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บทน�ำ

บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
ขีดความสามารถด้านภาวะผูน้ ำ� และการเตรียมความพร้อมของผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษา
ไทยในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรภายในองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งยึดหลักการพัฒนา
ตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา” สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งจะน�ำ
ไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย
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สังคมมีความมัน่ คง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
หรือการเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาขีดความสามารถ; ภาวะผูน้ ำ� ; การปฏิรปู การศึกษา; ผูบ้ ริหารสถาบัน
		 อุดมศึกษาไทย; ไทยแลนด์ 4.0

บทน�ำ

การพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา
ส่งผลให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล�ำดับ แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาทางด้านคุณภาพในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะคุณภาพทางด้านการศึกษา

บทที่ 4

Abstract
The objective of this article was to introduce the importance
of capability development for leadership and preparations for the
administrators of Thai higher education in Thailand for curriculum
development to respond to the Twelfth National Economic and
Social Development Plan (2017-2021) which based upon the “Sufficiency
Economy Philosophy” “Sustainable Development” and “People-Centered
Learning” in line with Sustainable Development Goals (2017-2036). This
is in order to attain the national goals such as to improve the quality of
life, to upgrade and distribute higher income, to strengthen happiness of
Thai people, to enhance stable, equal and fair society for steering the
country to become “Thailand 4.0” in the 21st century with stability,
prosperity and sustainability
Keywords: Capability Development; Leadership; Educational Reform;
		 The Administrators of Thai Higher Education in Thailand;
		 Thailand 4.0
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ทั้งที่คุณภาพทางด้านการศึกษาเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะยกระดับในการพัฒนาประเทศไทย
ได้ในอนาคต ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564), 2559) ซึ่งยึด
หลักการพัฒนาตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน” และ
“หลักการมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” จึงได้จัดวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
และยกระดับการศึกษา ซึ่งสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ที่ก�ำหนดว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และ
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
รายได้ระดับสูง และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ หรือการเป็น “ไทยแลนด์ 4.0” ประเด็น
ดังกล่าวข้างต้นได้รับการบรรจุอยู่ 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) คือ “การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” โดยหนึ่ง
ในสี่ ด ้ า นของกรอบยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว มุ ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างด้ า นการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ได้ก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดไว้สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่องค์การสหประชาชาติได้ก�ำหนดขึ้น ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goal : SDGs) โดยประเด็นที่ส�ำคัญของการพัฒนาในการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ไม่อาจละเลยตามกรอบการพัฒนาประเทศ ได้แก่ การเตรียมพร้อมด้าน
ก�ำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย ตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�ำคัญและพร้อมเข้าร่วม การพัฒนาขีดความ
สามารถด้านภาวะผู้น�ำ และการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย
ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรภายในองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงเป็นวาระส�ำคัญเร่งด่วนที่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้อง
ทบทวนและพิจารณาการบริหารจัดการว่าการด�ำเนินงานขององค์กรในปัจจุบันได้อยู่บน
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แนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของประเทศที่ได้วางไว้หรือไม่ ในฐานะที่สถาบันอุดมศึกษา
เป็นแหล่งบ่มเพาะ เตรียมความพร้อม และเสริมสร้างศักยภาพด้านก�ำลังคนของประชากร
เพื่อช่วยสนับสนุน ผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

