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บทคัดย่อ 
 ความท้าทายท่ีหลากหลายและซับซ้อนก าลังส่งผลกระทบให้
มหาวิทยาลัยไทยในวันน้ีต้องมองหาโอกาสภายใต้ความท้าทายเหล่าน้ี โดยไม่
ต่ืนตระหนัก หรือถอยตัวเองออกจากวงล้อของความท้าทายและกระแส
โลกาภิวัฒน์ท่ีก าลังเข้ามาอย่างมากมาย แต่คือการปรับตัวเองจากความจ าเจ
เดิมๆ สู่ความเป็นสากลและมีความเป็นพลวัตกับโลกอย่างไร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏซึ่ งเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยไทยท่ีได้รับผลกระทบน้ันด้วย จึง ต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของตนเองในการบริหารจัดการและสร้างภาพจ า
ใหม่ท่ีมีกลิ่นไอความเป็นสากล มีจุดยืนท่ีจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของตนเอง
ให้เป็นท่ียอมรับ และมีความสามารถในการแข่งขันกับความท้าทาย ใน
อนาคต (The future) โดยการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสผ่านแรงขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง (Drivers of change) โดยยังคงปณิธานการเป็น “มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน”  แต่เพิ่มเติมภาพลักษณ์ในการจดจ าของผู้คนรุ่นต่อไป
ท่ีมี คุณค่ามาก ข้ึน ซึ่ ง ไม่ ใ ช่การเป็นมหาวิทยาลัย  The Best แต่ เป็ น
มหาวิทยาลัยท่ี Better ผ่านการท าหน้าท่ีของผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์และสร้าง

                                                         
1 นักวิเทศสัมพันธ์, งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชร 
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กระบวนทัศน์ใหม่ท่ีเป็นสากล  ก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้
คมชัดเพื่อเป็น “พลังปัญญาของแผ่นดิน” ท่ีภาคภูมิใจ  
 
ค าส าคญั: บทบาทผู้น า/มหาวิทยาลัยราชภัฏ/ความเป็นสากล 
 

Abstract 
The variety and complex challenging are impact Thai universities 
today to find an opportunity under this challenging without panic 
or let its away from the challenging’s circle and globalization that 
coming in a lot. With this, Thai Universities shall be change itself 
from nowadays to the internationalization and how to dynamic 
with the world. Rajabhat universities are one of Thai universities 
that get this impart. That’s a reason to change its paradigm in 
administration management and make a new memory about 
Rajabhat University’s internationalization. At the same time, have 
a stand point to propel their own universities to be accepted and 
have ability to competition with the future challenging. Under the 
crisis, the universities shall use it as an opportunity to drivers of 
change under the university mission “the University for Local 
Development” but full of value to memory for the next 
generation. This is not mean the best university but be a better 
university throughout the leader who have a vision and new 
paradigm to be internationalization and clear the university 
direction in order to be “the wisdom of land” that is proudly.  
Keywords : Leadership’sRole, RajabhatUniversity, 
Internationalization  
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บทน า 
แผนการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

“มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” โดยกรอบส าคัญของการพัฒนาการพัฒนาประเทศ คือ 
กรอบความมั่นคง ซึ่งต้องการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และกรอบการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยวิธีการเช่ือมโยงประเทศ
ไทยกับอนุภูมิภาคอื่น และกรอบการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผ่าน
การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น ซึ่ง
กรอบยุทธศาสตร์เหล่าน้ีมุ่งสร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งจากภายใน 
(Strength from Within) และเมื่อมีความความเข็มแข็งจากภายในแล้วก็ต้อง
เช่ือมโยงกับโลกภายนอก (Connect to the World) ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12  ในยุทธศาสตร์ข้อท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ และยุทธศาสตร์
ท่ี 10 ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนา น่ันแสดงให้เห็นว่าโลกใน
อนาคตเป็นสิ่งท่ีท้าทายและทุกคนต้องเตรียมพร้อมส าหรับความเปลี่ยนแปลง
ท่ีจะต้องพบเจอ ดังน้ัน ผู้น าองค์กร จึงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการ
ก าหนดทิศทางและน าพาองค์กรสู่บทบาทต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และอยู่รอด
ได้ในภาวะความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จอห์น การ์ดเนอร์ ( John Gardner, 
1968) กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ ความรับผิดชอบพิเศษ เพราะภาวะผู้น ามี
บทบาทส าคัญในการสร้างสภาวะแห่งจิตใจ (state of mind) คือ เป็นคุณค่าท่ี
สังคมยึดถือร่วมกัน ท่ีส าคัญท าให้ทุกคนในองค์กรเห็นเป้าหมายท่ีกระจ่างชัด 
ท าให้บุคคลเลิกขัดแย้ง และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีมีคุณค่า น่ันหมายความว่า 
ผู้น าองค์กรโดยเฉพาะผู้น าท่ีต้องรับผิดชอบในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศจ าเป็นต้องเป็นนักกลยุทธ์ระดับโลก (Global strategist) ซึ่งหมายถึง 
ต้องเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อวางแผน
บทบาทขององค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลกอย่างสง่างาม  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกับปณิธานการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน จึงเป็นความหวังและเป็นแสงเทียนในยามท่ีมืดมิดของคนท้องถ่ินเพื่อ
การพึ่งพาเป็นพลังปัญญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาความเจริญ
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ให้แก่ชุมชนมากกว่ามหาวิทยาลัยท่ัวไป ค าถามและค าตอบจึงเป็นหน้าท่ีของ
ผู้น ามหาวิทยาลัยราชภัฎว่าในภาวะความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอย่างไม่หยุดน่ิง มหาวิทยาลัยราชภัฎจะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของ
ตนเองในการบริหารจัดการตนเองอย่าง เพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมให้ลึกซึ้งมาก
ข้ึน  ดังท่ีวิจารณ์ พานิช ได้กล่าวไว้ว่ามหาวิทยาลัยต้องเป็นสถาบันหลักท่ีท า
หน้าท่ีค้ าจุนและสร้างสรรค์สังคมอย่างบูรณาการกับสถาบันอื่นๆ โดยการ
สร้างรากฐานชุมชนวิชาการท่ีเข้มแข็ง และเช่ือมโยงกับสังคมอย่างเป็นเ น้ือ
เดียวกัน (วิจารณ์ พานิช, 2554, หน้า 27) 
 
เส้นทางสูค่วามเปน็สากล 
 นักวิชาการชาวแคนาดา Jane Knight (2003) กล่าวว่า ความเป็น
สากลของอุดมศึกษา คือ กระบวนการท่ีผสมผสานระหว่างความเป็นนานาชาติ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไว้ในเป้าประสงค์ พันธกิจ และการจัด
การศึกษาในอุดมศึกษา  
 ขณะท่ี นักวิชาการยุโรป Han De Wit (2015) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า 
ความเป็นสากลของอุดมศึกษา คือ กระบวนการท่ีมีจุดหมายในการผสมผสาน
มิติของความเป็นนานาชาติ เพื่อเพิ่มคุณภาพของการศึกษาและการวิจัย
ส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์โดยรวม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บัณฑิตและ
บุคลากรเหล่าน้ีสร้างคุณค่าต่อสังคม  
 โดยความเป็นสากลของอุดมศึกษาในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ
แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะได้แก่  

1. International Abroad เป็นการจัดการศึกษาข้ามพรมแดนทุก
รูปแบบ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ 
ตลอดจนหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ 

2. International at Home เป็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดย
สอดแทรกบริบทความเป็นสากล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาท่ีไม่ได้
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เดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศได้เข้าถึงองค์ความรู้ท่ีเป็นสากล และมี
ความเข้าใจในความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ส าหรับประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศได้นิยามความเป็นสากลของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยว่า คือ กระบวนการพัฒนาผ่านพันธกิจท่ีบูรณาการให้
บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับมีคุณภาพท่ีจะอยู่และปรับตัวในสังคมโลกที่ผัน
ผวนได้อย่างมีความหมาย เท่าทัน และมีวัฒนธรรม ท้ังน้ี สถาบันอุดมศึกษายัง
สามารถพัฒนานิยามความเป็นสากลของตนเองได้จากนิยามดังกล่าวน้ี เพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2561, หน้า 11) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ความคาดหวังจากสังคมในการเป็นแหล่ง
ผลิตบัณฑิตครู พัฒนาวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน แล้วต าแหน่งความเป็น
สากลจะต้ังอยู่ในจุดใดจึงจะเหมาะสม คงเป็นค าถามท่ีผู้น าของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรุ่นใหม่ต้องตอบสังคมให้ชัดเจนอย่างมีเป้าหมาย 

