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คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า
	 ช่วงปลายปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 ประเทศไทยและนานาชาติได้ประสบวิกฤตการแพร่ระบาด 

ของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19	 (Virus	 COVID-19)	 ส่งผลให้ต่อกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ	 สังคม	

การเมอืง	และคณุภาพชีวิตของประชาชนโดยท่ัวไป	บรษิทั	หน่วยงาน	องค์การ	ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน

มีปัญหา	 หลายคน	 หลายครอบครัวประสบปัญหาเร่ืองรายได้	 เพราะว่าไม่มีงานท�า	 บริษัทเลิกจ้าง 

หน่วยงานขาดรายได้	 ไม่มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน	 จึงต้องปิดตัวลงวิกฤตในครั้งน้ีส่งผลกระทบ 

อย่างรุนแรงเพราะว่าภาครัฐต้องใช้งบประมาณเป็นจ�านวนมากเพื่อก�ากับดูแลการแพร่ระบาดของโรค	

คนส่วนใหญ่ไม่สามารถออกไปท�างานได้	 เป็นเวลาหลายเดือน	 ซึ่งแน่นอนส่ิงเหล่านี้จะเป็นปัญหา 

ในระยะยาว	 การตัดสินใจทุกอย่างท้ังในระดับบุคคล	 ระดับกลุ่ม	 หรือในระดับสังคมผู้น�านับว่ามีความ

ส�าคัญเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะน�าพาให้ทมีหรอืบคุคลในกลุม่ประสบความส�าเรจ็และรกัษาชวีติให้รอด	เพือ่ผ่าน

วิกฤตน้ีไปให้ได้	 ซึ่งในทุก	 ๆ	 องค์การผู้น�าจะมีบทบาทเป็นอย่างมากที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้บุคคล 

ด�าเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้อง	ตั้งแต่ในระดับครอบครัวหรือในการท�างานและปฏิสัมพันธ์ทั่วไปของ

บุคคลในสังคม	 ผู้น�าจึงมีบทบาทและมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความสงบสุขและ 

การอยูร่่วมกันในสงัคมได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมคีณุภาพ	ดงัพทุธพจน์ทีต่รสัไว้ว่า	“…มโนปพุพฺงคฺมา	

ธมฺมา	มโนเสฏา	มโนมยา	มนสา	เจ	ปทุฏเน	ภาสติ	วา	กโรติ	วา	ตโต	น�	ทุกฺขมนฺเวติ	จกฺก�	ว	วหโต	 

ปทนฺติ…”
1
	 	 แปลว่าใจหรือจิตเป็นหัวหน้า	 ที่เปรียบได้กับวัวหรือโคที่ก�าลังลากเกวียนไปตามกระแส 

แห่งการปรุงแต่งของจิตน้ัน	 โดยตัวเกวียนที่ถูกโคก�าลังฉุดลากดึงไปเปรียบได้กับกายที่เป็นวัตถุหรือ 

ปัจจัยภายนอกที่สามารถรับรู้และแสดงพฤติกรรมออกมาซ่ึงตรงกับค�าสุภาษิตไทยที่ว่า	 “จิตเป็นนาย	

กายเป็นบ่าว”	 สอดคล้องกับพุทธพจน์ท่ีระบุถึงลักษณะการน�าของหัวหน้าโคใน	 อธัมมิกสูตร	 ที่กล่าว 

ไว้ว่า

	 	 เมื่อฝูงโคข้ามน�้าไป	 ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว	 โคทั้งฝูงก็ไปคดเคี้ยวตามกัน	 ในเมื่อ 

โคจ่าฝงูไปคดเค้ียว	ในหมูม่นุษย์	กเ็หมอืนกัน	ผูใ้ดได้รับแต่งตัง้ให้เป็นใหญ่	ถ้าผูน้ัน้ประพฤติ

ไม่เป็นธรรม	ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย	หากพระราชา

 1
 ขุ.ธ.	(บาลี)	๒๕/๑/๒๓.
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ไม่ตัง้อยูใ่นธรรม	ชาวเมอืงนัน้ก็อยูเ่ป็นทุกข์	เมือ่ฝงูโคข้ามน�า้ไป	ถ้าโคจ่าฝงูไปตรง	โคทัง้ฝงู

ก็ไปตรงตามกัน	 ในเมื่อโคจ่าฝูงไปตรง	 ในหมู่มนุษย์	 ผู ้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ	่ 

ถ้าผู้นั้นประพฤติชอบธรรม	 ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย	

หากพระราชาตั้งอยู่ในธรรม	ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุข
2
 

	 จากอธัมมิกสูตร	 ว่าด้วยพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมและผู้ตั้งอยู่ในธรรม	และนิบาตชาดกเรื่อง

ราโชวาทชาดก	 ดาบสถวายโอวาทแด่พระราชา
3
	 	 แสดงให้เห็นถึงความเป็น	 “ผู้น�า”	 (Leader)	 หรือ	

“ภาวะผู้น�า”	 (Leadership)	 หากผู้น�ามีภาวะผู้น�าที่ไม่ดีก็จะมีผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติตน 

ไม่ดี	 ผลการปฏิบัติงานก็ขาดประสิทธิผล	 สังคมส่วนรวมก็มีปัญหา	 เหมือนฝูงโคท่ีว่ายน�้าไปคดเค้ียว 

ตามโคจ่าฝูง	หากผู้น�ามีภาวะผู้น�าที่ดีก็จะมีผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติตนดีตามไปด้วย	ผลการ

ปฏิบตังิานก็มีประสทิธผิล	สงัคมส่วนรวม	ประเทศชาตก็ิมคีวามสงบสขุ	เหมอืนฝงูโคทีว่่ายน�า้ไปตรงตาม

โคจ่าฝงู	สงัคมทกุวนันีม้คีวามสบัสน	วุน่วาย	มปัีญหาจ�านวนมาก	จึงต้องการผู้น�าท่ีมภีาวะผู้น�า	เพ่ือน�าพา

บุคคลให้สามารถน�าศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ท�าให้เกิดความสงบสุขในสังคมส่วนรวม

	 ภาวะผูน้�า(Leadership)	นบัเป็นเรือ่งท่ีได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางในทกุองค์การ	โดยทัว่ไป

มนุษย์มักมีความเชื่อและคาดหวังว่าบุคคลที่เป็นผู้น�าจะต้องมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะท�าให้องค์การ 

มีประสิทธิผล	 ภาวะผู้น�าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การและสังเกตเห็นได้ทั่วไปจากพฤติกรรม 

