภาวะผู้น�า 

ฟริกค์ถามโรเจอร์ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง ได้รับค�าตอบว่าได้

เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น�าและเมื่อถามว่าภาวะผู้น�าคืออะไร 

โรเจอร์ก็ตอบว่าได้รับการสั่งสอนให้เป็นผู้น�าในค่ายผู้อพยพ 

ลี้ภัยซ่ึงต ้องรับผิดชอบในการดูแลความต้องการของ

ประชาชน ตัวอย่าง เช่น การดูแลงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่าครอบครวัชาวลาวเผ่าม้งจ�านวนหลายร้อยคนได้รับอาหาร

เพยีงพอในแต่ละวนัหรอืยงั โรเจอร์ได้ท�ากจิกรรมดัง่นีท้กุวัน 

ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการผู้อื่นหรือรับใช้ผู้อื่น ในระยะเวลา

ต่อมาโรเจอร์ได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง ซึ่งในเวลา

ต่อมา โรเจอร์ก็ได้เป็นสมาชิกของชุมชนในมลรัฐวิสคอนซิน 

และเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้น�าการให้บริการด้วยการด�าเนินการ

ช่วยเหลือ ให้บรกิารผูอ้ืน่อย่างสม�า่เสมอ โรเจอร์จงึได้รบัการ

ยอมรบัว่าเป็นพระเอกในดวงใจของฟรกิค์ตลอดไป เรือ่งราว

ของโรเจอร์จึงเป็นหัวใจส�าคัญของภาวะผู้น�าการให้บริการ 

อันเป็นที่มาของ เจ็ดเสาหลักของภาวะผู้น�าการให้บริการ  

เป้าหมายของเจด็เสาหลกัของภาวะผูน้�าการให้บรกิาร  

จะก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้มีการศึกษาทางด้าน 

ภาวะผูน้�าการให้บริการ ให้มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน เหมอืน 

เรือ่งราวของโรเจอร์ท่ีมศีกัยภาพของภาวะผูน้�า ซึง่ต้องศกึษา

ควบคูก่นัไปกบัความ ต้องการทีจ่ะบรกิารผูอ้ืน่ และพยายาม

ช้ีให้เห็นแนวทางใน เบ้ืองต้นท่ีจะเป็นผู้ท่ีมีภาวะผู้น�าการ

ให้บริการผู้อื่น นอกจากนั้นภาวะผู้น�าการให้บริการ ยังมุ่ง

สร้างสรรค์ทีจ่ะ ให้ทกุคนได้น�าแนวคดิด้านภาวะผูน้�าการให้

บรกิารไปสูก่าร ปฏบิตัอิย่างจรงิจงั (Implement) อันจะก่อ

p141-154 ����������� �������������.indd   144 4/25/2559 BE   09:38



ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559 145

บทความวิชาการ

ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

ฟริกค์ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อได้อ่านบทความเรื่องภาวะ

ผูน้�าการให้บริการของโรเบร์ิต กรีนลฟีเมือ่ปี 1986 แล้ว ก็รูส้กึ 

ประทับใจเป็นอย่างมาก แต่ด้วยอิทธิพลด้านความคิดของ 

นักคดิ เช่น วอร์เน เบนนสิ (Warren Bennis) ปีเตอร์ ดรคัเกอร์  

(Peter Drucker) ปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge) หรือ 

มาร์กาเรต วีทเลย์ (Margaret Wheatley) ฟริกค์จึงจ�าเป็น 

ต้องศกึษามาก อ่านมาก แต่กม็คีวามประทบัใจ มาสะดดุหยดุ 

อยู ่กับแนวความคิดของกรีนลีฟ โดยเฉพาะองค์ความรู ้  

สติป ัญญาหรือแนวความคิดของกรีนลีฟท่ีได ้พัฒนา

ประสบการณ์ทางด้านอาชีพหรือภารกิจท่ีก ่อให้เกิด

ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่คือภาวะผู้น�าการให้บริการผู้อื่น 

ฟริกค์เล่าต่อไปว่าได้ท�างานที่ศูนย์กรีนลีฟศึกษาที่เมือง

อินเดียนาโพลิส (Indianapolis) ช่วงระหว่างปี 1990 ซึ่ง

เป็นสมัยที่ลาร์รี สเปียส์ (Larry Spears) ด�ารงต�าแหน่งเป็น 

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารของศูนย์แห่งนี้ จึงได้มีการน�าเอา

แนวความคิดของกรีนลฟีมาเผยแพร่ผ่านสือ่ต่าง ๆ  เช่น มกีาร 

จัดพิมพ์เป็นเอกสาร มีการจัดประชุม รวมทั้งมีการส่งข้อมูล

ไปประชาสัมพันธ์ยังศูนย์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

ดังนั้นแนวคิดเรื่องภาวะผู้น�าการให้บริการจึงเป็นแนวคิดท่ี

แพร่หลายโดยทั่วไป ด้วยพลังแนวความคิดของกรีนลีฟ จึง

ก่อให้เกิดอิทธิพลท�าให้ฟริกค์พยายามอุทิศเวลาเพื่อสร้าง

ความเข้าใจและร่วมสืบสานแนวคิดเร่ืองภาวะผู้น�าการให้

บริการให้มีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนตลอดไป

ส่วนไซป์ในฐานะทีเ่ป็นนกัจิตวทิยา นกักายภาพบ�าบดั

และเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหลายแห่งได้เล่าว่าได้น�าหลัก

การเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการให้บริการไปประยุกต์ใช้ เมื่อเขา

ได้รับการแนะน�าให้รู้จักงานเขียนของกรีนลีฟ เมื่อปี 1998 

ไซป์ได้กล่าวต่อไปว่างานเขียนของกรนีลฟีท่ีได้บรรยายว่าจะ

สร้างแรงบนัดาลใจโดยยดึถอืเป็นวชิาชพีอย่างไร จะให้ความ

ช่วยเหลือหรือพัฒนาผู้อื่นให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างไร 

ไซป์จึงได้น�าค�าพูดของกรีนลีฟมาถ่ายทอด เพื่อย�้าเตือนให้

ตระหนักว่าไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นมาเป็นความจริงได้ ถ้าไม่มี

ความใฝ่ฝัน รวมทั้งไม่สามารถจุดประกายน�าพาความใฝ่ฝัน

ให้เกิดเป็นความจริงได้ และความใฝ่ฝันต้องมีความมุ่งมั่น

สร้างสรรค์ให้เกิดมีขึ้นมาให้ได้เป็นล�าดับแรก ดังนั้นไซป์จึง

พยายามทีจ่ะสร้างสรรค์ทกุสิง่ทกุอย่างโดยพยายามท�าความ

ฝันให้กลายเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลา

ไซป์และฟริกค์ (Sipe and Frick, 2009 : 4) ได้ยก

ค�านิยามความหมายของค�าว่าภาวะผู้น�าการให้บริการ ซึ่ง

กรีนลีฟได้นิยามไว้ตั้งแต่เริ่มแรกว่าภาวะผู้น�าการให้บริการ 

คือบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะเฉพาะ (Person of Character)  

เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะบริการผู้อื่นเป็นล�าดับแรก (Puts 

People First) เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารอย่าง

มีทักษะ (Skilled Communicator) เป็นผู ้ประสาน

ประโยชน์อย่างเอือ้อาทร (Compassionate Collaborator)  

ซึ่งจ�าเป็นต้องมีศักยภาพเฉพาะบุคคล คือ เป็นผู้มองเห็น

การณ์ไกล (Foresight) หรือการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลโดย

ต้องเป็นนกัคดิทีม่รีะบบ (Systems Thinker) และเป็นผูท้ีม่ี

ความสามารถในการเป็นผูน้�าด้วยการสร้างพลังอ�านาจบารมี

ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Leads with Moral Authority) 

นอกจากยกค�านิยามข้ึนมาอ้างแล้ว ไซป์และ ฟริกค์ ยังได้

อธบิายต่อไปว่าจากความหมายของภาวะผูน้�าการให้บริการ 

สามารถบรรจลุงไว้เป็นเสาหลกัเจด็ประการ (Seven Pillars) 

ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของวฒันธรรมองค์การ (Organizational 