บทที่ 4

ความต้องการจ�ำเป็นในการปฏิรูปการศึกษาและภาวะผู้น�ำ
“การศึกษา” เป็นกลไกในการพัฒนา ส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับ
พลเมืองและเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นตัวแปรส�ำคัญของสมรรถนะและความสามารถในการ
แข่งขันระยะยาว (Long Term Competitiveness) ที่เป็นข้อต่อหลักและบริบทที่ส�ำคัญ
ของการออกแบบภายใต้ ก ารขั บ เคลื่ อ นของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ
การพั ฒ นา อั น เชื่ อ มโยงกั บ มนุ ษ ย์ แ ละสั ง คมในพลวั ต การเปลี่ ย นแปลงของการก้ า วสู ่
ศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 “การปฏิรูปการศึกษา” จึงเป็นกุญแจส�ำคัญ
โดยการปฏิรูปที่เกิดขึ้นจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งทักษะส�ำคัญส�ำหรับการปฏิรูปการศึกษา
ดั ง กล่ า ว จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย การบริ ห ารจั ด การ การมี ทุ น มนุ ษ ย์ (Human Capital)
ที่มีประสิทธิภาพ (บวร เทศารินทร์, 2560)
จากการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าหลายเรื่องประสบผลส�ำเร็จ แต่อย่างไร
ก็ ต ามก็ ยั ง มี อี ก หลายเรื่ อ งที่ มี ป ั ญ หาต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง และต่ อ ยอด โดยเฉพาะ
ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์, 2555 : 2) ดังนั้น
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 13-24) จึงได้จัดท�ำ
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-พ.ศ. 2561) ขึ้นมาโดยมี
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบ ประการหลักส�ำคัญข้อหนึ่งที่ระบุไว้
คือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ข้อ 4.1 ว่าด้วยการกระจายอ�ำนาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา กล่าวคือ มีก�ำหนดมาตรการ
เรื่องภาวะผู้น�ำของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องพัฒนาภาวะผู้น�ำผู้บริหารเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดยให้มีแผนพัฒนาภาวะผู้น�ำตามช่องทางปกติและกลไก
สนับสนุนส่งเสริมด้วยช่องทางพิเศษ มีการก�ำหนดคุณสมบัติการเข้าสู่ต�ำแหน่ง เส้นทาง
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ความก้าวหน้า และระบบจูงใจ (ธิดา กมลรุ่งเรือง, 2559 : 128-129)
เมื่ อ บริ บ ทตามกาลเวลาเปลี่ ย นแปลงไปจากสภาพแวดล้ อ มเดิ ม ที่ ค งที่ ไ ปสู ่
สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและรุนแรง (Chaotic Environment)
จึงเกิดความจ�ำเป็นว่าต้องมีบุคคลผู้มีภาวะผู้น�ำที่มีคุณสมบัติใหม่ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ ย นแปลงนั้ น ๆ โดยเฉพาะในแวดวงการศึ ก ษาระดั บ สู ง สุ ด คื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
มี ผ ลการวิ จั ย จ� ำ นวนมากบ่ ง ชี้ ว ่ า ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพและความส� ำ เร็ จ ในการจั ด
การศึกษานั้นขึ้นอยู่กับความสามารถทักษะในการบริหารงานและความเป็นผู้น�ำของ
ผู้บริหารเป็นส�ำคัญ ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา นักวิจัยได้กล่าวถึงและได้พิสูจน์ยืนยัน
ว่ า ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและคุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น ผู ้ น�ำ
ของผู้บริหารมีความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาในทุกระดับและเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรปรารถนา ผู้บริหารสถาบันการศึกษาซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาจึงเป็นบุคคลที่อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกคาดหวังให้
แสดงภาวะผู้น�ำโดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง (Wayne K. Hoy and Cecil
G. Miskel, 2005 : 374-419) จนมีผู้กล่าวว่าภาวะผู้น�ำเป็นประเด็นเชิงนโยบายเร่งด่วน
ขององค์กรหรือแม้แต่ว่าภาวะผู้น�ำเป็นกลยุทธ์องค์กรแห่งศตวรรษในอันที่จะพัฒนาองค์กร
ไปสู่เป้าหมายท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง (Michael Fullan, 2005) ในองค์กรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษานั้นๆ ผู้บริหารจะต้องด�ำเนินการและจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ท�ำให้
สถานศึกษาด�ำรงอยู่และก้าวหน้า สถานศึกษาเป็นองค์กรที่ต้องการผู้บริหารที่เข้มแข็ง
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน ภาวะผู้น�ำของ
ผู้บริหารขึ้นอยู่กับคุณภาพในการเป็นผู้น�ำของผู้บริหารเพราะภาวะผู้น�ำของผู้บริหารจะมี
ผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา (Alkin C. Marvin, 1992 : 718)
จากการวิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยในภาพรวมข้างต้นจะเห็นว่ามีอุปสรรค
ปั ญ หาส� ำ คั ญ สามารถสรุ ป ได้ พ อสั ง เขป ดั ง นี้ 1) ปั ญ หาผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทาง
การศึกษาของประเทศส่วนใหญ่ยงั ขาดความเข้าใจทีแ่ ท้จริงว่า การปฏิรปู การศึกษาทีแ่ ท้จริง
คือการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงราก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและแตกต่างไปจากเดิม
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ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีท�ำงานของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์
2) ปัญหาการขาดภาวะผู้น�ำที่ตระหนักถึงรากเหง้าและความส�ำคัญของปัญหาการปฏิรูป
การศึกษา โดยมองปัญหาการศึกษาอย่างเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นในสังคมแบบองค์รวม และ
รู้จักล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนของปัญหาเพื่อให้เกิดการผลักดันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยสามารถปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบได้อย่างแท้จริง และ 3) ปัญหาระบบการคัดเลือก
การบริหาร และการให้ความดีความชอบต่อบุคลากร ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
อยู่ภายใต้ระบบราชการแบบรวมศูนย์ จึงกลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปทางการศึกษา
ซึ่งระบบดังกล่าวมีผลให้ผู้บริหารส่วนใหญ่ท�ำงานแต่ตามหน้าที่ ไม่มีการแข่งขัน การ
ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อประสิทธิภาพของงานอย่างแท้จริง