การท�างานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน	ภาวะผู้น�าไว้หลายแบบ	แบ่งเป็น	๔	กลุ่มใหญ่	ๆ	ดังนี้	การศึกษา

คุณลักษณะของผู้น�า	 (Traits-Approach)	การศึกษาพฤติกรรมของผู้น�า	(Behavioral-Approach)	 

การศึกษาผู้น�าตามสถานการณ์	(Situational-Approach)	และการศึกษาอิทธิพลอ�านาจของผู้น�า	 

(Power-Influence	Approach)	แต่มข้ีอถกเถยีงถงึจุดอ่อนของแต่ละแนวคดิทฤษฎอียูม่าก	โดยเฉพาะ

แนวทางการน�าไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน	ซึ่งสภาพแวดล้อมหรือบริบทของสังคมและขององค์การ

ต่าง	ๆ 	มีการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	ดงันัน้ในช่วง	๑-๒	ทศวรรษทีผ่่านมา	จงึได้มกีารพฒันาแนวทาง

การศึกษาภาวะผู้น�าในแนวทางใหม่โดยเฉพาะภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Transformational	 

Leadership)
4
	 ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก	 ๔	 ด้านที่เกี่ยวกับการให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ในบุคคล 

ที่เก่ียวข้องทุกระดับ	 ได้รับการยอมรับและสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�า 

ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมในยุคปัจจุบัน

 2
 องฺ.จตุกฺก.	(ไทย)	๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖.

 3
 ขุ.ชา.จตุกฺก.	(ไทย)	๒๗/๑๓๓-๑๓๖/๑๘๔.

 4
 เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	ความคิดเชิงสร้างสรรค์,	พิมพ์ครั้งที่	๖,	(กรุงเทพมหานคร	:	บริษัท	ซัคเซส	มีเดีย	

จ�ากัด.	๒๕๕๖).
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หลักธรรมด้านพรหมวิหาร ๔ 
	 หลักพรหมวิหาร	๔	หมายถึง	หลักธรรมที่น�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารเป็นหลักความประพฤติ

ของบุคลากรต�าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป	 และปฏิบัติตนต่อผู้อื่น	 ด้วยอัธยาศัยมีน�้าใจ	 

๔	ประการ
5
	ดังนี้

	 	 ๑.		เมตตา	 หมายถึง	 การแสดงออกถึงความรักความปรารถนาดี	 ไมตรีจิตคิดช่วยเหลือ 

ผูใ้ต้บังคบับญัชาและผู้อืน่ให้ประสบแต่ประโยชน์และมคีวามสขุโดยทัว่กนั	เป็นความคดิทีเ่ป็นภาวะปกติ

	 	 ๒.		กรุณา	 หมายถึง	 การแสดงออกถึงความสงสาร	 คือการคิดจะช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา	

และคนอืน่	ๆ 	ให้พ้นจากความล�าบาก	เดอืดร้อน	จากการเป็นทุกข์ทัง้ทางร่างกายและจติใจ	และต้องการ

ความช่วยเหลือโดยเป็นการช่วยเหลือที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

	 	 ๓.		มุทิตา	 หมายถึง	 การแสดงออกถึงความแจ่มใสเบิกบาน	 เป็นความพลอยยินดีเมื่อเห็น 

ผู้ใต้บังคับบัญชาและคนอื่น	 ๆ	 ได้ดีมีความสุข	 อันเป็นความรู้สึกยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความก้าวหน้า	 

ได้ลาภยศสรรเสริญมาด้วยความดีอย่างบริสุทธิ์	 มิได้คดโกงหรือเบียดเบียนใคร	 รวมถึงงดเว้นความ 

อิจฉาริษยาผู้อื่นเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

	 	 ๔.		อุเบกขา	 หมายถึง	 การแสดงออกถึงการวางใจเป็นกลาง	 พิจารณาจาก	 ข้อเท็จจริง 

เมื่อจะตัดสินใจในเรื่องใด	 พิจารณาไตร่ตรอง	 ใคร่ครวญด้วยปัญญา	 มีเหตุผลทุถูกต้องเที่ยงธรรม	 

และไม่เอนเอียง

	 ภาวะผู้น�าตามหลักพรมวิหาร	๔	หมายถึง	ระดับความมีภาวะผู้น�าของผู้บริหารทุกองค์การในยุค

ชีวิตวิถีใหม่	ที่ได้น�าหลักพรหมวิหาร	๔	ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารหน่วยงานหรือทีมงานที่ก�ากับดูแล

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด	ประกอบไปด้วย	๔	ด้าน	ดังนี้

	 	 ๑)	ภาวะผู้น�าตามหลักเมตตา	 หมายถึง	 ระดับความเป็นผู้น�าของผู้บริหารทุกองค์การในยุค

ชวีติวถิใีหม่	ทีก่ารแสดงออกถึงความรกัความปรารถนาดีไมตรีจติคดิช่วยเหลอืผูใ้ต้บงัคับบญัชาและผู้อ่ืน

ให้ประสบแต่ประโยชน์และมีความสุขโดยทั่วกัน	เป็นความคิดที่เป็นภาวะปกติ

	 	 ๒)		ภาวะผูน้�าตามหลกักรณุา	หมายถึง	ระดบัความเป็นผูน้�าของผูบ้รหิารทกุองค์การในยคุชวิีต

วิถีใหม่ที่แสดงออกถึงความสงสาร	 คือการคิดจะช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา	 และคนอื่น	 ๆ	 ให้พ้นจาก

ความล�าบาก	 เดือดร้อน	 จากการเป็นทุกข์ทั้งทางร่างกาย	 และจิตใจ	 และต้องการความช่วยเหลือ 

โดยเป็นการช่วยเหลือที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

 5
 พระธรรมโกศาจารย์	 (ประยูร	 ธมฺมจิตฺโต),	พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์พิเศษ	 ๕	 ธันวาคม	๒๕๔๙,	 (กรุงเทพ- 

มหานคร	:	โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๔๙),	หน้า	๒๖.
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	 	 ๓)		ภาวะผูน้�าตามหลกัมทิุตา	หมายถึง	ระดับความเป็นผูน้�าของผูบ้ริหารทุกองค์การในยคุชวิีต

วถิใีหม่	ทีแ่สดงออกถงึความแจ่มใสเบกิบาน	เป็นความพลอยยนิดีเมือ่เหน็ผู้ใต้้บงัคบับญัชาและคนอืน่	ๆ 	

ได้ดีมีความสุข	 อันเป็นความรู้สึกยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความก้าวหน้า	 ได้ลาภยศสรรเสริญมาด้วยความดี