Culture) ตั้งอยู่บนฐานคือกลยุทธ์ของสถาบัน (Organiza-

tional Strategy) ซึง่เป็นเสาหลกัค�า้ยนัสนบัสนนุให้ผูป้ฏบิตัิ

งาน (Employees) ท�าให้ลูกค้าที่ใช้ผลผลิตหรือลูกค้าท่ีใช้

บรกิารของสถาบนั (Customers) รวมทัง้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย  

(Stakeholders) หรือชุมชนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

(Community) ให้เป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในการที่จะบริการ

ผูอ้ืน่ ภาพทีเ่ป็นเสาหลกัเจด็ประการจงึแสดงถึงลกัษณะลลีา 

แสดงลักษณะเป็นรูปปิรามิดหัวกลับ ซึ่งเป็นการให้เกียรติ

แก่ผู้เสนอแนวความคิดนี้ ซ่ึงก็คือกรีนลีฟ ภาพที่แสดงจึง

เป็นลักษณะการบริหารแบบจากระดับบนลงมาสู่ระดับล่าง 

(Top-down) ของภาวะผู้น�าในองค์การซ่ึงกรีนลีฟมีความ

เชือ่มัน่ว่าภาวะผูน้�าทีไ่ด้ออกแบบไว้นี ้แม้ว่ายงัไม่สมบรูณ์ทกุ

อย่าง แต่ก็สามารถสนับสนุนหรือให้บริการคนส่วนใหญ่ซึ่ง

ท�างานในองค์การนัน้ ๆ  โดยการน�าไปประยกุต์ใช้อย่างง่าย ๆ   

ได้ อนึ่งในเสาหลักแต่ละต้นยังมีแกนที่อยู่ในเสาหลักแต่ละ

ต้นเรียกว่าลักษณะอันแสดงถึงนิสัยของภาวะผู้น�าที่เป็น

แก่นสาระ (Core Leadership) หรือสมรรถภาพของภาวะ

ผูน้�าการให้บรกิาร แก่นสาระหรอืสมรรถภาพเป็นทกัษะของ 

ผู้บริหารซึ่งบ่งบอกประสิทธิผลของการเป็นหรือการมีภาวะ
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ผู้น�าการให้บริการ (Sipe and Frick, 2009 : 5-6) อันเป็น

ผลลัพธ์ของการน�าสาระส�าคัญของภาวะผู้น�าการให้บริการ

สู่การปฏิบัติ

สาระส�าคัญของภาวะผู้น�าการให้บริการ
ภาวะผู ้น�าการให้บริการท่ีกรีนลีฟได้เสนอเป็น 

พ้ืนฐานก่อให้เกดิอทิธิพล ท�าให้มนีกัวชิาการได้สบืสานอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะไซป์และฟริกค์ ได้น�ามาพัฒนาเป็นเจ็ด

เสาหลักของภาวะผู้น�าการให้บริการดังกล่าว ซ่ึงมีประเด็น

ส�าคัญประกอบด้วยการมีบุคลิกลักษณะเฉพาะ (Person 

of Character) การมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะบรกิารผูอ้ืน่เป็นล�าดบั

แรก (Puts People First) การเป็นผู้มีความสามารถในการ

สื่อสารอย่างมีทักษะ (Skilled Communicator) การเป็น 

ผู้ประสานประโยชน์อย่างเอื้ออาทร (Compassionate 

Collaborator) การมองเห็นการณ์ไกล (Foresight)  

การเป็นนักคิดที่มีระบบ (Systems Thinker) และการน�า

ด้วยการสร้างพลังอ�านาจบารมีด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(Leads with Moral Authority) แต่ละประเด็นมีสาระ

ส�าคัญ ซึ่งสามารถสรุป และอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้   

กำรมบีคุลกิลกัษณะเฉพำะ (Person of Character) 

เป็นลักษณะท่ีนักชีววิทยากล่าวว่าคนเราเกิดมาพร้อมกับมี

ลกัษณะพืน้ฐาน (Sipe and Frick, 2009 : 1-33) อนัเป็นความ 

สามารถพิเศษเฉพาะตน เช่น มีศักยภาพด้านพุทธิปัญญา 

ด้านอารมณ์ ส่วนนักจิตวิทยาพัฒนาการ มีความเชื่อว่า

คุณลักษณะหรือบุคลิกภาพเฉพาะสามารถปรับเปล่ียนได้

หรือสร้างขึ้นมาได้โดยอาศัยกระบวนการเรียนการสอนทาง

ด้านคณุธรรมจรยิธรรมและพฒันาให้มปีระสบการณ์ชวีติเชงิ

บวก การมบีคุลกิลกัษณะเฉพาะจึงมุง่ทีก่ารสร้างคณุลกัษณะ

ของภาวะผู้น�าการให้บริการด้วยการตระหนักถึงคุณค่าของ

การด�าเนินการบริหารจัดการ (Operative Values) ซ่ึง

เป็นการเน้นให้เหน็ว่าความรูด้้านคณุธรรมจรยิธรรม (Moral 

Knowing) ความรูส้กึรบัรูห้รอืตระหนักถึงคุณธรรมจรยิธรรม 

(Moral Feeling) รวมทั้งการมพีฤตกิรรมที่ถกูต้องตามหลกั

คุณธรรมจริยธรรม (Moral Behavior) เป็นลักษณะที่ชี้ให้

เหน็ว่ามีความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องรูแ้ละเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 

ชัดเจนว่าความดีคืออะไร ถ้าปรารถนาท�าความดี ต้องท�า

อย่างไร จงึต้องมหีลกัในการก�ากบักาย ก�ากบัวาจาและก�ากบั 

ใจอันเป็นบุคลิกลักษณะเฉพาะที่เชื่อมโยงถึงการกระท�าที่

สจุรติทกุชนดิ และต้องมกีารขบัเคลือ่นให้เหน็ว่ามกีารกระท�า 

ดงักล่าวจรงิ ๆ  (Movements in Action) ซึง่มีทางเลือกว่าจะ

เรยีนรูเ้พือ่พฒันาให้เป็นคนทีท่�าให้ถกูต้อง หรอืเรยีนรูเ้พือ่ที่

จะท�าให้ผดิหลกัคลองธรรม อย่างไรกต็ามการกระท�าทกุอย่าง  

จ�าเป็นต้องท�าด้วยการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตลอด

เวลา (Integrity in Action) ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นอย่าง

ชดัเจนว่าเป็นคณุค่าทีส่ามารถน�าไปปฏบิตัไิด้จรงิ โดยเฉพาะ 

มกีารบรูณาการคณุธรรมจรยิธรรมซึง่หากมองในมติหิรือมอง

ในลักษณะท่ีเป็นเสาหลักท่ีว่าด้วยเรื่องการมีบุคลิกลักษณะ

เฉพาะ จึงได้มีการเสนอข้อความส�าคัญว่าถ้าผู ้น�าแสดง

บทบาทที่ไม่สามารถชี้ให้เห็นว่าเป็นตัวตนด้านคุณธรรม

จรยิธรรมอย่างแท้จรงิแล้ว ผูใ้ต้บงัคบับญัชาหรอืผูป้ฏบิติัตาม 

กจ็ะจบัผดิได้ว่าเป็นผูน้�าทีม่พีฤตกิรรมทีห่ลอกลวง ดงันัน้การ

มคีณุธรรมจรยิธรรมประจ�าใจประกอบการท�างาน (Integrity  

in Action) จงึเป็นคณุลกัษณะของการมบีคุลิกลกัษณะเฉพาะ 

ทีส่�าคญัเป็นอย่างมาก เพราะผูน้�าสามารถให้บรกิารผู้อืน่เป็น

แบบอย่างทีดี่ได้ กต่็อเมือ่ตนเองต้องยดึถอืหรอืมหีลกับรูณา

การทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีก่อน รวมทั้งต้องยึดหลัก