บทที่ 4

แนวคิดการพัฒนาขีดความสามารถ
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างๆ จ�ำเป็นต้องมีเป้าหมายในการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน เพือ่ ความอยูร่ อดขององค์กร โดยมุง่ เน้นความพึงพอใจของลูกค้า (Customer
Oriented) การใช้ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบริการและความใส่ใจ
กั บ "บุ ค คล" และ "ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลในองค์ ก ร" อั น เป็ น
ทรัพยากรที่ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551 : 1)
จากแนวคิดการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความส�ำคัญของบุคคลในองค์กรจึงจ�ำเป็นต้องรู้
และเข้าใจเรื่องขีดความสามารถของบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของกิจการ
เป็นต้นทุนทางปัญหา (Intellectual Capital) และเป็นส่วนหนึ่งของความได้เปรียบ
ในการแข่ ง ขั น (Competitive Advantage) ของหน่ ว ยธุ ร กิ จ ดั ง นั้ น แนวคิ ด เรื่ อ ง
ขีดความสามารถ จึงได้เข้ามามีบทบาทและถูกน�ำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
มากขึ้น (นิเวศ ธรรมชัยชูศักดิ์, 2557)
แนวคิ ด เรื่ อ งขี ด ความสามารถหรื อ ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า "Competency"
ได้เริ่มเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดย David C. Mc Clelland แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ธุ ร กิ จ และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
ในองค์กรชั้นน�ำ ซึ่งพบว่า ประวัติตลอดจนผลการศึกษาที่ดีเด่นของบุคคลไม่ได้เป็นตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงานของบุคคลนัน้ ๆ เสมอไป หากแต่ความส�ำเร็จนัน้ จะต้องประกอบ
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ไปด้วยคุณลักษณะอื่นๆ อีกเช่น ความสามารถในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถ
ในการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้
ของ David C. Mc Clelland ที่ศึกษาถึงข้อค้นพบลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันของ
คน 2 กลุ่ม (David C. Mc Clelland, 1973 : 14) ซึ่ง David C. Mc Clelland เรียก
ลักษณะของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีนี้ว่า "Superior Performer"
โดยมีข้อเสนอว่า "ความฉลาดทางปัญญา (IQ) ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีของผลงานและความส�ำเร็จ
โดยรวม ขี ด ความสามารถ (Competency) ต่ า งหากที่ จ ะเป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถท� ำ นาย
ความส�ำเร็จในงานที่ดีกว่า" ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บุคคลที่ประสบผลส�ำเร็จในการท�ำงาน
ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ตลอดจนทักษะ
ที่มีอยู่ในตัวเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในงานในหน้าที่ โดยบุคคลดังกล่าวจะมีสิ่งที่เรียกว่า
ขีดความสามารถ
การพัฒนาขีดความสามารถด้านภาวะผู้น�ำในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง
หากพิ จ ารณาถึ ง สถานการณ์ โ ลกในปั จ จุ บั น อาจจะให้ ค� ำ นิ ย ามเกี่ ย วกั บ โลก
ในปัจจุบันได้ด้วยค�ำว่า VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)
(Kirk Lawrence, 2013) กล่าวคือ โลกในปัจจุบันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน
ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความไม่ชัดเจนที่มากขึ้น ดังนั้น กลไกภาครัฐที่ใช้อยู่
ในปัจจุบนั อาจจะไม่สอดคล้องหรือไม่สามารถรับมือกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เหล่านัน้
ได้ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีผลการศึกษาและผลการวิจัยจ�ำนวนมากที่บ่งชี้ชัดว่าปัจจัย
ที่ส่งผลต่อคุณภาพและความส�ำเร็จในการจัดการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับความสามารถ ทักษะ
ในการบริหารงานและความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารเป็นส�ำคัญ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาจึงเป็นบุคคลที่อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกคาดหวังให้แสดง
ภาวะผู้น�ำ (Hoy, et al, 2005 : 419) โดยเฉพาะในวงการศึกษานั้นภาวะผู้น�ำกลายเป็น
ประเด็นส�ำคัญมากต่อระบบการศึกษาของรัฐอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน (Leslie S. Kaplan;
et al, 2005 : 16) และด้วยนัยแห่งความส�ำคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาเรื่องราว
ของภาวะผู้น�ำเป็นอย่างมาก ซึ่งนักวิชาการด้านการบริหารองค์กรจ�ำนวนมากตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ได้ทำ� การศึกษาศาสตร์ทางด้านภาวะผูน้ ำ� และมีการน�ำเสนอแนวคิดไว้มากมาย