 
บทบาทผูน้ าที่สร้างสรรค ์
 P. Block (1991) กล่าวว่า การเป็นผู้น าท่ีดีน้ัน ต้องกล้าหาญท่ีจะ
สร้างวิสัยทัศน์ท่ียิ่งใหญ่ (Vision of greatness) ส าหรับองค์กร โดย 1) มอง
สิ่งต่างๆ ตามท่ีมันเป็นและเผชิญหน้ากับสิ่งน้ันด้วยตนเอง 2) พูดในสิ่งท่ีต้อง
พูดกับคนท่ีต้องการจะฟัง 3) ยืนหยัดมั่นคงแม้มีคนต่อต้านและกล้าประกาศ
ความจริง โดยการเปิดไพ่อย่างซื่อสัตย์ ดังน้ัน การเป็นผู้น าจึงคือการน าเพื่อ
สร้างการเปลี่ยนแปลง และกล้าตัดสินใจจากสิ่งท่ีรู้ในอดีตกับสิ่งท่ีไม่รู้ใน
อนาคต เพื่อก้าวไปข้างหน้า 
 ในยุคท่ีสังคมมีความก้าวหน้าและการส่งต่อด้านข้อมูล ข่าวสาร และ
ระบบเทคโนโลยี ส่งผลให้โลกท้ังใบ องค์กรท่ัวโลกเช่ือมต่อถึงกันได้อย่าง
รวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ผู้คนมีทางเลือกในการใช้ชีวิต
มากข้ึน เกิดภาวะของการต่างคนต่างอยู่และมีพื้นท่ีส่วนตัวมากข้ึน มีการแบ่ง
โซน แบ่งกลุ่ม แบ่งพรรค แบ่งพวก และแบ่งแยกท่ีหลากหลายในองค์กร 
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ดังน้ัน ความท้าทายเหล่าน้ีจึงคือหน้าท่ีของผู้น าในการหล่อหลอมให้คนใน
องค์กรยึดเป้าหมายและความส าเร็จเดียวกันโดยเกิดการเช่ือมโยงและรวมพลัง
ในการท างานเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้องค์กร  (ณัฐฬส วังวิญญู, ค า
นิยม, 2558) 
 
บทบาทผูน้ ากบัการน า 

“น า” คือ การช้ีทางให้โดยการเดินน าไปก่อน (พจนานุกรม Logman 
New Universal Dictionary) บทบาทการน าทางของผู้น า จึงหมายถึง การ
เดินทางพาคนจากจุดท่ีอยู่ในปัจจุบันไปยังจุดอื่น ซึ่งการเดินทางอาจเห็นได้ท้ัง
ทางกายภาพ คือ การย้ายองค์กรจากสถานท่ีหน่ึงไปยังอีกสถานท่ีหน่ึง หรือ
ทางด้านจิตใจ คือ การเปลี่ยนทัศนคติของคนในองค์กร ไม่ว่าอะไรก็ตาม ถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน ผู้น า จึงหมายถึง การท าเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง
บางอย่าง (เจมส์ แมคกราท และบอพ เบทส์, 2556, หน้า 44) 

โดย วอร์เรน เบนนิส และเบอร์ท นานัส ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ 4 อย่าง
ท่ีผู้น าต้องมีเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรว่าประกอบด้วย 1) สร้างวิสัยทัศน์
องค์กรท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย 2) เป็นวิศวกรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ 3) สร้างความเช่ือมั่นด้วยการสร้างคุณค่าและ
มุมมองท่ีชัดเจน และ 4) วิเคราห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และหาคนอื่น
มาเสริมจุดอ่อน โดยไม่ทะนงตัว (เจมส์ แมคกราท และบอพ เบทส์, 2556, 
หน้า 68-69) 