การลดความเหน็แก่ตวั ลดทฐิมิานะ ลดตวัต�า่ลง และยดึหลัก

การให้บริการด้วยค�านึงถึงเป้าหมายสูงสุด

กำรมีควำมมุ่งมั่นที่จะบริกำรผู้อื่นเป็นล�ำดับแรก 

(Puts People First) เป็นลักษณะที่ไซป์และฟริกค์ (Sipe 

and Frick, 2009 : 34-44) ได้เร่ิมต้นอธิบายโดยยกข้อความ

ส�าคัญซึ่งเรียกว่าคาถาอาคมหรือเวทย์มนตร์(Mantra) ขึ้น

มากล่าวว่าบริษัท (สถาบัน) ของเราก็คือประชาชนของเรา

และประชาชนของเรากค็อืทรพัย์สนิทีม่คีณุค่าทีย่ิ่งใหญ่ท่ีสดุ

ของบริษัท (สถาบัน) ของเรา รวมทั้งได้ตั้งค�าถามว่าเราได้

ตระหนักถึงความส�าคัญหรือมีความมุ่งมั่นท่ีจะบริการผู้อ่ืน

เป็นล�าดบัแรกทัง้ในชวีติส่วนตวัหรอืในการประกอบวชิาชพี

หรือไม่ การมีความมุ่งมั่นท่ีจะบริการผู้อ่ืนเป็นล�าดับแรก  

จึงถือว่าเป็นการมุ่งแสวงหาและสร้างแรงบันดาลใจที่จะ

บริการ มีภาวะผู้น�าการให้บริการ แม้ว่าจะเร่ิมต้นท่ีการมุ่ง

ประโยชน์ตนเป็นทีต่ัง้กจ็รงิ แต่หากมองในระดบัลกึลงไปแล้ว

จะเป็นการเช่ือมโยงลงไปถึงการบริการผู้อื่น คือเห็นความ

ต้องการหรอืเห็นความจ�าเปน็อยา่งเรง่ด่วนของผูอ้ื่น รวมทัง้

เห็นผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นล�าดับแรกก่อน แล้วผลลัพธ์
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บทความวิชาการ

น้ันกจ็ะสะท้อนกลบัมาถงึตนเองอย่างหลกีเลีย่งไม่พ้น กล่าว

คือยิ่งได้ให้บริการผู้อื่นมากเท่าไหร่ ก็จะได้รับประโยชน์แก่

ตนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นหรือยิ่งให้ ยิ่งได้ ดังนั้นการมุ่งให้บริการ

ผู้อื่น จึงจ�าเป็นต้องแสดงพฤติกรรมที่จะให้ผู้อื่นเชื่อว่าผู้ที่ได้

รับการบริการ ก็เป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญคนหนึ่ง ดังนั้น

ภาวะผู้น�าการให้บริการ จึงต้องแสดงให้ผู้อื่นมีความศรัทธา

ต่อตนเองว่ามีจิตใจที่บริการผู้อื่นเป็นล�าดับแรก ต้องแสดง

ให้เห็นว่าตนเองมีจิตใจ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ค�าปรึกษา ให้

ความช่วยเหลือ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นเป็นท่ีตั้ง 

รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลผู้อื่น อีกทั้ง 

เข้าไปเกีย่วข้องหรอืเข้าไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่เป็นล�าดบัแรกเสมอ 

ซึง่ไซป์และฟรกิค์ (Sipe and Frick, 2009 : 34) ได้ยกบทกว ี

ของคาฮิล ยบิราน (Kahil Gibran) ขึน้มาประกอบว่า การยนิด ี

ที่จะให้ ก็เป็นรางวัลของการให้นั่นเอง (The joy of giving 

is its own reward) และได้อธบิายในหวัข้อการเรยีกร้องให้

มาเป็นผู้บริการผู้อื่น และสร้างแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้น�า

ในการให้บริการผู้อื่นอีกด้วย นอกจากนั้นยังได้ยกข้อความ

ส�าคญัของกรนีลฟี (Sipe and Frick, 2009 : 36) ขึน้มากล่าว

เพ่ิมเติมอีกว่าผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ย่อมจะต้องสร้างประสบการณ์

ด้วยการเป็นผูใ้ห้บรกิารหรอืรบัใช้ผูอ้ืน่ก่อนเสมอ (The great 

leader is first experienced as a servant to others) 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการยอมลดตนเองต�่าลงมาเพื่อให้บริการ

ผู้อื่นถือว่าเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ที่จะปูทางน�าไปสู ่

การสร้างแรงบันดาลใจที่จะท�าให้บุคคลผู้นั้น เป็นผู้น�าท่ี 

ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะเป็นผู ้น�าที่มีจิตใจท่ีจะบริการผู ้อื่น 

ตลอดเวลา หากผู้ใดไม่คิดที่จะบริการผู้อื่น ผู้นั้นก็คงไม่

สามารถเป็นผู้น�าที่ดีได้

กำรเป็นผู้มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรอย่ำงม ี

ทักษะ (Skilled Communicator) อนัเป็นเสาหลกัท่ี 3 ซึง่ 

ผู้เขียนได้ยกค�ากล่าวของกรีนลีฟขึ้นมากล่าวอีกเช่นกันว่า  

ผู้ให้บริการที่ท�าตัวเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง จะให้บริการ  

จะตอบสนองหรือรับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ของผู้อื่น 

โดยอัตโนมัติด้วยการรับฟังปัญหาเป็นล�าดับแรกเสมอ  

ภาวะผู้น�าการให้บรกิารในประเด็นการเป็นผูม้คีวามสามารถ 

ในการสื่อสารอย่างมีทักษะ (Sipe and Frick, 2009 :  

45-76) จงึเริม่ต้นด้วยการฟังอย่างต้ังอกต้ังใจและพดูออกมา 

อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง นอกจากนั้นการฟังต้องกระท�า 

ด้วยความเคารพต่อผู้อื่น รวมท้ังสามารถอธิบายให้ผู้อื่น

ทราบความในใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน อีกทั้งควรฟังและรับ

ฟังผลสะท้อนกลับจากผู้อื่นเสมอ ประเด็นส�าคัญของการ

สือ่สารอย่างมทีกัษะ กค็อืจ�าเป็นต้องแสดงออกด้วยลกัษณะ

เปิดเผย ด้วยความตั้งใจและเห็นอกเห็นใจ ควรมีการสื่อสาร

ด้วยการเชิญให้ผู้ฟังตอบรับด้วยการสื่อสารย้อนกลับ และมี

การสื่อสารด้วยการเช้ือเชิญให้มีส่วนร่วมอยู่เสมอ ประเด็น

การเป็นผู ้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีทักษะนี ้ 

มกีารเสนอแนะให้ใช้สตูรในระดบัเบือ้งต้นคอื ABC โดยสร้าง

ให้เห็นว่ามีความสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งอาจต้องใช้ภาษากายเข้า

มาช่วย เพือ่ย�า้ให้เห็นว่าผูฟั้งก�าลงัฟังอยูด้่วยความสนใจหรอื

อาจจ้องไปท่ีหน้าตาของผูพู้ดด้วยลักษณะท่าทางทีเ่หมาะสม

คอืท�าว่าตนเองมคีวามสนใจตลอดเวลา (A : Act Interested)  

รวมท้ังเป็นผู้ฟังท่ีมีความกระตือรือร้นอันแสดงลักษณะให้

เห็นเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด คือใช้ค�าพูดที่แสดงให้เห็นว่า

ผู้ฟังก�าลังฟังด้วยความสนใจ หรือกระตุ้นให้สนใจอยู่เสมอ 

(B : Be Encouraging) และเป็นผู้ฟังที่มุ่งหวังให้เกิดความ

ชัดเจนจากการฟัง ซึ่งต้องมีการสรุปบทสนทนาให้ชัดเจน

แจ่มแจ้ง (C : Clarify) โดยอาจใช้สตูรว่า XYZ หมายความว่า

ผูฟั้งอาจรูส้กึ X ด้วยเหตผุลคอื Y เพราะต้องการ Z ในทีน่ีมุ้ง่

หมายถึงการสรปุผลจากการฟังการพดูหรอืการสือ่สารอย่าง

มีทักษะ เพราะว่าผู้น�าการให้บริการที่ยิ่งใหญ่ ถือว่าเป็นผู้ที่

มีศักยภาพในการสื่อสารที่ยิ่งใหญ่(The great leaders are 

the great communicators) อยู่ตลอดเวลา

กำรเป็นผู ้ประสำนประโยชน์อย่ำงเอื้ออำทร  

(Compassionate Collaborator) เป็นเสาหลักท่ีไซป์

และฟริกค์ (Sipe and Frick,2009 : 77-103) ได้บรรยาย

ถงึประสบการณ์ในการท�างานของพลเมอืงประเทศสิงคโปร์

และประเทศญี่ปุ่นอันเป็นเสาหลักที่ 4 โดยเฉพาะเน้นถึง

วฒันธรรมในการสร้างความร่วมมอืกนั ค�าว่าการสร้างความ

ร่วมมือกันตรงกับค�าภาษาอังกฤษว่า Collaboration ซึ่งมี

รากค�ามาจากภาษาละตินว่า com และค�าว่า laborare มี

ความหมายว่าท�างานร่วมกัน ร่วมด้วยช่วยกัน ท�ากิจกรรม

ร่วมกัน (Co-labor) ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกันในทุกมิติ แต่