อย่างบริสุทธิ์	มิได้คดโกงหรือเบียดเบียนใคร	รวมถึงงดเว้นความอิจฉาริษยาผู้อื่นเห็นประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

	 	 ๔)		ภาวะผู้น�าตามหลักอุเบกขา	หมายถึง	ระดับความเป็นผู้น�าของผู้บริหารทุกองค์การในยุค

ชีวิตวิถีใหม่	 ที่แสดงออกถึงการวางใจเป็นกลางพิจารณาจาก	 ข้อเท็จจริง	 เม่ือจะตัดสินใจในเรื่องใด	

พิจารณาไตร่ตรอง	ใคร่ครวญด้วยปัญญา	มีเหตุผลทุถูกต้องเที่ยงธรรม	และไม่เอนเอียง

	 โดยสรุปความหมายของภาวะผู้น�าตามหลักพรหมวิหาร	 ๔	 ได้ว่า	 คือการที่ผู้น�าของผู้บริหาร 

ทุกองค์การในยุคชีวิตวิถีใหม่	ได้แสดงออกซึ่งการเป็นผู้น�าในลักษณะความรักความปรารถนาดีไมตรีจิต

คดิช่วยเหลอืผูใ้ต้บงัคบับญัชาและผูอ้ืน่ให้ประสบแต่ประโยชน์และมคีวามสุข	แสดงออกถงึความสงสาร

คือการคิดจะช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา	 และคนอื่น	 ๆ	 ให้พ้นจากความล�าบาก	 เดือดร้อน	 แสดงออก 

ถึงความแจ่มใสเบิกบาน	 เป็นความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาและคนอ่ืน	 ๆ	 ได้ดีมีความสุข	 

และได้แสดงออกถึงการวางใจเป็นกลางพิจารณาจาก	 ข้อเท็จจริง	 เมื่อจะตัดสินใจในเรื่องใด	 พิจารณา

ไตร่ตรอง	ใคร่ครวญด้วยปัญญา	มเีหตผุลทถุกูต้องเทีย่งธรรม	ซึง่ต่างเกีย่วเนือ่งสมัพนัธ์กนัโดยบคุคลหรอื

ผู้น�าในองค์การจะต้องค�านึงถึงและน�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรของตนเอง 

อยู่ตลอดเวลา

แนวคิดด้านจิตวิทยาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
	 ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง

6
	 เป็นกระบวนการที่ผู ้น�ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดย

เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงข้ึนกว่าความพยายามที่คาดหวัง	 พัฒนา 

ความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น	ท�าให้เกิดการตระหนัก

รู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การ	 จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่า 

ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม	องค์การ	หรือสังคม	ซึ่งกระบวนการที่ผู้น�ามีอิทธิพลต่อ

ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะกระท�าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ	๔	 ประการ	 หรือที่เรียกว่า	 

“4I’s”	

 6
 อารี	พันธ์มณี,	การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ,	(กรุงเทพมหานคร	:	ภาควิชาการแนะแนว

และจิตวิทยาการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร.	๒๕๔๓).
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 แบส	 และ	 อโวลิโอ	 (Bass	 and	 Avolio)
7
	 ได้เสนอภาวะผู้น�าแบบเต็มรูปแบบ	 โดยใช้ผล 

การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�าตามรูปแบบภาวะผู้น�าที่เขาเคยเสนอในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๘๕	 โมเดลนี้ 

จะประกอบด้วยภาวะผู้น�า	 ๓	 แบบใหญ่	 คือ	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 (Transformational	 

leadership)	ภาวะผู้น�าการแลกเปลี่ยน	(Transactional	leadership)	ภาวะผู้น�าแบบปล่อยตามสบาย

(Laissez–faire	 leadership)	 หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผู้น�า	 (Non-leadership	 Behavior)	 

ซึ่งบทความนี้จะมุ ่งศึกษาและอธิบายเฉพาะภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง	 (Transformational	 

leadership)	โดยมีองค์ประกอบคือ

		 	 ๑)	การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	(Idealized	Influence	หรือ	Charisma	Leadership:	II	

หรือ	 CL)	 หมายถึง	 การที่ผู้น�าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง	 หรือเป็นโมเดลส�าหรับผู้ตาม	 ผู้น�าจะเป็น 

ที่ยกย่อง	 เคารพนับถือ	 ศรัทธา	 ไว้วางใจ	 และท�าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน	 ผู้ตาม 

จะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น�าและต้องการเลียนแบบผู้น�าของเขา	 สิ่งที่ผู้น�าต้องปฏิบัติ 

เพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้	คือ	ผู้น�าจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม	ผู้น�าจะมีความ

สม�่าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์	สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต	ผู้น�าเป็นผู้ที่ไว้ใจ

ได้ว่าจะท�าในส่ิงทีถ่กูต้อง	ผูน้�าจะเป็นผู้ทีม่ศีลีธรรมและมจีรยิธรรมสงู	เพ่ือการบรรลเุป้าหมายทีต้่องการ	

ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น�าและพฤติกรรมของผู้น�าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง	ประสิทธิภาพและ

ความเคารพในตนเอง	 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติ

ภาระหน้าที่ขององค์การ

		 	 ๒)	การสร้างแรงบันดาลใจ	(Inspiration	Motivation:	IM)	หมายถึง	การที่ผู้น�าจะประพฤติ

ในทางทีจู่งใจให้เกดิแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม	โดยการสร้างแรงจงูใจภายใน	การให้ความหมายและท้าทาย

ในเรื่องงานของผู้ตาม	ผู้น�าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม	(Team	spirit)	ให้มีชีวิตชีวา	มีการแสดงออก

ซึ่งความกระตือรือร้น	 โดยการสร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก	 ผู้น�าจะท�าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพ 

ทีง่ดงามของอนาคต	ผูน้�าจะสร้างและสือ่ความหวงัทีผู้่น�าต้องการอย่างชดัเจน	ผู้น�าจะแสดงการอทุศิตัว

หรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน	 ผู้น�าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความ 

ตัง้ใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลเุป้าหมายได้	ผูน้�าจะช่วยให้ผูต้ามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพือ่

วสิยัทศัน์และภารกจิขององค์การ	ผูน้�าจะช่วยให้ผูต้ามพฒันาความผกูพนัของตนต่อเป้าหมายระยะยาว	

และบ่อยครั้งพบว่า	 การสร้างแรงบันดาลใจนี้	 เกิดข้ึนผ่านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและ 

การกระตุ้นทางปัญญา	ช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสร้างสรรค์

 7
 แบส	และ	อโวลิโอ, Transformational leadership and the falling dominos effect Group  

and Organization studies,	12,	73-81.