ในขณะท่ี ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (2558, หน้า 15) กล่าวว่า “สภาวะการ
น าของผมไม่ได้หมายถึงคนท่ีมีอ านาจอยู่เหนือบนสุด คนอยู่ระดับกลางหรือ
คนระดับล่างท่ีสามารถสร้างอะไรข้ึนมาใหม่ในสังคม  และกล้าท่ีจะเดินไปสู่
พรมแดนใหม่ๆ (unknown territory) ผมถือว่าน่ีคือผู้น ากล้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 
ก็ถือว่าเป็นผู้น า เราจะสร้าง energy หรือพลังงานร่วมกันได้อย่างไรในสังคมท่ี
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย แล้วน าเอาพลังงานน้ีไปสร้างอนาคต
ร่วมกัน เพราะผมเช่ือว่า ภายใน 10 – 20 ปีน้ี ท้ังโลกจะตกอยู่ในช่วงของ
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ความโกลาหล (turbulence) ซึ่งถ้าชาติใดก็ตามท่ีมีสติ มีปัญญามากกว่าชาติ
อื่นสามารถหันหน้าพูดคุยปรึกษากัน (dialogue) ชาติน้ันจะมีโอกาสน าพา
ตัวเองรอดและเข้มแข็งข้ึน” หลักคิดและทักษะในการเข้าใจระบบซับซ้อนและ
ความซับซ้อนในโลก ท่ีไม่มี เสถียรภาพ  พลิกผันได้ง่าย (Understanding 
Complexity) ทักษะการเรียนรู้ (Learning) เพื่อเท่าทันอนาคตท่ีก าลังจะ
เกิดข้ึน (Becoming) เพราะโลกเข้าสู่ยุคดิจิตอล ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
สินค้ามักตกรุ่น เร็ว และความรู้ก็ ตกรุ่น ได้เช่นกัน ดังน้ัน ผู้น าในยุคใหม่น้ีต้อง
ไม่เพียงมี ความรู้ (ข้อมูลในอดีต) แต่ส าคัญยิ่ง ผู้น าต้องมีทักษะการเรียนรู้
ลึกซึ้ง ท่ีเคลื่อนไปพร้อมกับสถานการณ์ท่ีพลิกผันรวดเร็ว การเรียนรู้ให้เท่า
และทันโลกท่ีเปลี่ยนไปอยู่ เสมอน้ัน จะช่วยให้ผู้น าปรับตัว ปรับวิธีการ 
ยุทธศาสตร์ เพื่อรับมือกับเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเห็นลู่ทาง
สร้างอนาคตจากการลงมือท าในปัจจุบัน 
 ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้น าควรมีบทบาทอย่างกว้างๆ 4 ประการ 
ได้แก่ 1) บทบาทในการก าหนดแนวทางหลัก (Path finding) ซึ่งผู้น าควร
เร่ิมต้นด้วยการก าหนดเป้าหมายและแนวความคิดท่ีชัดเจน เพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนและความมุ่งมั่นจากพนักงานในการบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว ซึ่ง
ผู้น าต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจน และช้ีให้เห็นถึงผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะ
ได้รับจากความส าเร็จในอนาคต 2) การสร้างระบบการท างานท่ีมีประสิทธิผล 
(Aligning) โดยทุกระดับช้ันขององค์การควรมีการด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่ อบรรลุ วัต ถุประสงค์เ ดีย วกัน ดัง น้ันบทบาทผู้น า คือการ
เปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ข้ันตอนการท างาน และโครงสร้างองค์การ
ท างานให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ 3) การมอบ
อ านาจ (Empowering) โดยการมอบอ านาจให้แก่พนักงานอย่างจริงจัง เพื่อ
สร้างบรรยากาศการท างานท่ีมีความไว้วางใจซึ่งกั นและกัน การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ ท่ี
สร้างสรรค์ ขณะเดียวกันพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพ
ของตนได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นบทบาทท่ีผู้น าต้องสร้างสภาวะในการกระตุ้นการ
สร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสามารถพิเศษ
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เฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพท่ีมีอยู่ในแต่ละคน และ 4) การสร้างตัว
แบบ (Modeling) ผู้น าต้องมีบทบาทในการสร้างความน่าเช่ือถือ น่ันคือ ต้อง
เข้าใจถึงความส าคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ (Characteristics) กับ
ความรู้ความสามารถ (Competence) 
 ดังน้ัน จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า ผู้น า หรือ Leadership จึงควรมี
บทบาทท่ีประกอบไปด้วย  
 L = Listen เป็นผู้ฟังท่ีดี 
 E = Explain เป็นคนท่ีสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ให้เข้าใจได้ 
 A = Assist เป็นคนท่ีเข้าช่วยเหลือพนักงานได้เมื่อต้องช่วย 
 D = Discuss เป็นคนท่ีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 
 E = Evaluation เป็นคนท่ีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 R = Response เป็นคนท่ีแจ้งข้อมูลตอบกลับได้ 
 S = Smile เป็นคนท่ียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง 
 H = Happy เป็นคนท่ีมีความสุขและสร้างความสุขให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 I = Inspire เป็นท่ีคนท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน 
 P = Patient เป็นคนท่ีมีความอดทนต่อสิ่งรอบตัวอย่างมีเหตุผล 