การท�างานร่วมกนัมใิช่เรือ่งง่าย จงึควรสร้างให้เป็นวฒันธรรม

ของความร่วมมือ โดยเฉพาะต้องมีวัฒนธรรมของความไว้

วางใจและให้ความเคารพซ่ึงกันและกันในทุกสถานการณ์ 

p141-154 ����������� �������������.indd   147 4/25/2559 BE   09:38



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี148

รวมทั้งปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดีต่อกันเสมอ ด้วยการแสดง

ศักยภาพโดยส�านึกถึงความรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความ

ร่วมมือ ร่วมใจกันโดยมีความคิดริเร่ิม สร้างความผูกพันซึ่ง

เน้นให้ทกุคนมุง่หวงัประสบความส�าเรจ็ อกีทัง้สร้างสรรค์ให้

เห็นคุณค่าของความเป็นคนซื่อสัตย์ต่อกัน พัฒนาปรับปรุง

องค์การด้วยการเรยีนรู ้แลกเปล่ียนเรยีนรูซ้ึง่กันและกนัอย่าง

สม�่าเสมอ และมุ่งให้คนในองค์การเพิ่มขีดความรับผิดชอบ 

ซึ่งถือว่าเป็นการประสานประโยชน์ขององค์การอย่างเอื้อ

อาทร นอกจากนั้นยังจ�าเป็นต้องแสดงออกถึงความซาบซึ้ง

ในความเอ้ืออาทรดังกล่าว โดยมกีารสร้างสรรค์ความร่วมมอื

ระหว่างทีมงาน สร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างประชาคม 

เพื่อลดความขัดแย้ง อนึ่งในการท�างานเป็นทีม (TEAM) คือ

การเริ่มต้นท�าด้วยกัน (Together) ท�าพร้อมกันทุก ๆ คน 

(Everyone) ท�าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ประสบความส�าเร็จ

ทุกด้าน (Achieves) โดยมีจารีต (More) หรือวัฒนธรรม

ประเพณีก�ากับเพ่ือให้การท�างานร่วมกันน้ันประสบความ

ส�าเร็จ การท�างานร่วมกันอาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ซ่ึง

สามารถเกิดขึ้นได้ในองค์การ จึงมีประเด็นค�าถามว่าอะไร

คือลีลาการท�างาน (Working Style) ที่ก่อให้เกิดความขัด

แย้งจากการท�างานนัน้ และควรมกีารเจรจาเพือ่มุง่ลดความ

ขัดแย้งโดยเฉพาะการแสวงหาแนวทางที่เสนอไว้เรียกว่า 

RULES ที่ควรน�ามาประยุกต์ใช้ให้เป็นรูปธรรม ข้อความย่อ

ว่า RULES เป็นค�าย่อเพื่อให้ดูคล้ายกับค�าเต็มที่แปลว่ากฎ

ระเบียบหรือมีกฎระเบียบ (Rules) ข้อความที่เป็นค�าย่อว่า 

RULES จึงมุ่งหมายให้ผู้น�าการให้บริการ มีความสงบเยือก

เย็น มีความสงบนิ่ง มีใจเป็นสมาธิเพื่อพร้อมรับการแก้ไข

ปัญหาไว้เสมอ (Remain Calm) หลังจากนั้นจึงปฏิบัติกับ 

ผู้อื่นเหมือนที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเรา (Onto Others  

as Yourself) คือตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันให้มาก

ขึน้ (Listen to Understand) โดยคาดหวงัว่างานจะประสบ

ความส�าเร็จได้ (Expect Success) ก็ต้องมีการอาศัยการ

ประสานประโยชน์ด้วยความเอื้ออาทร รวมทั้งควรมีการ

แสวงหาปัจจัยสนับสนุนจากภายนอก (Seek Outside 

Support) อย่างสม�า่เสมอ กจ็ะท�าให้การประสานประโยชน์

อย่างเอื้ออาทรนั้น ประสานลงตัวกันอย่างดียิ่ง

กำรมองเหน็กำรณ์ไกล (Foresight) เป็นกลยทุธ์ใน

ทางปฏบิตัสิ�าหรบัการตัดสนิใจเพือ่การน�าองค์การไปสูค่วาม

ส�าเรจ็อนัเป็นเสาหลกัท่ี 5 ซ่ึงกรีนลฟีมกัเรยีกว่า การน�าทีผู่น้�า

ทั้งหลาย จ�าเป็นต้องมี โดยขอให้คิดว่าท�าไมเราต้องเชื่อฟัง

บคุคลทีเ่ป็นผูน้�าเราเสมอ ทีเ่ราต้องเชือ่ฟังผูน้�าเพราะว่าผู้น�า

มีบุคลิกภาพท่ีสามารถชักจูง โดยเฉพาะมองเห็นการณ์ไกล

มากกวา่จึงได้ให้ความไว้วางใจบุคคลนัน้ การมองเห็นการณ์

ไกล (Sipe and Frick, 2009 : 104-129) จงึเป็นศกัยภาพหรอื

เป็นความสามารถเฉพาะของบุคคลท่ีมองเห็นในสิ่งที่ผู้อื่น

มองไม่เห็น เป็นการมองสิ่งที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นสถานการณ์

ในอนาคต ผู้น�าการให้บริการ จึงต้องเข้าใจบทเรียนในอดีต  

ตระหนักถึงความเป็นจริงในปัจจุบัน และคาดหวังด้วย

การตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว ่าผลลัพธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นใน

อนาคตอย่างแน่นอน ทั้งนี้ผู้น�าการให้บริการ ก็มีพื้นฐาน 

ความคิดมาจากจิตใจที่เปี ่ยมล้นด้วยอัชฌัตติกญาณหรือ

พุทธิปัญญา (Intuitive Mind) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเอง

ตามศักยภาพ คือรู้เอง เห็นเอง การมองเห็นการณ์ไกลหรือ

การสร้างวสิยัทศัน์อาจเริม่จากการเกบ็รวบรวมข้อมลู มกีาร

วเิคราะห์ข้อมลูอย่างละเอยีด แล้วน�ามาพฒันาเป็นแนวโน้ม 

(Trends) พร้อมท้ังสร้างเป็นโครงการในอนาคต ซึ่งเป็น

ลักษณะการพยากรณ์หรือการคาดคะเนอย่างมีเหตุผลใน

ระยะยาวในรูปแบบของการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา

และสร้างเป็นโครงการที่มีทิศทางเดียวในอนาคต หรือ

วางแผนโดยมแีนวทางเลอืกซึง่มกีารวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั

และสร้างเป็นโครงการที่มีทิศทางเลือกที่เป็นไปได้หลาย

แนวทางในอนาคต จึงมีการเสนอแนวทางบ่มเพาะเพื่อให้

เกดิการมองเหน็การณ์ไกล โดยเริม่จากการวเิคราะห์ประวัติ

ความเป็นมาในอดีต เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสาระความ

รู้ในปัจจุบัน พัฒนาเป็นสารสนเทศเพื่อให้มีการฟักออกมา

เป็นตวัหรอืผลติผลออกมาให้เห็นเป็นรปูธรรม ทัง้นีเ้ป็นการ

เปิดโอกาสให้ค้นพบหรือเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งเพิ่ม

ลักษณะการสร้างความร่วมมือในสิ่งที่พบเห็นกับเพื่อนร่วม

งานอย่างต่อเนื่อง วิสัยทัศน์หรือการมองเห็นการณ์ไกลที่

ยอดเยี่ยม จึงมีลักษณะเป็นการเปิดเผยให้เห็นสรรพส่ิงท่ี

มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่ที่วาดออกมาให้เห็นเป็นภาพอนาคตท่ี