การพัฒนาขีดความสามารถด้านภาวะผู้นำ�กับการปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
Capability Leadership Development in Educational Reform the Administrators of Thai Higher Education in Thailand 4.0

91
91

บทที่ 4

โดยที่ส่วนส�ำคัญที่แตกต่างกันนั้นสามารถจ�ำแนกเป็นสองมิติ คือ 1) ภาวะผู้น�ำในมิติของ
ทักษะความสามารถ โดยภาวะผู้น�ำในมิติดังกล่าวนี้ จะหมายถึง ความสามารถในการชักจูง
ผู้อื่นให้ท�ำตามในสิ่งที่ตนเองต้องการ (Elizabeth O'Leary, 2000) โดยท�ำให้ผู้ตามมีความ
เชื่อในความคิดของผู้น�ำและยอมปฏิบัติตามด้วยการแสดงถึงทักษะและความสามารถ
ของผู้น�ำ ในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ตาม เพื่อให้ผู้ตามร่วมกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างมีความสุข (Thomas L. Wheelen and David
J. Hunger, 2002) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของภาวะผู้น�ำในความหมาย
ทางพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึง คุณสมบัติของบุคคล เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้
ความสามารถของบุคคลที่จะสามารถชักน�ำให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่
จุดหมายที่ดีงามโดยถูกต้องตามธรรม (พระธรรมปิฎก, 2543) และ 2) ภาวะผู้น�ำในมิติ
ของกระบวนการใช้อิทธิพลและแรงจูงใจ ซึ่งภาวะผู้น�ำในมิตินี้ หมายถึง กระบวนการใช้
อิทธิพลเหนือผู้อื่นของผู้น�ำเพื่อให้วัตถุประสงค์ขององค์กรบรรลุผล (John M. Ivancevich
and Michael T. Matteson, 1999) หรือเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้อิทธิพลต่อกลุ่ม
เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการหรือจุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือองค์กรที่ได้ตั้งไว้ (Terence
R. Mitchell et al., 1987) รวมถึงเป็นกระบวนการสร้างอิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือของกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความพยายามในการที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ในสถานการณ์หนึ่งๆ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าภาวะผู้น�ำในแนวคิดนี้ หมายถึง
กระบวนการใช้อ�ำนาจหรือบารมีในการจูงใจให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้น�ำ (สงวน
สุทธิเลิศอรุณ, 2543) ด้วยความเต็มใจในพฤติกรรมของผู้น�ำที่ผู้ตามมีความรู้สึกว่าผู้น�ำใช้
อ�ำนาจและอิทธิพลด้วยความเป็นธรรม (Bernard M. Bass and Ralph M. Stogdill, 1990)
จากการศึกษา ผู้เขียนสรุปว่า ภาวะผู้น�ำ หมายถึง กระบวนการในการใช้ศาสตร์และศิลป์
ในการบริ ห ารองค์ ก รของผู ้ น� ำ ได้ แ ก่ การใช้ ทั ก ษะความสามารถรวมถึ ง พฤติ ก รรม
และบุคลิกภาพ ประกอบกับการใช้อ�ำนาจอิทธิพลด้วยความเป็นธรรมของผู้น�ำ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจ กระตุ้นและจูงใจให้ผู้ตามเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ตามค�ำสั่งของผู้น�ำในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