 ภาวะผู้ น า  (Leadership) จึ ง เป็ นก ระบวนการทางอิ ทธิ พ ล 

(Influence) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มหรือองค์กร 

เพื่อให้สามารถน าพากลุ่มหรือองค์กรน้ันๆ ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ ประสบ

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ภาวะผู้น าเกิดข้ึนจากการร่วมใจร่วม

แรงกันของผู้น าและผู้ตามในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืนใน

กลุ่มหรือองค์กรท่ีตนสังกัดอยู่ ไม่ใช่การพยายามรักษาสภาพเดิมๆ (Status 

Quo) เพื่อความสุขสบายส่วนตัวหรือการรักษาไว้ซึ่งอ านาจของผู้น า และไม่ใช่

การใช้ทรัพยากรขององค์กรเพื่อสร้างความนิยมชมชอบในตัวของผู้น า แต่
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ภาวะผู้น าประกอบด้วย ตัวผู้น า (Leader) ท่ีมีความเป็นผู้น า กล่าวคือ เป็นผู้ท่ี

สร้างความไว้วางใจ มีความเท่ียงธรรม และมีความสามารถกระตุ้นให้บุคคลอื่น

คล้อยตามได้ และตัวผู้ตาม (Followers) ท่ียอมรับในกระบวนการทางอิทธิพล 

และเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงเพื่อร่วมกันน าพากลุ่มหรือองค์กรของตนไปสู่

เป้าหมายท่ีวางไว้ โดยใช้การสื่อสาร (Communication) เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจท่ี ถูกต้อง ภายใต้สถานการณ์ (Situation) ท่ีสนับสนุนการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อพากลุ่มและองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายให้ได้ ดังน้ันคุณสมบัติและ

บทบาทผู้น าท่ีดี จึงหมายถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สุภาพ อ่อนน้อม และ

มีจริยธรรมในการท างาน (Strong work ethic) ในขณะเดียวกันก็มีเหตุผลท่ี

ชัดเจน มีแรงจูงใจด้านอ านาจ (The power motive) และมีแรงกระตุ้นอย่าง

รุ นแร ง ท่ีจ ะ สร้ า ง ควา มส า เ ร็ จ ให้ แ ก่ ก ลุ่ มและ อ ง ค์ ก ร  ( Drive and 

achievement motive)      สิ่งส าคัญท่ีสุด คือ การท าให้ทุกคนในองค์กรมี

ความสุขกับชีวิตและงานท่ีท าอยู่ ดังภาพ (พัชรินทร ์สิรสุนทร, 2559) 
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ภาพที่ 1: บทบาทผู้น าในองค์กร (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2559) 