สดใสชดัเจน เชือ่มโยงกบัอตัลกัษณ์เฉพาะของสถาบนั สร้าง

ความประหลาดใจให้เกดิขึน้ในสถาบนั จากการมองเห็นภาพ

ที่เป็นไปได้ในอนาคต และก�าหนดกรอบให้เห็นอย่างชัดเจน

ว่าสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม ดังนั้น 
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บทความวิชาการ

ผู้ที่มีภาวะผู้น�าการให้บริการ จึงต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มอง

เห็นการณ์ไกล เป็นผู้แสดงออกถึงลักษณะสร้างสรรค์สิ่งที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต และแสดงความกระตือรือร้น รวมท้ัง

ตัดสินใจตามที่วาดหวังไว้นั้นอย่างกลมกลืนกัน สอดคล้อง

กับค�ากล่าวที่กรีนลีฟ ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านภาวะผู้น�าการ

ให้บริการที่กล่าวไว้ว่า ผู้น�าจะต้องสร้างความเชื่อมั่นเสมอ 

อันจะเป็นเกราะก�าบงัเพือ่เผชิญกบัสถานการณ์ท่ีไม่ทราบว่า

จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต  (Sipe and Frick, 2009 : 127) 

ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้น�าการให้บริการ ย่อมต้อง

มีจินตภาพในอนาคตที่ก�าหนดไว้ ซึ่งเป็นลักษณะฝันให้ไกล

ไปให้ถึงอยู่เสมอ

การเป็นนักคิดที่มีระบบ (Systems Thinker) เป็น

เสาหลักที่ไซป์และฟริกค์ (Sipe and Frick,130-154) ได้

เสนอเครื่องมือส�าหรับการเป็นนักคิดที่มีระบบโดยตั้งเป็น

ค�าถามว่าระเบียบวิธีคิดของแต่ละสาขาวิชาก็ดี ระเบียบวิธี

คดิทางวทิยาศาสตร์กดี็ หรือระเบยีบวธีิคดิเชิงปรชัญากด็ ีได้

เข้ามามบีทบาทโดยทัว่ไปบ้างหรอืไม ่และได้เสนอเครือ่งมอื

ที่เป็นทฤษฎีในการคิด เช่น ระบบรางวัลคุณภาพ ระบบการ 

บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการหยิบยก

ค�ากล่าวของกรีนลีฟขึ้นมากล่าวว่าการเป็นนักคิดที่มีระบบ

นั้น ต้องเริ่มจากการส�ารวจดูสรรพสิ่งทั้งมวลและพยายาม

หาภาษามาอธิบายในสิ่งที่พบเห็นนั้นให้เป็นระบบให้จงได้ 

กล่าวคือ เมื่อพบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ ก็พยายาม

ที่จะสร้างภาพให้เห็นเป็นภาพกว้างขึ้น (Zoom in) เพื่อให้

เห็นว่าบุคคลหรือประเด็นปัญหาใดบ้างท่ีจ�าเป็นต้องแก้ไข 

โดยอาศัยกระบวนการบริหารจัดการหรือกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และการเป็นนักคิดที่มีระบบก็จะสามารถ

ท�างานต่อไปได้ โดยสร้างภาพออกไป (Zoom out) ให้เห็น

ว่าบริบทหรือโครงสร้างขององค์การทั้งมวลนั้นได้มีส่วน

สัมพันธ์กับชุมชน สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่สัมพันธ์

กับสังคมระดับประเทศชาติหรือไม่ จึงได้เสนอแนวคิดเกี่ยว

กับการเป็นนักคิดที่มีระบบว่าควรตระหนักถึงพื้นฐานทาง

ความคิดที่เป็นรูปปิรามิด โดยเริ่มต้นจากยอดปิรามิด คือ

คิดถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ (Events) ที่เกิดขึ้น 

ในองค์การ เมื่อคิดถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

นักคิดที่มีระบบต้องอาศัยกลยุทธ์ (Strategies) เพื่อ

สร้างสรรค์หรอืแก้ไขเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้

โดยอาศยักระบวนการทางวฒันธรรม (Culture) ขององค์การ

มาเป็นแรงสนับสนุน ซ่ึงมีความเช่ือ (Beliefs) ของแต่ละ 

บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ เป็นแรงผลักดันท�าให้

องค์การแสดงบทบาทโดยรวมออกมา ทัง้นีไ้ด้อ้างองิถงึกฎที่

เป็นระบบวธิคีดิของปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge) ทีก่ล่าวถงึ 

การตระหนกัถึงความส�าคญัในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนือ่ง 

โดยมกีารสร้างแรงผลกัดนั มกีารสร้างพฤตกิรรมทีด่ ีเป็นต้น 

นอกจากนั้นยังเสนอแนวความคิดที่เป็นระบบของกรีนลีฟ  

ที่กล่าวถึงการสร้างวิธีคิดโดยการขับเคลื่อนองค์การให้

ด�าเนินไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ อย่างไรก็ตาม ภาวะผู้น�า

การให้บริการ จึงต้องตระหนักถึงประเด็นส�าคัญโดยเฉพาะ

การเป็นผู้คิดสร้างความประทับใจด้วยการท�าสิ่งที่ยากให้

เป็นสิ่งท่ีง่าย การเป็นผู้มีความสามารถในการคิดเพื่อที่จะ

อธิบายสิ่งที่น�ามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และส่ิง

ที่ส�าคัญที่สุดคือต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจมุ่งคิดสร้างสรรค์ความดี

สูงสุดอยู่ตลอดเวลา

กำรน�ำด้วยกำรสร้ำงพลงัอ�ำนำจบำรมด้ีำนคณุธรรม 

จริยธรรม  (Leads with Moral Authority) อันเป็นเป็น

เสาหลักที่ 7 ซึ่งไซป์และฟริกค์ (Sipe and Frick, 2009 : 

155-161) ได้อธิบายรายละเอียดของเสาหลักด้านการน�า

ด้วยการสร้างพลังอ�านาจบารมีด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย

ได้ยกตัวอย่างประกอบในหัวข้อว่า การท�าตัวให้เป็นคนที่

มีคุณค่าเพื่อที่จะน�าผู้อื่น (Becoming Worthy to Lead) 

เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดพลังอ�านาจบารมีด้านคุณธรรมจริยธรรม

อย่างมหาศาล ฟริกค์ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเด็นการสร้าง

พลงัอ�านาจบารมด้ีานคณุธรรมจรยิธรรมว่า สมยัทีศ่กึษาอยู่

ในระดบัอดุมศกึษาทีว่ทิยาลยัแห่งหนึง่ ฟรกิค์ได้มส่ีวนรบัผดิ

ชอบในการท�างานกลุ่มอย่างหนึ่ง คือการสร้างเรือซึ่งจะน�า 

มาใช้ในขบวนพาเหรดในงานวนัคนืสูเ่หย้าของสถาบนั ทมีงาน 

ได้มีการคัดเลือกหัวหน้าคณะท�างานและผู้ท่ีได้รับการ 

คดัเลือกกไ็ด้ท�างานในช่วงภาคฤดรู้อนทีผ่่านมา แต่ผูท้ีไ่ด้รับ 

การคัดเลอืกไม่เป็นผู้น�าท่ีมคีวามสามารถดงัทีท่กุคนคาดหวงั 

ไว้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมน�าไปสู ่ความส�าเร็จ  

คณะท�างานท่ีมีสมาชิกส่วนใหญ่จึงตัดสินใจไม่ให้โอกาสแก่

ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกได้ท�างานอกีต่อไป คณะท�างานจงึได้ท�า 

แกล้งเป็นไม่รู้ไม่ช้ี แกล้งท�าเป็นตัวตลกขบขัน เพื่อให้วัน

เวลาผ่านไปและทุกสิ่งก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ทว่า
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ช่วงที่เวลาเหลือน้อย คือวันงานเริ่มใกล้เข้ามา คณะท�างาน