06. ������������ (������������ 68-82).indd   72 26/11/2563   12:08:25



พุทธบูรณาการภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ 73

   ๓)	การกระตุ้นทางปัญญา	 (Intellectual	 Stimulation:	 IS)	 หมายถึง	 การที่ผู้น�ามีการ 

กระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน	ท�าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทาง

ใหม่	 ๆ	 มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน	 เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม	 เพื่อท�าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค	์ 

โดยผู้น�ามีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 มีการต้ังสมมุติฐาน	 

การเปลี่ยนกรอบ	 (Reframing)	 ผู้น�ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล	 และไม่วิจารณ์ 

ความคิดของผูต้าม	แม้ว่ามนัจะแตกต่างไปจากความคดิของผูน้�า	ผูน้�าท�าให้ผูต้ามรูส้กึว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้

เป็นสิง่ทีท้่าทายและเป็นโอกาสท่ีดท่ีีจะแก้ปัญหาร่วมกนั	โดยผูน้�าจะสร้างความเชือ่มัน่ให้ผูต้ามว่าปัญหา

ทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข	 แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย	 ผู้น�าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอา 

ชนะอุปสรรคทุกอย่างได้	 จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน	 ผู้ตามจะได้รับ

การกระตุ้นให้ตั้งค�าถามต่อค่านิยมของตนเอง	ความเชื่อและประเพณี	การกระตุ้นทางปัญญา	เป็นส่วน

ที่ส�าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่จะตระหนัก	เข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

		 	 ๔)	การค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบุคคล(Individualized	Consideration:	IC)	ผูน้�าจะมคีวาม

สมัพนัธ์เกีย่วข้องกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้�าให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบคุคลและท�าให้ผูต้ามรูส้กึ

มีคุณค่าและมีความส�าคัญ	 ผู้น�าจะเป็นโค้ช	 (Coach)และเป็นที่ปรึกษา(Advisor)	 ของผู้ตามแต่ละคน 

เพื่อการพัฒนาผู้ตาม	ผู้น�าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล	เพื่อความสัมฤทธิ์ผล

และเติบโตของแต่ละคน	ผู้น�าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น	นอกจากนี้	ผู้น�า

จะมีการปฏิบตัต่ิอผูต้ามโดยการให้โอกาสในการเรยีนรูส้ิง่ใหม่	ๆ 	สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนนุ	

ค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลในด้านความจ�าเป็นและความต้องการ	ผูน้�ามกีารส่งเสรมิการสือ่สาร

สองทาง	และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบ	ๆ	(Management	by	walking	around)	มีปฏิสัมพันธ์

กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว	ผู้น�าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล	เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งครบ	 

(As	 a	whole	 person)	 มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต	 ผู้น�าจะมีการฟังอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา	 (Empathy)	 ผู้น�าจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็นเครื่องมือ 

ในการพฒันาผูต้าม	เปิดโอกาสให้ผูต้ามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเตม็ทีแ่ละเรยีนรูส้ิง่ใหม่	ๆ 	ทีท้่าทาย

ความสามารถ	 ผู้น�าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค�าแนะน�า	 การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าในการ

ท�างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่	โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก�าลังถูกตรวจสอบ

	 ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	(Transformational	leadership)	คือระดับพฤติกรรมที่ผู้น�าแสดง

ให้เห็นในการจัดการหรือการท�างาน	 เป็นกระบวนการที่ผู้น�ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อผู้ร่วมงาน	 โดยการ

เปลีย่นสภาพหรอืเปลีย่นแปลงความพยายามของผูร่้วมงานให้สงูขึน้กว่าความพยายามทีค่าดหวงั	พฒันา

ความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นเกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและ
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วสิยัทศัน์ของกลุม่	จงูใจให้ผูร่้วมงานมองไกลเกนิกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม	หรือ

สังคม

แนวคิดด้านจิตวิทยา 
 ๑. แนวคิดด้านแรงจูงใจ 

	 แรงจงูใจเป็นแรงขบัภายในบคุคลทีจ่ะชกัน�าโน้มน้าวให้บคุคลเกดิความมุง่มัน่พยายามและแสดง

พฤติกรรม	 หรือกระท�าการต่าง	 ๆ	 เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการท่ีมุ่งหวัง	 แสดงพฤติกรรมเพ่ือให้

บรรลุความต้องการที่มุ่งหวัง	สภาวะที่เป็นแรงกระตุ้นหรือเป็นกระบวนการที่สร้างและกระตุ้น	ผลักดัน

ให้บคุคลเกดิพฤตกิรรมหรอืแสดงพฤตกิรรมออกมา	ทัง้ทีเ่ป็นพฤติกรรมโดยสญัชาตญาณและพฤติกรรม

จากการเรียนรู้	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแรงจูงใจนั้นต้องการจะอยู่ในภาวะที่ไม่หยุดนิ่ง	 (Dynamic)	

และจะเป็นกระบวนการ	(Process)	ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	เพื่อสร้างให้สภาวะของร่างกายอยู่ในความ

สมดุล	(Homeostasis)

	 Baron
8
	ได้นยิามว่า	แรงจงูใจ	หมายถงึ	กระบวนการภายในตัวบคุคลทีก่ระตุ้น	น�าทาง	และรักษา

ให้พฤติกรรมนั้นยังคงอยู่ตลอดไป

	 Hodgetts
9
	ได้ให้ความหมาย	แรงจงูใจว่า	คอื	ส่ิงทีท่างจิตวทิยาเรียกว่าแรงขบัซ่ึงจะเป็นตัวก�าหนด

ทิศทางของการกระท�าให้มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของบุคคลนั้น

	 สรุปได้ว่า	 แรงจูงใจ	 เป็นความปรารถนาที่จะให้ได้มาซึ่งเป้าประสงค์หรือจุดหมาย	 ซึ่งจะมี 

มากน้อยเพียงใด	 ข้ึนอยู่กับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล	 ความปรารถนานี้มักท�าให้บุคคลมีพฤติกรรม	 

เรียนรู้วิธีการต่าง	ๆ	ที่จะให้ได้รับการตอบสนอง	เช่น	หญิงสาวพยายามเรียนรู้วิธีหาทางเอาใจชายหนุ่ม	

เพื่อให้ชายหนุ่มมาสนใจ	 หรือชายหนุ่มมุ่งขยันท�างานหนักเพ่ือให้ประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน

อย่างรวดเร็ว	 มีประสิทธิผล	 ดังน้ันพฤติกรรมมักจะมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจแทบทั้งส้ิน	 พฤติกรรม 

แต่ละอย่างของบุคคล	อาจไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจประการเดียวเท่านั้น	แต่อาจเกิดจากแรงจูงใจหลาย	ๆ 	

อย่างรวมกันก็ได้ด้วย

 ๒. แนวคิดความเชิงสรรค์ 

	 ในสงัคมปัจจุบันยงัขาดความสามารถในการคดิเชงิสร้างสรรค์อยูม่าก	ดังนัน้การคดิเชงิสร้างสรรค์

ความคิดเชิงสร้างสรรค์จะต้องมีรูปแบบการคิดสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมและก่อให้เกิดประโยชน์ได้

 8
 Baron, Behavior in Organization, (Boston:	Allyn	andBacon,	1992),	p.	362.	

 9
 Middlemist	 และ	 Hiitl,	Personnel Management: Jobs,People and Logic,	 (New	 Jersey:	 

Prentice-Hall,	1983),	p.	259.
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อย่างเหมาะสม	 องค์ประกอบของความคิดเชิงสร้างสรรค์นั้นจะต้องเป็นส่ิงใหม่ใช้การได้	 และมีความ

เหมาะสม	ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้	2	รูปแบบคือ	เริ่มจากจินตนาการแล้วย้อนกลับไป

สู่สภาพความเป็นจริง	 เช่น	 หากเรามีจินตนาการเราสามารถสร้างสรรค์จินตนาการให้ประสบความ 

ส�าเร็จได้	 และ	 เริ่มจากความรู้	 แล้วคิดต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่	 ความคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี้สามารถ 

ต่อยอดน�าไปสู่สิ่งใหม่	ๆ	ได้
10

 

	 Carl	 R.	 Roger
11

	 นักจิตวิทยาบุคลิกภาพกลุ่มมานุษยนิยมเสนอว่า	 ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค ์

จะต้องเป็นผู้ทีเ่ผชญิกบัประสบการณ์ต่างๆ	โดยไม่ถอยหนี	ท�างานเพ่ือความสุข	ไม่ได้ท�างานเพ่ือประโยชน์	

และมีความสามารถในการคิดและประดิษฐ์สิ่งต่าง	ๆ

	 เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์
12

	 ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นการสร้างสรรค ์

สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม	 โดยองค์ประกอบของความคิด 

สร้างสรรค์นั้นได้แก่	 เป็นสิ่งใหม่	 ใช้การได้	 และมีความเหมาะสมจากนิยามความหมายข้างต้นสามารถ

สรุปความหมายของพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์	คือ	การแสดงออกของพฤติกรรมในการคิดริเริ่มแนวใหม่	

โดยมีการผสมผสานบูรณาการและเชื่อมโยง	ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ	เข้าไว้ด้วยกัน	ค้นหาโอกาสที่จะ

เรียนรู้สิ่งใหม่มาใช้ในองค์กร	การคิดวิธีการใหม่ๆ	เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในงาน	

	 อารี	 รังสินันท์
13

	 ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า	 ความคิดสร้างสรรค์คือ	 ความคิด

จินตนาการประยุกต์ที่สามารถน�าไปสู่สิ่งประดิษฐ์คิดค้นพบใหม่	 ๆทางเทคโนโลยี	 ซ่ึงเป็นความคิดใน

ลักษณะที่คนอื่นคาดไม่ถึงหรือมองข้าม	 เป็นความคิดหลากหลาย	 คิดได้กว้างไกลเน้นทั้งปริมาณและ

คุณภาพ	 อาจเกิดจากการคิดผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างความคิดใหม่	 ๆที่แก้ปัญหาและเอื้ออ�านวย

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

	 กล่าวโดยสรุปความสร้างสรรค์	 คือ	 ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคิดได้หลายทิศ 

หลายทาง	หรือคิดได้หลายค�าตอบ	และความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ	โดยมี

สิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นท�าให้เกิดความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป	 และความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความ 

คิดใหม่ผสมผสานกัประสบการณ์ก็ได้	 ซึ่งผู้น�าที่มีแรงจูงใจเชิงบวกเพื่อบุคคลและองค์การ	 ประกอบกับ

 10
 Jones,	Gareth	R.,	&	George,	Jennifer	M.	Contemporary Management.	(3rd	ed.).	New	Jersey:	

McGraw-Hill.	2003.

 11
 Carl	R.	Roger	Carl	R.	Roger	“A Theory of Therapy, and Interpersonal Relationships, as 

Developed inthe Client-Centered Framework”,	 in	S.	Koch,	Psychology: A Study of Science,  
(NewYork:	McGraw-Hill,	1959),	pp.	45-58.

 12
 เกรียงศักดิ์		เจริญวงศศ์ภัด,		การคิดเชิงสร้างสรรค์,	(กรุงเทพมหานคร	:	ซัคเซสมีเดีย,	๒๕๔๕)

 13
 อารี	รังสินันท์,	ความคิดสร้างสรรค์.	(กรุงเทพมหานคร	:	ธนการพิมพ์,	๒๕๒๖).
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การพฒันาความคดิและแสดงออกซึง่พฤตกิรรมเชงิสร้างสรรค์	กจ็ะสามารถสร้างความแตกต่างในภาวะ

ความเป็นผู้น�า	ส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนกลุ่ม	องค์การ	และสังคมไปสู่เป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์

แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ 

 	 ชีวิตวิถีใหม่	เป็นแนวทางที่หลาย	ๆ	คนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ในช่วงไวรัสโควิด	๑๙	

ออกมาระบาดแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ทั่วโลกไปอีกนาน	ท�าให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต 

ไปพร้อมกันทั่วโลก
14

		จากที่เราเคยออกจากบ้าน	เพื่อไปท�างาน	ไปโรงเรียน	เราต้องหันมาท�าทุกอย่าง

ที่บ้าน	หากมีความจ�าเป็นต้องออกจากบ้านไปจับจ่าย	หรือแม้กระทั่งไปพบแพทย์	 เราต้องใส่หน้ากาก

เพื่อป้องกันโรค	ต้องเว้นระยะห่างส�าหรับบุคคล	ล้างมือบ่อย	ๆ	นาน	๒๐	วินาที	เช็ดมือด้วยแอลกอฮอร์	

รวมถงึการปรับเปลีย่นทางด้านธรุกจิและบรกิารต่าง	ๆ 	ให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั	จงึต้องปรบัเปลีย่น

ไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์	 การใช้ระบบซ้ือขายและบริการทางออนไลน์	 สิ่งนี้	 เกิดเป็น 

วิถีใหม่ในการด�ารงชีวิต	ซึ่งเมื่อเราจ�าต้องปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความ

พอใจ	ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น	New	Normal	ในสังคมของทุกคนไปนั่นเอง

	 New	Normal	ถูกน�ามาใช้ครั้งแรกโดยบิลล์	กรอส	(Bill	Gross)	ผู้ก่อตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์

ชาวอเมรกัิน	โดยตอนนัน้เขาใช้อธบิายถึงสภาวะเศรษฐกจิโลก	หลงัจากเกดิวกิฤติเศรษฐกจิแฮมเบอร์เกอร์	

ในสหรัฐฯ	ช่วงระหว่างปี	๒๐๐๗	-	๒๐๐๙	เมื่อพิจารณาถึง	New	Normal	ที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบัน	

สาเหตุที่ต้องใช้ค�าว่า	 “New	Normal”	 เพราะเดิมทีวิกฤติเศรษฐกิจจะมีรูปแบบค่อนข้างตายตัวและ 

เป็นวงจรเดมิ	คอืเมือ่เศรษฐกจิเตบิโตไปได้ช่วงระยะหนึง่	จะมปัีจจัยทีท่�าให้เกดิเป็นวกิฤติทางเศรษฐกจิ	

และหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ	 ไม่นานเศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัว	 แล้วก็กลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้ง	 

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ	จนเรียกได้ว่าเป็น	‘เรื่องปกติ’	(Normal)
15

	โดยมีประเด็นดังนี้

  ๑)	การ	Work	From	Home	การอยู่ในบ้าน	พร้อมท�างาน	ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ภายในที่อยู่

กอาศัยของตนเอง	 ส่งผลต่อความต้องการที่พักอาศัยที่เปลี่ยนไปจากเดิม	ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก

อาจจะไม่เพียงพอ	จ�าเป็นต้องการมีพื้นที่ที่สามารถท�าอะไรได้หลายหลากมากยิ่งขึ้น

	 	 ๒) การด�าเนินการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	Online	Business	ด้วยพฤติกรรมการบริโภค

ที่เปลี่ยนแปลง	จนส่งผลท�าให้ระบบการสั่งซื้อสินค้าและบริการ	ระบบการขนส่งระยะสั้นและการจัดส่ง

 14
 ฉัตรทิพย์	 นาภสุภา,	 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ข้อเสนอทางทฤษฎีในบริบทต่างสังคม,	 (กรุงเทพ- 

มหานคร	:	สถาบันวิถีทรรศน์,	๒๕๔๔),	หน้า	๓๔-๔๕.

 15
 ฉัตรทิพย์	นาภสุภา, การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน,	(กรุงเทพมหานคร	:	สร้างสรรค์,	๒๕๕๓),	หน้า	

๒๔-๔๔.
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แบบรวดเร็ว	จะเป็นที่ต้องการ	และความส�าคัญมากยิ่งขึ้น	ซึ่งหลังจากนี้	การขอรับบริการจากผู้บริโภค

จะเริม่หันมาให้ความส�าคญักบัสขุภาพมากยิง่ขึน้	ระบบบรกิารต้องสร้างความมัน่ใจมากขึน้ว่าสนิค้าหรอื

บริการจะต้องมีมาตรฐาน	ปลอดภัย	และมีความสะอาด	คาดว่า	เราน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

ของการลงทุนของภาคเอกชน	ห้างร้านต่าง	ๆ	หันมาจริงจังกับการท�าธุรกิจ	online	กันมากขึ้น

	 	 ๓)	การเรยีน	Online	Learning/Entertainment	การอยูใ่นบ้าน	ส่ิงส�าคญัในการพัฒนาและ

ค้นหาตัวตน	 สิ่งหนึ่งก็คือ	 การหาความรู้สิ่งใหม่ๆ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเอง	 ด้วยการเรียนรู้	 

ซึ่งสามารถเลือกเรียนในช่วงเวลาท่ีสะดวกได้ตามต้องการ	 สามารถย้อนกลับ	 เพ่ือทบทวนเนื้อหา 

และท�าความเข้าใจใหม่ได้	 และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 การท่องเที่ยวใหม่รูปแบบ

ออนไลน์	
16

	เช่น	การชมพิพิธภัณฑ์เสมือน	(Virtual	Museum)	การเที่ยวนิทรรศการออนไลน์	(Virtual	

Exhibitor)	และการเข้าชมแกลอรี่ชื่อดังต่าง	ๆ	(Virtual	Gallery)	เป็นต้น	

	 	 ๔)	การแพทย์และสาธารณสุข(ที่ปรึกษา)	Online	Medical	Consulting	ให้ความส�าคัญกับ

การลงทนุทางด้านสาธารณสขุของประเทศมากกว่าเดมิ	ระบบสาธารณสขุจะมแีพลทฟอร์มด้านสขุภาพ

เป็นบรกิารพืน้ฐาน	และการป้องกนัความเจบ็ป่วยจะมคีวามส�าคญัมากยิง่ข้ึน	โครงสร้างพ้ืนฐานของเมอืง	

อาคาร	บ้านจะต้องมีบริการสุขภาพและสุขภาพจิตรองรับด้วยการให้ค�าปรึกษา

	 	 ๕) การ	deglobalization	เพือ่พึง่พาการผลิตในประเทศมากขึน้	เนือ่งจาก	อตุสาหกรรมฐาน

การผลิตต่าง	 ๆ	 ของประเทศต้องหยุดชะงัก	 รวมไปถึงการขนส่งต่าง	 ๆ	 ด้วย	 อีกทั้งการน�าเข้าจาก

อุตสาหกรรมหลายแห่งในต่างประเทศที่เป็นฐานการผลิต	จึงหยุดชะงักตามไปด้วยเช่นกัน

	 สรปุได้ว่า	ชีวิตวถีิใหม่คอืการท่ีบุคคลจะต้องมชีดุพฤตกิรรมในชีวิตประจ�าวันด้วยความระมดัระวงั

อย่างมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา	 เพ่ือป้องการการติดเชื้อจากไวรัสโควิด	 ๑๙	 หรือเชื้อโรค

ติดต่ออื่น	ๆ	ทั้งในด้านพฤติกรรมส่วนตัว	ครอบครัว	การท�างานอาชีพ	และการอยู่ร่วมในสังคม	ซึ่งต้อง