บทที่ 4
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ถอดรหัสการเรียนรู้จากพิมพ์เขียว Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
(โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน)
วัฒนธรรมของการเรียนรูช้ ดุ ใหม่ โลกในศตวรรษที่ 21 การศึกษามีการเปลีย่ นแปลง
ใน 3 กระแสหลัก คือ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ, 2559)
1) เกิด Demonopolization of Knowledge ไม่มีการผูกขาดความรู้
2) เกิด Democratization of Information ไม่มีการผูกขาดข้อมูล
3) เกิด Disruption of Technology & Innovation เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกิดขึ้นใหม่ๆ จากการรวมตัวและแตกตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดิมตลอดเวลา
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ กระแสดั ง กล่ า ว วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู ้
ในศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบส�ำคัญ คือ
“Unlearn” คือ การไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนรู้มา ต้องปรับตัวให้ทันตลอดเวลา
“Relearn” คือ สิ่งที่เรารู้มามันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ๆ ดังนั้น ต้องเรียนรู้
สถานการณ์หรือเหตุการณ์จากมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
"Learn" นัน้ โจทย์ทสี่ ำ� คัญในศตวรรษที่ 21 คือ จะเรียนรูอ้ ย่างไรให้มคี วามสามารถ
ในการรังสรรค์นวัตกรรม
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก
จากการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ Thailand 4.0 Model ผู ้ เขี ย น
ได้ตระหนักว่า Thailand 4.0 เป็นโมเดลที่ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
พระราชด�ำรัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งแรกในงานพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ไว้ความตอนหนึ่งว่า
“การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ
ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์
ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติ
ได้ แ ล้ ว จึ ง ค่ อ ยสร้ า งค่ อ ยเสริ ม ความเจริ ญ และฐานะทางเศรษฐกิ จ ขั้ น ที่ สู ง ขึ้ น
โดยล� ำ ดั บ ต่ อ ไป หากมุ ่ ง แต่ จ ะทุ ่ ม เทสร้ า งความเจริ ญ ยกฐานะทางเศรษฐกิ จ ขึ้ น
ได้ ร วดเร็ ว แต่ ป ระการเดี ย ว โดยไม่ ใ ห้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารสั ม พั น ธ์ กั บ สภาวะของ
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แผนภาพที่ 1 การพัฒนาที่สมดุล Sufficiency Economic Philosophy (SEP)
for Sustainable Development Goals (SDGs)
ที่มา: กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ (2559)

บทที่ 4

ประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ได้
ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด”
จากการน้อมน�ำพระราชด�ำรัสมาประยุกต์ใช้ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ การเตรียมพร้อมด้านก�ำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร
ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ เพื่อให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงการพัฒนาทักษา
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการในตลาดแรงงานและทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต
ในศตวรรษที่ 21 โมเดล Thailand 4.0 หนึ่งในทิศทางส�ำคัญจึงให้ความส�ำคัญและมุ่งเน้น
การปรับเปลี่ยนในการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) ซึ่ง
สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (17 Sustainable Development Goals)
(Sustainable Development Goals, 2017) ของสหประชาชาติ ได้อย่างแนบแน่นและลงตัว
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บทที่ 4

ห้าวาระในการขับเคลื่อน Thailand 4.0
สืบเนื่องจากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวารสาร
ชัยพัฒนาประจ�ำเดือน สิงหาคม 2542 (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ, 2559)
“เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น เสมื อ นรากฐานของชี วิ ต รากฐานความมั่ น คง
ของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืม
เสาเข็มซะด้วยซ�้ำไป”
รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาโมเดล Thailand 4.0 ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปด้วย 5 วาระ ดังแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 5 วาระในการขับเคลื่อนโมเดล Thailand 4.0
ที่มา: กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ (2559)
จากภาพประกอบการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาโมเดล Thailand 4.0 ภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นได้ว่าวาระที่ 1 ได้แก่ การเตรียมคนไทย 4.0
ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่งนั้น การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเงื่อนไขที่จ�ำเป็นในการเตรียม
คนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ซึ่งก�ำหนดทิศทางครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ ได้แก่
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1) เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ�ำกัด เป็นคนไทยที่มี
ความรู้ และทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม 2) เปลี่ยนจากคนไทย
ที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยที่มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 3) เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็น คนไทยแบบ Global Thai มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และ 4) เปลี่ยน
จากคนไทยที่เป็น Analog Thai เป็น คนไทยที่เป็น Digital Thai สามารถด�ำรงชีวิต
เรียนรู้ท�ำงาน และประกอบธุรกิจ ได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล โดยเริ่มจาก
การเสริมสร้างให้เกิดการเจริญเติบโตในตัวคน (Growth for People) ผ่านการสร้าง
สังคมแห่งโอกาส เพื่อเติมเต็มศักยภาพ เมื่อคนเหล่านี้ได้รับการเติมเต็มศักยภาพอย่าง
เต็มที่ จะกลายเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโต (People for Growth)
และน�ำพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างแท้จริง (ภาพประกอบที่ 3)
บทที่ 4