 
บทบาทผูน้ าในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏในยุคความท้าทายและการเปิดเสรีด้าน
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจ าเป็นต้องยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถ่ิน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เน้นการสร้าง
ความเช่ียวชาญตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยภาคเหนือจะเ น้นเรื่ อ งฐานเศรษฐกิจสร้ า งสรรค์มูล ค่าสูง  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการพัฒนาให้หลุดพ้นความยากจนสู่เป้าหมายการ
พึ่งตนเอง ภาคตะวันออก และภาคกลาง เน้นการเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันน า 
ภาคใต้ คือฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย และภาคใต้ในเขตชายแดน เน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง สิ่งส าคัญคือการจัดการศึกษาของราชภัฏ
แต่ละแห่งจ าเป็นต้องมีกรอบในการด าเนินงานท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
(คมชัดลึก, 2560) 
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ผู้น ามหาวิทยาลัยราชภัฏในวันน้ีจึงหมายถึงการเป็นคนน าเดิน และ
ลงมือท าให้เห็นผล โดยการเดินหน้าท าตามปณิธานของตนเองภายใต้
ภาวการณ์แข่งขันในทุกด้าน เพื่อก้าวข้ามความกลัวและท าการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สิ่งท่ีดีกว่า และคงปณิธานการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่เพิ่มเติมด้วย
คุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความเป็นสากลในทุกด้าน เพื่อเป็นท่ี
พึงของท้องถ่ินในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสังคมต่อไป  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเดินทางมายาวไกลและก าลังเติบโตก้าวไปใน
อนาคตกับบทบาทและพันธกิจในการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม การมี
ผู้น าท่ีเข้มแข็งและปูทางให้ผู้ตามเดินไปในเส้นทางท่ีมีความเป็นสากลได้อย่าง
มั่นใจ ย่อมหมายถึง การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ความเ ช่ือของตนเอง 
กฎ ระเบียบ การจัดการในองค์กร ตลอดจนภาพลักษณ์ในการจดจ าของผู้คน
รุ่นต่อไปสู่ความเป็นสากลท่ีจับต้องได้ และมีการวางเป้าหมายท่ีชัดเจนใน
ตนเอง (Goal Setting) สิ่งส าคัญ ต้องกล้าน าเพื่อเปลี่ยนตัวเองจากกรอบเดิม
สู่ตัวตนท่ีชัดข้ึน ผู้เขียนในฐานะคนของมหาวิทยาลัยราชภัฎคนหน่ึงและอยาก
เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีมีต้นทุนดีอยู่แล้วไปสู่
ความเป็นสากลมากข้ึน ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และบทความทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทผู้น า ผู้เขียนจึงได้สังเคราะห์ว่าบทบาทผู้น ากับ
เส้นทางสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยราชภัฏน้ันควรประกอบด้วย ดังน้ี 
(นราวิทย์ นาควิเวก, 2560) 

1. ผู้น าต้องเข้าใจในความต่างของคนและศรัทธาในคุณค่าความ
แตกต่างของแต่ละคน (Personal Values Trust) ผู้น าต้องเช่ือว่าพนักงาน
ทุกคนมีคุณค่าและข้อดีในตัวเอง ซึ่งผู้น าต้องมองเห็นความถนัดของลูกน้อง 
ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และคิดหาวิธีการท างานส่วนน้ันให้ส าเร็จ 

2. ผู้น าต้องฟังเก่งและฟังด้วยหัวใจ (Deep listening) คือต้องรับ
ฟังให้มาก เพราะการฟังสามารถท าให้พนักงานมีตัวตนอยู่จริง โดยผู้น าต้อง
เปิดโอกาสให้พนักงานมีเวทีแสดงความคิดเห็น จะยิ่งท าให้พนักงานมีพลังคิด
มากข้ึนและยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีตัวตนอยู่จริงในองค์กร 
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3. ผู้น าต้องฝึกฝนคนเป็นและโค้ชคนได้ (Coaching) การเป็นโค้ช
ท่ีดี ไม่จ าเป็นต้องเก่งแบบตัวนักกีฬาท่ีลงแข่ง แต่บทบาทของโค้ชท่ีดีต้อง
เข้าใจและมองเห็นศักยภาพของลูกน้อง ต้ังค าถามเก่งแล้วจึงสะท้อนกลับไปได้ 
ท าให้บทบาทโค้ชเปรียบเหมือนการช่วยค้นหาเป้าหมาย ค้นหาคุณค่าและ
แนวทางสู่การท างานท่ีบรรลุเป้าหมาย 

4. ผู้น าต้องมีทักษะของการอ านวยการเรียนรู้ (Facilitation) การ
เป็นผู้น าต้องสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ เพราะจะช่วยให้ทุกกิจกรรม
ท่ีบริหารอยู่บรรลุผล นอกจากน้ีการอ านวยการเรียนรู้ยังช่วยให้ทุกคนในทีม
ร่วมกันท างานในภารกิจต่างๆให้ส าเร็จ ท าให้พนักงานเกิดการแชร์และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะท าให้ทุกคนสนุกในการคิดสิ่งใหม่ เกิดการต่อยอด
ความสร้างสรรค์ไปอย่างรวดเร็ว ทักษะการเรียนรู้ จึงคือทักษะมหัศจรรย์ท่ี
ส าคัญ 