ให้ความตระหนักรู้อย่างเท่าทันในการแสดงออกของทุก	 ๆ	 พฤติกรรม	 เพื่อที่เราจะใช้ชีวิตอย่างม ี

ความสุขไปด้วยกัน

ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ 
 ความสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ในยุคชีวิตวิถีใหม่กับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา	มีความส�าคัญและสัมพันธ์กับหลักพรหมวิหาร	๔	ที่เป็นไปตามองค์ประกอบ	๔	ด้าน	 

มีความเกื้อกูลส่งเสริมกันไปอย่างเป็นกระบวนการ	ในองค์ประกอบของผู้ใต้บังคับบัญชา	เพื่อนร่วมงาน	

 16
 ฉัตรทิพย์	 นาภสุภา,	 	 วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม,	 	 พิมพ์ครั้งที่	 ๕,	 (กรุงเทพ-

มหานคร:	ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๔๗),	หน้า	๖๖	-	๗๘.
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หัวหน้างาน	 ผู้บริหาร	 และบุคคลท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้อง	 สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของภาวะผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์	ได้ดังนี้	

 

 

ภาพแสดง	รูปแบบความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ในยุคชีวิตวิถีใหม่
Creativity	Leadership	in	New	–	normal	Life.

	 จากภาพ	 สามารถสรุปภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ตามหลักพุทธบูรณาการได้ 

ดังต่อไปนี้

  ๑.  ความเมตตาอย่างมอีดุมการณ์หมายถงึ	ผูน้�าจะต้องมคีวามเมตตา	และแสดงออกให้เป็น

แบบอย่าง	 อย่างมีอุดมการณ์ให้ผู้ตาม	 หรือผู้ใต้บังคับบัญชา	 ได้สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างมี

คุณค่าโดยผู้น�าจะต้องท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี	ให้ได้รับความเคารพนับถือ	ศรัทธา	ไว้วางใจและ	มีความ

ภาคภูมิใจเมื่อท�างานร่วมกันส่งผลให้ผู้ตามและผู้อื่นประสบแต่ประโยชน์สุขโดยทั่วกันเป็นสภาวะที ่

ความคดิท่ีปกตสิขุ	ซึง่จะส่งผลต่อการท�างานร่วมกันและสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมายและเกดิประโยชน์

  ๒.  ความกรุณาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง	การที่ผู้น�าแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจ

และเห็นใจ	ผูต้ามอย่างชดัเจน	มคีวามตัง้ใจท่ีจะช่วยเหลอืผูใ้ต้บงัคบับญัชาหรอืผูเ้กีย่วข้อง	โดยไม่มเีงือ่นไข

ใด	 ๆ	 ทั้งสิ้น	 รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจภายใน	 ให้เกิดคุณค่าและความหมายท้าทายในเรื่องงานที่เป็น

 

•        (3)MUTITA • (2)KARUNA 

• (4)LIBHEKKHA • (1)METTA 
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ปัญหาอุปสรรค	ผู้น�าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา	มีการแสดงออกด้วยความกระตือรือร้น	

สร้างเจตคติท่ีถูกต้องให้คิดบวกเพื่อที่ผู้น�าจะท�าตามและสัมผัสกับภาพที่งดงามแห่งอนาคต	 โดยสร้าง

แรงจูงใจร่วมกันบนความกรุณาเพื่อที่จะให้พ้นจากความล�าบากเดือดร้อนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	

ซึ่งผลของความกรุณาจะไม่สร้างความล�าบากและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตนเองแต่อย่างใด	

  ๓.  มุทิตาจิตเพื่อการกระตุ้นทางปัญญา	 หมายถึงการที่ผู ้น�าแสดงออกถึงความแจ่มใส 

เบิกบาน	รู้สึกตัวตื่นรู้	เพื่อการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่าง	ๆที่เกิดขึ้นอย่างวิกฤตในช่วงชีวิต

วิถีใหม่	 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ตามมีความต้องการอย่างแรงกล้าในการที่จะหาแนวทางใหม่ๆมาแก้ปัญหา 

ให้หน่วยงาน	เพื่อหาข้อสรุปที่ดีกว่าเดิม	โดยผู้น�าพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาและคนอื่น	ๆ	ได้ดี

มีสุขจากการแก้ปัญหาในการท�างาน	 หรือฝ่าฟันอุปสรรคจนบังเกิดผลส�าเร็จตามที่คาดหวัง	 รวมถึง 

การที่ผู้น�างดเว้นจากความอิจฉาริษยาไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบผู้อื่น	ท�าให้ผู้อื่นในขณะที่	เกิดความ

ตระหนักรู้ทั่วกัน	งานก็ได้ผล	คนก็เป็นสุข	ทุกทั่วหน้า

  ๔.  การวางอุเบกขาอย่างเป็นกลาง	ด้วยการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลหมายถึง	การที่

ผู้น�าพิจารณาจากข้อเท็จจริงเมื่อจะน�าไปสู่การตัดสินใจในเรื่องใด	ๆ	ด้วยการไตร่ตรอง	 ใคร่ครวญด้วย

ปัญญา	มีเหตมีุผล	มคีวามเทีย่งธรรม	โดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคลของผูใ้ต้บงัคบับญัชาหรอื

ผู้ที่เก่ียวข้องในองค์การในทุก	 ๆ	 บุคคล	 เอาใจใส่เป็นรายบุคคล	 ท�าให้ผู้ตามรู้สึกถึงว่ามีคุณค่าและ 

มีความส�าคัญต่อองค์การต่อหน่วยงาน	 ผู้น�าจะท�าหน้าท่ีเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ล่ะคน	 

เพื่อพัฒนาให้ผู้ตามให้เกิดทักษะและความสามารถที่พัฒนาอย่างยิ่งใหญ่และถาวร	 ท�าให้ผู้ตามเกิด

กระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสร้างบรรยากาศองค์การในการท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข	 มีความ 

เสมอภาคเท่าเทียมกัน	 ไม่เอนเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายนึงโดยเด็ดขาด	 ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจและ 

ความภาคภูมิใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวกับทุก	ๆ	คนในองค์การ

 ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์มีองค์ประกอบ	๔	ประการที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง	

กล่าวคือผู้น�าจะต้องแสดงภาวะของความมีเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาบนพื้นฐานของการมีอุดมการณ์

อย่างชัดเจน	 สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามได้อย่างต่อเนื่อง	 สร้างกระบวนการกระตุ้นทาง

ปัญญาให้ผูต้ามได้เกดิการเรยีนรู	้ในการแก้ปัญหา	ด้วยสตปัิญญา	มสีตริูเ้ท่าทนั	และค�านงึถงึปัจเจกบคุคล