จึงพิจารณาเห็นว่า ลาร์รี (Larry) เป็นคนขยันท�างาน ช่วย

แบกแผ่นกระดานและท�าทกุสิง่ทกุอย่างด้วยลกัษณะทีเ่งยีบ

ขรึม พูดน้อยแต่ท�างานมาก เช่น ช่วยตอกตะปู รวมทั้งถาม

ทกุคนว่าจะให้เขาช่วยท�างานอะไรได้บ้างและตรงเข้าไปช่วย

เหลอืโดยไม่พดูอะไรออกมา และท�างานด้วยความสนกุสนาน 

ทั้งยังท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายเรือก็กลายเป็น

รูปเป็นร่างขึ้นมา ลาร์รีไม่ได้ท�าให้ใครปวดเศียรเวียนเกล้า 

คือไม่ได้ท�าให้คณะท�างาน โดยเฉพาะหัวหน้าคณะท�างาน

คนเก่ามีความรู้สึกว่า อับอาย ขายหน้า หรือน่ารังเกียจ  

แต่ท�างานด้วยความราบรืน่ ขณะทีล่าร์รเีดินเข้ามาใกล้คณะ

ท�างานเมื่อใด เมื่อนั้นคณะท�างานก็จะรู้สึกเกรงใจหรือเกรง

พลังอ�านาจบารมีด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ลาร์รีทุ่มเทแรง

กาย แรงใจในการท�างานโดยไม่ปริปากบ่นถึงความเหนื่อย

ยากแต่ประการใด ดังน้ันทุกคนจึงท�างานด้วยความเงียบ

และเรียบง่าย มีความเต็มใจ ด้วยความเกรงในพลังอ�านาจ

บารมีด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ลาร์รีมีอยู่ ลาร์รีจึงกลายเป็น

หัวหน้าโครงการหรือผู้น�าโครงการ เพราะลาร์รีได้พิสูจน์ให้

เห็นว่าได้รับความไว้วางใจ ไดร้ับความเชื่อถือ เพราะได้อุทศิ

ตนเองในการท�างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จากการที่ได้

ร่วมมือกันนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ลาร์รีได้รับความไว้วางใจ 

เป็นผู้มีพลังอ�านาจบารมีด้านคุณธรรมจริยธรรม (Moral 

Authority) ซึ่งฟริกค์ได้อธิบายต่อไปว่าพลังอ�านาจบารมี

ด้านคณุธรรมจรยิธรรม ย่อมมคีวามแตกต่างจากพลงัอ�านาจ

ทีเ่ป็นทางการ (Formal Authority) ในแง่ทีว่่า พลงัอ�านาจที่

เป็นทางการ คอืพลงัอ�านาจทีค่นใดคนหนึง่มอียู ่ครอบครอง 

อยู ่ด�ารงต�าแหน่งอยู ่หรือได้รับมาจากการได้รับการแต่งตัง้ให้ 

ด�ารงต�าแหน่ง เช่น ต�าแหน่งผูอ้�านวยการ หวัหน้างาน เป็นต้น  

พลงัอ�านาจทีเ่ป็นทางการน้ี ย่อมถกูน�าไปใช้ในการอ�านวยการ 

ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ก�ากับ ติดตาม ส่งเสริมในการเลื่อนขั้น 

เลื่อนต�าแหน่ง (Promotion) หรือการลดข้ัน ลดต�าแหน่ง 

(Demotion) ของผู้ร่วมงาน รวมทั้งมีการอ�านวยการให้มี 

การปรบัปรงุแก้ไข บรรดาผูน้�าทัง้หลายจงึมกัใช้พลงั อ�านาจ

ทีเ่ป็นทางการจนเคยชนิซึง่เหมอืนกบัพ่อแม่ ผูป้กครองมกัใช้

กบับตุรหลานของตน ทัง้น้ีกเ็พือ่เป็นการ บงัคับไม่ให้สิง่ท่ีไม่ดี

เกดิขึน้ หรอืบงัคับให้ทกุคนท�างานให้ แล้วเสรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี  

แต่ในประเด็นนี้ ฟริกค์ได้อ้างถึงกรีนลีฟ ซึ่งมีความเช่ือว่า 

พลงัอ�านาจบารมด้ีานคณุธรรมจรยิธรรมไม่ได้มมีาควบคูก่บั

การด�ารงต�าแหน่ง แต่ทว่าได้ รบัมาโดยผ่านกระบวนการจาก

หกเสาหลักทีผ่่านมา  โดยเฉพาะลกูน้องหรอืผูร่้วมงานมกัให้

ความเช่ือถือในพลงั อ�านาจบารมด้ีานคณุธรรมจรยิธรรม คอื

อ�านาจบารมทีีต้่องปฏบิตัติน ท�าตนให้เป็นผูม้บีคุลกิลกัษณะ

ด้วยการลดทิฐิมานะลง แต่มีคุณธรรมจริยธรรม มีพื้นฐาน

ทางด้านจติวญิญาณด้วยการน�าใจเขามาใส่ใจเรา และใจของ

เราก็ติดตรึงอยู่ในใจของทุกคนตลอดเวลา ดังนั้นการสร้าง

ให้เกิดคุณค่าในพลังอ�านาจบารมีด้านคุณธรรมจริยธรรม

ย่อมเหนือกว่าพลังอ�านาจด้านต�าแหน่งหน้าที่ อนึ่งการกระ

จายอ�านาจการท�างานให้ผู้อื่นโดยมุ่งให้ทุกคนตระหนักถึง

ความรับผิดชอบ และปลูกฝังการมีพลังอ�านาจบารมีด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ด้วยการก�าหนดขอบเขตให้ชัดเจน แต่ก็

สามารถยืดหยุ่นได้บ้าง จึงเป็นการเน้นให้เห็นว่ามีการสร้าง 

รูปแบบโดยกระตุ้นให้ตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือเป็นผู ้ยอมรับและสร้าง

จติส�านกึในความรบัผดิชอบ คอืเป็นผู้สร้างพลงัอ�านาจบารม ี

ด้านคุณธรรมจริยธรรมประจ�าใจเสมอ รวมทั้งสร้างพลัง

การควบคุม อีกท้ังสร้างสรรค์วัฒนธรรมของการตรวจสอบ 

ประเมิน จึงเป็นคุณลักษณะส�าคัญของภาวะผู้น�าการให้

บริการ ท่ีมีการน�าด้วยการสร้างพลังอ�านาจบารมีด้าน

คุณธรรมจริยธรรมประจ�าใจอยู่ตลอดเวลา

จากสาระส�าคัญที่น�าเสนอโดยสังเขป มีแก่นสาระ

หรือสมรรถนะของแต่ละเสาหลักของภาวะผู ้น�าการให้

บริการ ดังเสนอเป็นตารางดังนี้

แนวทางการน�าไปประยุกต์ใช้
แนวทำงกำรน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำผลงำน

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้แก่ครูผู้บริหาร

สถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา ศกึษานเิทศก์และบคุลาการ

ทางการศึกษาอื่น ๆ สามารถน�าสาระส�าคัญของภาวะผู้น�า

การให้บริการไปประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

ตนเองเข้าสูต่�าแหน่งช�านาญการ ช�านาญการพเิศษ เชีย่วชาญ

หรือเช่ียวชาญพิเศษ ท้ังนี้เพราะว่าการพัฒนาตนเองเข้าสู่

ต�าแหน่งทางวิชาการ ก็ท�าเพื่อค้นพบความรู้ใหม่ ๆ และน�า 

ความรู้นั้นมาพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาบุคลากรและที่ส�าคัญ

คือการพัฒนาผู ้เรียนซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรของชาติที่
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559 151

บทความวิชาการ

1.การมีบุคลิกลักษณะเฉพาะ  
(Person of Character) 

2.การมีความมุ่งมั่นที่จะบริการผู้
อื่นเป็นล�าดับแรก 
(Puts People First) 

3.การเป็นผู้มีความสามารถ
ในการสื่อสารอย่างมีทักษะ 
(Skilled Communicator) 

4.การเป็นผู้ประสานประโยชน์
อย่างเอื้ออาทร 
(Compassionate 
Collaborator) 

5.การมองเห็นการณ์ไกล 
(Foresight) 

6.การเป็นนักคิดที่มีระบบ 
(System Thinker)  

7.การน�าด้วยการสร้าง
พลังอ�านาจบารมี ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (Leads with Moral 
Authority)