5. ผู้น าต้องมีทักษะการเล่าเรื่องเก่ง (Storytelling) เพราะการเล่า
เรื่องมีผลต่อทัศนคติ ความเช่ือ ท าให้การเล่าเรื่องได้เก่งสามารถปรับเปลี่ยน
ทัศนคติคนได้ เพราะการเล่าเรื่องให้ท้ังความรู้และต่อยอดความคิดจากคนคน
หน่ึงต่อๆ กันไปได้ 

จากลักษณะและบทบาทของผู้น าท้ัง 5 ทักษะจะเห็นได้ว่าทักษะ
ข้างต้นล้วนเป็นทักษะท่ีเน้นความเป็นมนุษย์ (Soft Side) ซึ่งเป็น Soft Skill ท่ี
เน้นเรื่องคนเป็นหลัก โดยท าให้องค์กรสามารถจัดการตัวเองได้ ทุกคนต้อง
หยิบยกเรื่องนวัตกรรมข้ึนมาได้ด้วยตนเองและสามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งไม่
เฉพาะการดูแลตัวเองได้แต่เรื่องงาน แต่ต้องรวมไปถึงเร่ืองชีวิตและครอบครัว
ด้วย เพราะพนักงานแต่ละคนก็เปรียบเป็นองค์กรหน่ึงองค์กร เมื่อทุกคนใน
องค์กรเข้มแข็ง องค์กรท่ีทุกคนอยู่รวมกันก็จะยิ่งเข้มแข็งเท่าทวีคูณ ก่อเกิด
นวัตกรรมใหม่ท่ีเต็มไปด้วยคุณค่า ความยั่งยืนและความสุข เส้นทางสู่ความ
เป็นสากลท่ีสลับซับซ้อนส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีก
ต่อไป แต่จะเป็นความท้าทายท่ีเรามีแต้มต่อมากกว่า 
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สอดคล้องกับ วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ (2560, หน้า 113-117) ท่ี
กล่าวว่า ผู้น าในสถาบันการศึกษาควรมีบทบาทส าคัญอันประกอบด้วย 1) การ
ก้าวข้ามเงื่อนไขเดิม คือ การมีอุปนิสัยโปรแอกทีฟ (Proactive) ซึ่งเป็น
บทบาทท่ีตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีจะสร้างสรรค์ผลงาน มีการบริหารงาน
เชิงรุก 2) การพัฒนานโยบายด้วยจิตนาการ คือ การพัฒนานโยบายของ
หน่วยงานให้ท้าทาย สร้างภาพอนาคตท่ียิ่งใหญ่ผ่านข้อมูลท่ีรอบด้าน พร้อมท่ี
จะเปลี่ยนแปลงองค์การให้ก้าวสู่ความส าเร็จ เป็นผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และ 3) 
การสร้างผู้น าในหน่วยงาน เพื่อทดแทนผู้น าท่ีก าลังจะเกษียณอายุราชการ ซึ่ง
เป็นบทบาทของผู้น าในการสร้างคนรุ่นใหม่ ผ่านการบ่มเพาะและหล่อหลอม
ทัศนคติและมุมมองของการเป็นผู้น าท่ีดีเพื่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต 
ขณะท่ี ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560, หน้า 3) กล่าวว่า บทบาทผู้น าทางการศึกษา 
ควรต้องมีบทบาทในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงผ่านการเปลี่ยนวิธีก าร
ท างาน คือ ต้องเป็นคนลงมือท าทันที (Act Fast) ท าอย่างก้าวกระโดด เชิงรุก 
ท้ังน้ีเพราะโลกในอนาคตเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงเร็ว ไม่มีอะไรแน่นอน และเป็น
สิ่งท่ีคาดเดาไม่ได้ ผู้น าท่ีแท้จริงจึงต้องน าตัวและเตรียมตัวให้พร้อมกับ
สถานการณ์ใหม่ 

ผู้น าเมื่อท าบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แล้ว เส้นทางสู่
ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ย่อมโรยด้วยกลีบความส าเร็จ อันจะ
ประกอบไปด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561, หน้า 12 -
21) 

1. นิยามและความเข้าใจเร่ืองความเป็นสากลของผู้บริหาร 
บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษาและชุมชน 