ของผู้ร่วมงาน	ทุกบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ในขณะเดียวกันผู้น�าก็ต้องแสดงออกถึงความสงสารที่จะช่วยเหลือ

ผู้ใต้บังคับบัญชา	 ให้พ้นจากความยากล�าบากหรืออุปสรรค	หรือวิกฤตการณ์ใด	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่อง

ของส่วนบคุคลและในเรือ่งของทมีงาน	เมือ่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาผ่านวกิฤตต่าง	ๆ 	ในชวีติ	ผูน้�ากจ็ะแสดงออก

ถึงความแจ่มใสเบิกบาน	 เป็นความพลอยยินดีกับเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

ได้ดีมีสุข	 และสุดท้ายแสดงออกถึงความวางใจเป็นกลาง	 พิจารณาบริหารการจัดการจากข้อเท็จจริง	 
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อย่างมีเหตุมีผล	อันจะน�าไปสู่การตัดสินใจ	พิจารณาไตร่ตรอง	ใคร่ครวญด้วยปัญญาเพื่อบริหารจัดการ

ปัญหาได้อย่างถกูต้องเหมาะสม	ตามกาลเทศะ	โดยความสมัพนัธ์ของภาวะผูน้�าเชงิสร้างสรรค์ในยคุชวีติ

วถิใีหม่	นีจ้ะสามารถท�าให้ผูน้�ามกีระบวนการภาวะของการน�าท่ีถูกต้องเหมาะสม	สามารถบริหารจัดการ

บุคคลในทีมงาน	 ให้ฝ่าฝันอุปสรรคหรือวิกฤตท่ีเกิดขึ้นในทุกขณะได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เพื่อพัฒนา 

หน่วยงานองค์การ	สังคม	และประเทศชาติ	ไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงต่อไป

สรุป
	 กล่าวโดยสรปุกระบวนการภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงเป็นการบรูณาการของหลกัพรหมวหิาร	๔	

กับหลักของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อเป็นรูปแบบของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	 ที่มีอิทธิพล 

อย่างมีอุดมการณ์หรือความมีศรัทธาบารมีในตัวเอง	สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ตาม	แล้วส่งต่อ

ไปสู่กระบวนการกระตุ้นให้เกิดปัญญา	 เพื่อพัฒนาสู่การแก้ปัญหาทุกด้านอย่างถูกต้องและสร้างสรรค	์

บนความเคารพ	ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์ทุกคนและสามารถ

สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันได้	บนหลักการของการมีสติ	รู้เท่าทัน	ทุกอาการหรือพฤติกรรมที่เป็นปัจจัย

ท�าให้มีการเกิดดับอย่างเป็นระบบ	 สามารถสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์
17

	 คือ	 

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	 ความผันผวน	 และความไม่แน่นอนของวัฒนธรรมองค์การในโลกยุคใหม	่ 

สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาที่สร้างสรรค์	 ส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง 

ในสังคมไทยตลอดไป

	 จากผลการศึกษาดังกล่าว	 พบว่าหัวใจส�าคัญของภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์นี้คือ	 การท่ีตัวผู้น�า 

เป็นผู้ทีมี่สต	ิรู้เท่าทนัอารมณ์	ความรูส้กึของตนเองเป็นอนัดบัแรก	มคีวามรูค้ดิและเข้าใจ	ถงึสภาพการณ์

ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในทุกขณะท่ีท�าหน้าที่	 ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์	 กล่าวคือ	 มีความ 

เป็นอนิจจัง	 ทุกขัง	 และอนัตตา	 ดังนั้น	 การแสดงออกต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องค�านึงถึงความ 

เป็นปัจเจกบุคคลเป็นอันดับแรก	พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์	

สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและผู้ตาม	 ส่งผลให้เกิดการรู้คิดทางปัญญา	 (Wisdom-Cognitive	

Thinking:	WCT)	อย่างสร้างสรรค์	ในทุกสภาพการณ์	ภายใต้เป้าหมายของการเป็นผู้น�าจะสร้างสรรค์

ความสงบสุขให้แก่บุคคลอื่น	 องค์การและสังคมโดยรวมเป็นไปบนวิถีแห่งความเป็นผู้รู	้ ผู้ต่ืน	 และผู ้

เบกิบานอย่างแท้จรงิ	ซึง่ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงมคีวามส�าคญัทีส่มัพนัธ์กบัการบริหารจดัการบคุลากร

ในองค์การยุควิถีใหม่	 ซึ่งมีวิกฤตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา	 ผู้น�าหรือผู้บริหาร

 17
 สุเมธ	บุญมะยา,	“พุทธจิตวิทยาบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์”,	ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,	๒๕๖๐),	หน้า	๒๑๕.
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สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับแนวคิดตามหลักพุทธธรรม	คือ	พรหมวิหาร	๔	ที่เป็นกระบวนการของผู้น�า

ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม	 สามารถบริหารจัดการให้บุคคลในกลุ่มหรือองค์การ	 แสดงความสามารถ 

ในการท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และบรรลุทุก	 ๆ	 เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ท�าให้ทุกคน 

อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข	 เมื่อบูรณาการเข้าด้วยกันแล้ว	 จะช่วยสร้างพฤติกรรมการน�าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเต็มที่	 โดยผู้เกี่ยวข้องจะต้องเกิดการรู้คิด	 เข้าใจ	 มีสติสัมปชัญญะในการบริหารจัดการ 

กับทุกสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรในทุกข้ันตอน	 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้วยจิตใจที่เมตตา	 

(Metta	with	 Idealized	 Influence:	MII)	 ให้ความกรุณาในการกระตุ้นทางปัญญา	 (Karuna	with	

Inspirational	motivation:	 KIM)	 และส่งอิทธิพลด้วยความยินดีอย่างมีอุดมการณ์	 (Mutita	 with	 

Inspirational	motivation:	MIM)	 บนพื้นฐานของการให้คุณค่าอย่างมีปัญญาในความเป็นปัจเจกชน	

(Ubekkha	with	Individualized	consideration:	UIC)	ด้วยความถูกต้องอย่างเท่าเทียมกันในความ

เป็นมนษุย์	สามารถผลกัดนัให้บุคลากรท�างานด้วยสตปัิญญา	เกดิการเรยีนรูพ้ฒันาทกัษะด้วยความทุม่เท

ให้กับองค์การหรือหน่วยงานในยุคชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างดี	 ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์

และสร้างสรรค์ต่อไป
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