เป็นผู้ท่ีมีความสามารถตัดสินใจด้วยการใช้สติปัญญาท่ีมีอยู่ภายในตนด้วยคุณธรรม
จริยธรรม ทั้งนี้โดยอาศัยหลักการส�าคัญซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะคือ
1. ยึดหลักบูรณาการทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ยึดหลักการลดความเห็นแก่ตัว ลดทิฐิมานะ ลดตัวต�่าลง
3. ยึดหลักการให้บริการด้วยค�านึงถึงเป้าหมายสูงสุด
เป็นผูท่ี้คอยให้ความช่วยเหลอืคนอืน่ให้พบกบัสิง่ท่ีต้องการพฒันาซึง่มกีารตัง้ความหวงั
ไว้สูงสุดโดยมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ
1. แสดงให้เห็นว่า มีจิตใจที่จะบริการหรือรับใช้ผู้อื่น
2. แสดงให้เห็นว่ามีจิตใจ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ค�าปรึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นที่ตั้ง
3. แสดงให้เห็นว่า เป็นผู้เอาใจใส่และเข้าไปเกี่ยวข้อง
เป็นผู้มีสุนทรียะในการฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและพูดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี โดยมี
คุณสมบัติเฉพาะคือ
1. สื่อสารด้วยความตั้งใจ มีความเห็นอกเห็นใจ
2. สื่อสารด้วยการเชิญให้ผู้ฟังมีการสื่อสารย้อนกลับ
3. สื่อสารด้วยการเชื้อเชิญให้มีส่วนร่วม
เป็นผู้มีลักษณะท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ให้การเสริมแรงสนับสนุนอย่างหลาก
หลาย รวมทัง้สร้างสรรค์ให้มคีวามรูส้กึในการร่วมเป็นเจ้าของโดยมคีณุสมบติัเฉพาะคอื
1. แสดงออกถึงความซาบซึ้งในความเอื้ออาทร
2. แสดงออกถึงสร้างสรรค์ทีมงานและประชาคม
3. แสดงออกด้วยการเจรจาเพื่อมุ่งลดความขัดแย้ง
เป็นผู้มีกระบวนการคิดหรือจินตนาการในสิ่งท่ีเป็นไปได้ในอนาคต ท�าส่ิงที่คาดหวัง
ในอนาคตให้เกิดขึ้นเป็นจริงหรือวาดหวังเป้าหมายให้มีความชัดเจนโดยมีคุณสมบัติ
เฉพาะคือ
1. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มองเห็นการณ์ไกล
2. เป็นผู้แสดงออกถึงลักษณะสร้างสรรค์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. เป็นผู้แสดงความกระตือรือร้นและตัดสินใจตามที่วาดหวังไว้
เป็นผู ้ ท่ีมีความคิดและท�าอย่างมีกลยุทธ์ เป็นผู ้น�าในการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการสร้างดุลยภาพในทุกภาคส่วน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะคือ
1. เป็นผู้คิดสร้างความประทับใจด้วยการท�าสิ่งที่ยากให้ง่าย
2. เป็นผู้สามารถคิดอธิบายในสิ่งที่จะน�ามาปรับประยุกต์ใช้
3. เป็นผู้คิดสร้างสรรค์ความดีสูงสุด 
เป็นผู้ที่แสดงความเคารพ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้พบความจริงและความเช่ือมั่น 
รวมทั้งสร้างมาตรฐานคุณภาพเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติโดยมีคุณสมบัติเฉพาะคือ
1. เป็นผู้ยอมรับและสร้างส�านึกในความรับผิดชอบ
2. เป็นผู้สร้างพลังอ�านาจด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสร้างพลังการควบคุม
3. เป็นผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมของการตรวจสอบประเมิน

เจ็ดเสำหลักของภำวะผู้น�ำ
ในฐำนะที่เป็นผู้ให้บริกำร แก่นสำระหรือสมรรถนะส�ำคัญ
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี152

ส�าคัญ ด้วยการน�าไปสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยหรือ

น�าไปสู่กระบวนการท�าวิจัยที่มีลักษณะสัมพันธ์กันอันถือได้

ว่าเป็นการให้บริการผู้อื่นที่ส�าคัญ ดังตัวอย่างผลการวิจัย

ของพิชญ์สิชา พงษ์พันแพงพงา (2557) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับ

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าการให้บริการส�าหรับผู้บริหาร

สถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนล่างทีพ่บว่าโดยภาพรวมรปูแบบมคีวามเหมาะสมอยูใ่น

ระดับมาก โดยด้านที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

ที่สุดคือด้านการมีบุคลิกภาพในการให้บริการ ส่วนด้านอื่น

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับได้แก่ด้าน

การให้บรกิารผูอ้ืน่เป็นส�าคัญ ด้านทักษะการส่ือสาร ด้านการ 

เป็นผู้ประสานประโยชน์อย่างเอือ้อาทร ด้านการมวีสิยัทศัน์  

ด้านการคดิอย่างเป็นระบบ และด้านการเป็นผูน้�าทีม่อี�านาจ

บารมทีางจรยิธรรม และได้มกีารน�ารปูแบบนีไ้ปสูก่ารปฏบิตัิ

โดยการสอบถามระดับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติพบ

ว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามล�าดับคือ

ด้านการเป็นผู้น�าที่มีอ�านาจบารมีทางจริยธรรม ด้านการ

มีบุคลิกภาพในการให้บริการ ด้านการให้บริการผู้อื่นเป็น

ส�าคัญ ด้านการเป็นผู้ประสานประโยชน์อย่างเอื้ออาทร 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบและด้าน

ทักษะการสื่อสาร และได้มีการยืนยันเป็นฉันทามติโดยการ

จดัสนทนากลุม่ผูท้รงคณุวฒุว่ิาเป็นรปูแบบภาวะผูน้�าการให้

บริการส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษา

หรอืงานวจิยัของวรรณวสิา กจิสนิท (2553) ทีไ่ด้ศกึษา 

วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของครู เน้นบุคลิกลักษณะเฉพาะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าตัว

บ่งชี้ทุกตัวเป็นตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 จ�านวนทั้งหมด 9 ตัว ครอบคลุมองค์ประกอบ 

3 ด้านได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียงประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ ส่วนด้านการจัดการ

เรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยตัว 

บ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ และด้านการประพฤติปฏิบัติตนตามปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียงประกอบด้วยตัวบ่งชี ้4 ตวับ่งชี ้และผล

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอันดบัทีส่องของโมเดล

ตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล

เชิงประจักษ์ น�้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ด้าน  

มีค่าเป็นบวกทุกตัว โดยองค์ประกอบที่มีน�้าหนักความ

ส�าคัญมากที่สุดในการบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมได้แก่ด้านการ

จัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา 

คือด้านความรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้าน 

การประพฤติปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยองค์ประกอบในแต่ละด้านดงักล่าว มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ 

เท่ากบั 1.00, 0.99 และ 0.73 ตามล�าดบัและมคีวามแปรผัน

ร่วมกับองค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ประมาณร้อยละ 93, 91 

และ 47 ตามล�าดับ 

รวมท้ังงานวิจัยของพัชราณี ฟักทองพรรณ (2557) 

ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มคุณลักษณะผู้น�าที่พึง

ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน การวิจัยคร้ังนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวโน้มคุณลักษณะผู้น�าที่พึงประสงค์

ของผูบ้รหิารโรงเรยีนสตรเีอกชนจากการคาดการณ์ในช่วงปี  

พ.ศ. 2554-2559 ซึ่งมีการใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและ 

การวจัิยเชงิปรมิาณ โดยมกีระบวนการคอื (1) การด�าเนนิการ 

วิจัยเอกสารเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย (2) การวิจัย 

อนาคตแบบเทคนคิเดลฟายทางมานษุยวทิยา (Ethnographic  

Delphi Futures Research, EDFR) ซ่ึงมีการสัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นนักวิชาการและผู้ท่ีรอบรู้ด้านภาวะผู้น�า 

จ�านวน 21 คน น�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาสังเคราะห์

เป็นแบบสอบถาม พร้อมแสดงคะแนนค่าความถี่ท่ีได้จาก

การสัมภาษณ์ในแต่ละข้อส่งกลับเพื่อประเมิน วิเคราะห์

การกระจายของข้อมูลด้วยค่ามัธยฐาน (Median) และค่า

พิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (3) การน�า

ข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแบบสอบถาม เพื่อ

หาความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนสตรี

เอกชน (Stakeholder) ประกอบด้วย ผูบ้รหิารโรงเรยีนสตรี

เอกชนทั่วประเทศ ตัวแทนครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่า 

จ�านวน 381 คน (4) การน�าข้อมลูท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญและผู้ที่

มส่ีวนเกีย่วข้องกบัโรงเรียนสตรเีอกชน มาวเิคราะห์ทางสถติิ

ด้วยค่าเฉลีย่ (Mean) แล้วน�าผลการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ระดบั

ความคิดเห็นมาเปรียบเทียบกันพบว่าแนวโน้มคุณลักษณะ
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559 153

บทความวิชาการ

ผูน้�าทีพ่งึประสงค์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนสตรเีอกชน ในปี พ.ศ.