2. ทัศนคติต่อความเป็นสากลของของผู้บริหาร บุคลากร 
คณาจารย์ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

3. ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจและประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยต่อความเป็นสากล 

4. สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการปลูกฝังกระบวนการสู่ความเป็น
สากลท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับศูนย์ 
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ส านักงานและหน่วยงานย่อยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
ระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

5. แผนกลยุทธ์สู่ความเป็นสากลท่ีก าหนดทิศทางสู่ความเป็นสากล
อย่างชัดเจน ตลอดจนการก าหนดนโยบาย การใช้ทรัพยากร
และแนวทางการพัฒนาท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6. การแสดงบทบาทในการสนับสนุนกระบวนการสู่ความเป็นสากล
ของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เช่น การมีบทบาทในเวที
ระดับชาติ นานาชาติ ภูมิภาค นานาชาติและสามารถแบ่งปัน
มุมมองท่ีได้จากการมีส่วนร่วมส่งต่อให้พนักงานทุกคนได้
รับทราบและพร้อมจะแสดงบทบาทในส่วนท่ีตนเองเกี่ยวข้องได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

7. การเช่ือมโยงเครือข่ายความเป็นสากลและการพัฒนาเครือข่าย
น้ันให้เข้มแข็ง 

8. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การมี
ส่วนร่วมและความสามารถในการอภิปรายเชิงเหตุผล 

9. การเปิดหลักสูตรนานาชาติและสาขาวิชาท่ีมีความหลากหลาย 
เสริมสร้างความเป็นสากลในบริบทท่ีแตกต่างและทันสมัย 

10. มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สินทางปัญญา
ด้านความเป็นสากล เช่น ความจากกระบวนการพัฒนาความ
เป็นสากล การบริหารจัดการโครงการแลกเปลี่ยน การใช้
ประโยชน์จากความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ การ
ยอมรับในความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม การกล้า
แสดงความคิดเห็น ความสามารถในการปรับตัวเพื่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมท่ีมีความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

11. การสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติท่ีดีแก่ประชามหาวิทยาลัย 
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12. การประมวล สรุป ข้อมูล และติดตามผลการด าเนินโครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมความเป็นสากล รวมท้ัง
ปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึน  

บทบาทผู้น าในมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเส้นทางสู่ความเป็นสากลจะ
ประสบความส าเร็จได้ ผู้น าของมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีความภาคภูมิใจท่ีจะ
ท าให้ถึงยอดสุดอย่างภาคภูมิใจ เพราะ “ระยะทางหมื่นลี้ เริ่มต้นท่ีก้าวแรก” 
คือ การกล้าเปลี่ยนแปลงสู่สากลอย่างจริงจังและมุ่งมั่นมากพอ 

บทสรุป 
การท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นสากล และเข้าไปเป็นส่วน

หน่ึงของโลก (Globalization) อย่าง “เป็นมวย” น้ัน ผู้น ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏต้องจึงสร้างความเป็นสากลจากในบ้านของตนเองก่อน คือ International 
at Home สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการท่ีหลากหลายและเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชน สังคมและนานาชาติ มีความร่วมมือกันให้เกิด  synergy ร่วมกัน 
ยกระดับคุณภาพหรือความเป็นเลิศแต่ละแบบ โดยการท างานหนัก อดทน 
ต่อสู้ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ สร้างเกณฑ์คุณภาพท่ี
หลากหลายและมีความเป็นสากล โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรับใช้ท้องถ่ินและสังคมไทยได้อย่างสมภาคภูมิ เป็นท่ียอมรับนับถือ 
และเป็น “เป็นสากล” อย่างแท้จริง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกับเส้นทางสู่ความเป็นสากลจึงคือจ าเป็นต้องมี
ผู้น าท่ีกล้าสวมบทบาทหรือหมวกของผู้น าทัพท่ีดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อม
จะลุยพุ่งไปข้างหน้า และใช้แรงขับเคลื่อนท่ีมีอยู่รอบตัวผลักดันมหาวิทยาลัย
ของตนเองสู่ความเป็นสากลท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขันสู่การเป็นท่ียอมรับได้มาก
น้อยเพียงใด หรือจะยังคงยืนกรานเป็นตัวตนเดิมท่ีไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง 
และถูกลบหายไปในท่ีสุดจากระบบทางสังคมโลก 
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