แผนภาพที่ 3 Growth for People/ People for Growth
ที่มา: กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ (2559)
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้
จากแนวคิ ด Growth for People/People for Growth จึ ง เป็ น โจทย์
ที่ท้าทายในการที่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาอย่างไร
ให้นักศึกษาเป็นทุนมนุษย์ที่มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีพลัง
และมีความหมาย (Purposeful People) จะพัฒนาอย่างไรให้นักศึกษาเป็นทุนมนุษย์
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม (Innovative People)

บทที่ 4
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จะพัฒนาอย่างไรให้นักศึกษาเป็นทุนมนุษย์ที่มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง (Mindful People) จะพัฒนาอย่างไรให้นักศึกษาเป็นทุนมนุษย์ที่มุ่งการท�ำงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Action-Based People) ตามกรอบยุทธศาสตร์ Brain Power
Development เพื่อให้ Thailand 4.0 บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีองค์ประกอบหลัก
ในการพั ฒ นาและยกระดั บ แรงงานที่ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะสู ง ที่ ชั ด เจน โดยเน้ น การ
บริหารจัดการ Stock & Flow ของแรงงานทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะสูง ผ่านกลไกของ Talent
Development และ Talent Mobility ท�ำให้ตลาดแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง
เป็นตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ
กับการมีระบบสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เป้าหมายเพื่อยกระดับผลิตภาพ
ของแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูง ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการยกระดับ
ผลิตภาพของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในที่สุด
การพัฒนาขีดความสามารถด้านภาวะผู้น�ำในการบริหารจัดการหลักสูตร
การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ ง และ
สอดรับกับยุทธศาสตร์และวาระแห่งชาติจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องได้รับการปฏิรูปจาก
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย ตลอดจนการค�ำนึกถึงชุมชน สังคม รวมถึงภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สนองความต้ อ งการ ความถนั ด และความสามารถของผู ้ เรี ย น และ
ความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้การพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตร จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ ในปัจจุบัน เพื่อ
ให้การบริหารจัดการหลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้น สมบูรณ์ สามารถสนองความต้องการ
ของบุคคล สังคม ตลอดจนประเทศชาติ โดยพื้นฐานที่น�ำมาพิจารณาโดยทั่วไป ได้แก่
พื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา พื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม พื้นฐานสังคม
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง พื้นฐานทางด้านจิตวิทยา ตลอดจนพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี
การพัฒนา (Development) จึงมีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ การท�ำให้
หลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือท�ำให้สมบูรณ์ขึ้น เรียกว่า “การปรับปรุง” และการสร้าง
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หลักสูตรขึน้ มาใหม่ โดยไม่มหี ลักสูตรเดิมเป็นพืน้ ฐาน เรียกว่า “การเปลีย่ นแปลง” (Carter
V.Good, 1973) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนแก่นักศึกษาและเพื่อให้บรรลุ
ถึงจุดมุ่งหมายที่ก�ำหนดเป้าหมายไว้
บทสรุป

บทที่ 4

บทความ “การพัฒนาขีดความสามารถด้านภาวะผู้น�ำกับการปฏิรูปการศึกษา
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้น
เตือนให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการ
เป็นเบ้าหลอมให้แก่เมล็ดพันธุช์ ดุ ใหม่ทจี่ ะเติบโตขึน้ พร้อมการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์
โลกในการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
การด�ำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้เป็น
ทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพนั้น จึงเป็นการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ทักษะ
(Skill-Set) และพฤติกรรม (Behavior Set) ทั้งระบบ เพื่อให้นักศึกษาในวันนี้ได้เป็น
ตัวขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนผ่านสู่ Thailand 4.0 ที่มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
อย่างแท้จริง จึงเป็นเป้าหมายส�ำคัญที่ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องค�ำนึงถึง และสิ่งหนึ่ง
ที่ผู้บริหารไม่อาจที่จะละเลย และควรค�ำนึงถึงในการออกแบบการบริหารจัดการยุคใหม่
เพื่อให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น พึงประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ส�ำคัญ อาทิ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk
Management) การบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management) และ
การบริ ห ารจั ด การสถานการณ์ ภ าวะวิ ก ฤตที่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ (Predictable
Surprises) ดังนั้น การก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์ จึงเปรียบเสมือนหางเสือในการก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบในทุกๆ มิติ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
สู่การปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้อย่างแท้จริง

บทที่ 4
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