2554-2559 ประกอบด้วยคุณลักษณะผู้น�า 5 ด้าน คือ (1) 

ด้านความรู้ (2) ด้านทกัษะ (3) ด้านทศันคติ (4) ด้านคณุธรรม

จริยธรรม (5) ด้านบคุลกิภาพ โดยผูเ้ชีย่วชาญให้ความส�าคญั

กบัคณุลกัษณะผูน้�าด้านบคุลกิภาพสงูสดุ รองลงมาเป็นด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความส�าคัญ

กับด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงสุด รองลงมาเป็นด้านทัศนคติ 

ในภาพรวมทั้งสองกลุ่มให้ความส�าคัญกับคุณลักษณะด้าน

คณุธรรมจรยิธรรมมากกว่า ด้านอืน่ๆ โดยท่ีคณุลกัษณะท่ีพงึ

ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชนต้องประกอบด้วย

คณุลกัษณะด้านความรูใ้นการพัฒนาหลกัสตูรส�าหรบักลุสตรี

ไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ทักษะการใช้จิตวิทยาและการ

ปกครองนักเรียนหญิง ทัศนคติที่ดีในการพัฒนาการศึกษา

ของสตรี การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย

แนวทำงกำรน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อบริกำรสังคม
การน�าแนวคิดภาวะผู้น�าการให้บริการไปปรับใช้ใน

การบริการสังคมเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันกับแนวคิด

ทางการศึกษาที่เน้นให้บ้าน วัด โรงเรียนหรือบวร มีความ

สัมพันธ์กันและกัน เมื่อเป็นเช่นนี้โรงเรียนซึ่งมีผู ้บริหาร

โรงเรียนหรือผู้บริหารสถานศึกษา ย่อมต้องตระหนักเสมอ

ว่าตนเองมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการสังคมได้แก่

บ้านหรือวัด โดยเฉพาะให้บริการแก่วัดในฐานะที่เป็นผู้น�า

เอาค�าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ และให้บริการ

โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งที่ต้องสอนหรือปลูกฝังความรู้รวมทั้ง

คุณธรรมจริยธรรมที่มีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาอืน่ให้แก่ลกูหลานของชาวบ้าน ในขณะเดยีวกนับ้าน

ก็ให้บริการโดยท�านบุ�ารงุส่งเสรมิศาสนา ส่วนสถาบันศาสนา

หรือวัดก็จะต้องท�าหน้าที่ให้บริการโดยขัดเกลาให้สังคม

หรือชาวบ้านและนักเรียนในโรงเรียนให้เป็นผู้มีศาสนาคือมี

คุณธรรมประจ�าใจ บ้านวัดและโรงเรียนจึงต้องท�าหน้าท่ีใน

ฐานะทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิารสงัคม กล่าวคือบ้านให้การบริการหรอื

ท�านุบ�ารุงศาสนา ให้การบริการโรงเรียน วัดให้บริการหรือ

สั่งสอนทุกคนในสังคม โรงเรียนให้บริการโดยสั่งสอนให้ทุก

คนเป็นผู้มีความรู้ด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษาและ

หัตถศึกษา หรือทั้งบ้าน วัด โรงเรียนย่อมให้บริการแก่กัน

และกันเป็นสงัคมประกฤติ (Socialization) คอืร่วมด้วยช่วย

กันพัฒนา จรรโลงสังคมให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

สรุป 
การยอมลดทิฐิมานะของตนเองลงมาช่วยเหลือผู้อื่น 

รับใช้ผู้อื่น บริการผู้อื่นดูเหมือนว่าเป็นภาวะผู้น�าที่ท�าได้โดย

ยาก แต่ก็มีผู้เสนอทฤษฎีนี้ข้ึนมาท่ีเรียกว่าทฤษฎีภาวะผู้น�า

การให้บริการ (Servant Leadership) ซึ่งเสนอโดยโรเบิร์ต 

กรนีลฟี และเป็นผูบั้ญญตัใิช้ค�านีเ้ป็นครัง้แรก รวมทัง้ได้เสนอ

แนวทาง 10 ประการไว้ ต่อมาได้มีการสืบสานแนวคิดภาวะ

ผูน้�าการให้บรกิาร โดยไซป์และฟรกิค์ได้น�ามาพฒันา เป็นเจด็

เสาหลักคือการมีบุคลิกลักษณะเฉพาะ การมีความมุ่งมั่นที่

จะบริการผู้อ่ืนเป็นล�าดับแรก การเป็นผู้มีความสามารถใน

การสื่อสารอย่างมีทักษะ การเป็นผู้ประสานประโยชน์อย่าง

เอื้ออาทร การมองเห็นการณ์ไกล การเป็นนักคิดท่ีมีระบบ

และการน�าด้วยการสร้างพลังอ�านาจบารมีด้านคุณธรรม

จริยธรรม ซ่ึงผู ้น�าคือผู ้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

โดยเฉพาะครูอาจารย์ซ่ึงถือว่าเป็นผู ้มีภาวะผู ้น�าการให้

บรกิารระดบัมอือาชพี คอืชกัน�าผูเ้รยีน ช่วยเหลอืผูเ้รียนและ

ชุมชนในทุกด้าน อีกทั้งสร้างอิทธิพลก่อให้เกิดการยอมรับ

ในสิ่งที่ดีงาม ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นโดยมุ่งตระหนัก

หรือมีความรับผิดชอบท่ีจะพัฒนาให้ผู้เรียนประสบความ

ส�าเร็จในการประกอบอาชีพ ครูอาจารย์จึงต้องมีภาวะผู้น�า

การให้บริการ โดยเฉพาะให้บริการด้านการสอน การวิจัย

เพือ่น�ามาพฒันาการสอน การอธบิาย สาธติ บอกกล่าว รวม

ทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน สามารถว่ากล่าวตักเตือน 

ผู้เรียนด้วยความหวังดี เพราะต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี  

เป็นคนเก่ง และเป็นคนที่อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอัน

เป็นการเน้นให้เห็นว่าผู้เรียนคือผู้ที่มีความส�าคัญซ่ึงจะเป็น

พลังสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต

ทฤษฎีภาวะผู้น�าการให้บริการจึงได้ชี้แนวทางไปสู่

ขุมทรัพย์ท่ีเป็นอริยทรัพย์ คือการปูพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ

ด้วยการสร้างจิตส�านึกให้เกิดขึ้นในใจตนเอง เป็นผู ้ที่มี

จิตใจคิดท่ีจะบริการผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่

ที่กลมกลืนกับแนวความคิดที่เป็นอมตะของสังคมไทยแต่

ดัง้เดมิ คอืหลกัสปัปรุสิธรรมหรอืหลกัธรรมของบคุคลทีเ่ป็น

สัตบุรุษด้วยความมุ่งหวังว่าหากคนในสังคมน�าเสาหลักเจ็ด

ประการท่ีคล้ายกับหลักสัปปุริสธรรมของพระพุทธศาสนา
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี154

ไปประยกุต์ใช้ในการปฏบิติัในชวีติประจ�าวนั ด้วยการการลด

ทฐิมิานะ ยอมตนเป็นผูบ้รกิารผูอ้ืน่หรอืรับใช้ผูอ้ืน่โดยเฉพาะ

รับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองตามบทบาท หน้าที่ที่ตนเอง

ปฏิบัติอยู่ในสถาบัน ในสังคม โดยเฉพาะสังคมของสัตบุรุษ

แล้ว สังคมคงมีแต่สันติสุข ปราศจากการแบ่งแยกกันเป็นสี 

เป็นกลุ่ม เป็นพรรค เป็นพวก เพราะทุกคนล้วนเป็นคนไทย

เหมอืนกนั ไม่รูจ้ะแบ่งแยกให้ไปเป็นคนอะไรได้ต่อไปอกีแล้ว
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