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บทคัดย่อ

	 ผู้น�ำที่มีประสิทธิภำพเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อกำรสร้ำงสังคมที่ดีกว่ำ	 ซึ่งกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำควรจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของประสบกำรณ์
กำรเรยีนรูใ้นมหำวทิยำลยั	กำรเตรยีมภำวะผูน้�ำในนสิตินกัศกึษำนกัศกึษำถอืได้ว่ำเป็นสิง่ทีท้่ำทำยและเป็นเป้ำหมำยทีส่�ำคญัของกำรศกึษำ
ในระดับอุดมศึกษำ	 กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำโดยใช้โมเดลกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม	(The	Social	Change	Model	of	Leadership	
Development)	ถูกสรำ้งขึ้นในปี	1993	โดย	The	Higher	Education	Research	Institute	of	UCLA	โมเดลนี้ถูกสรำ้งขึ้นมำให้มีควำมเฉพำะ
กับนิสิตนักศึกษำในมหำวิทยำลัยและสอดคล้องกับประเด็นภำวะผู้น�ำที่เปลี่ยนแปลง	มีเป้ำหมำยที่ส�ำคัญ	2	ประกำร	คือ	1)	กำรยกระดับ
กำรพฒันำและกำรเรยีนรูข้องนสิตินกัศกึษำ	และ	2)	กำรเอือ้อ�ำนวยให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงทำงบวกแก่สงัคม	ทัง้ในระดบัสถำบนัและชมุชน
ผ่ำนกำรพัฒนำคำ่นิยมหลัก	7	ประกำร	(The	7	C’s	Model)	 ได้แก่	ควำมรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง	(Consciousness	of	Self)	ควำม
สอดคล้องในตนเอง	(Congruence)	 กำรยึดมั่น	(Commitment)	 ควำมร่วมมือ	(Collaboration)	 กำรมีเป้ำหมำยร่วมกัน	(Common	
Purpose)	กำรเห็นต่ำงอย่ำงมีไมตรี	(Controversy	with	Civility)	และควำมเป็นพลเมือง	(Citizenship)

Abstract

	 Effective	leaders	are	essential	to	building	a	better	society	and	better	world,	and	leadership	development	should	
be	a	critical	part	of	the	university	experience.	Preparing	students	for	leadership	is	assumed	as	the	most	challenging	and	
important	goal	of	higher	education.	The	Social	Change	Model	of	Leadership	Development	initiated	by	The	Higher	Education	
Research	Institute	of	UCLA	in	1993,	was	geared	specifically	for	college	students	and	consistent	with	the	emerging	leadership	
paradigm.	This	model	has	2	primary	goals	:	1)	to	enhance	student	learning	and	development,	and		2)	to	facilitate	positive	
social	change	in	the	institution	or	the	community.		Leadership	development	was	achieved	through	the	development	of	7	
core	values	(The	7	C’s	Model)	including	:	Consciousness	of	Self,	Congruence,	Commitment,	Collaboration,	Common	Purpose,	
Controversy	with	Civility,	and	Citizenship.

บทน�ำ

	 ในปัจจุบันเรำต้องเผชิญกับปัญหำและควำมท้ำทำยมำกมำย	ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำโลกร้อน	ปัญหำควำมขัดแย้ง	ควำมไม่สมดุลของ
กำรกระจำยทำงด้ำนเศรษฐกิจและโอกำส	 ควำมต้องกำรกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรทำงกำรเมือง	 และกำรเปลี่ยนแปลงจำกสังคม
อุตสำหกรรมไปสู่สังคมฐำนควำมรู้และจำกเศรษฐกิจระดับชำติไปสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมโลก		ซึ่งกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ต้องอำศัย
ภำวะผู้น�ำ	(Heifetz,	1994;	W.K.	Kellogg	Foundation,	1999	cited	in	W.K.	Kellogg	Foundation,	2000)	ทั้งนี้ในกำรจัดกำรอยำ่งมี
ประสทิธภิำพและสร้ำงสรรค์กบัแนวโน้มของปัญหำทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก		ผูน้�ำในอนำคตไม่เพยีงแต่จะต้องมคีวำม
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รู้และทักษะที่ทันสมัย	 แต่จะต้องเป็นผู้ที่แสดงถึงควำมฉลำดและ
วุฒิภำวะทั้งทำงด้ำนอำรมณ์และจิตวิญญำณ	(W.K.	Kellogg	
Foundation,	2000)
	 ภำวะผู้น�ำเป็นประเด็นที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำย	
โดยได้ถูกน�ำมำประยุกต์ในหลำยสำขำวิชำชีพ	(Nanus,	1992)		ใน
ประวัติศำสตร์ของโลก	 ภำวะผู้น�ำถูกมองว่ำเป็นภำพลักษณ์ของ			
ผูบ้ญัชำกำรในกองทพั	ผูบ้รหิำรสงูสดุขององค์กรธรุกจิ	และหวัหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ	 ท�ำให้กำรสอนนักเรียน	 และนิสิตนักศึกษำใน
สถำบันกำรศึกษำจึงมุ่งเน้นไปที่กำรสอนเกี่ยวกับเรื่องรำวของผู้น�ำ
ทำงกำรเมือง	สังคม	ศำสนำ	และกองทัพ	(Yulk,	1981)
	 ในขณะเดยีวกนั	นกัวชิำกำรได้ตัง้ค�ำถำมเกีย่วกบัภำวะผูน้�ำ	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรค้นหำว่ำผู้น�ำมีอิทธิพลอย่ำงไรต่อผู้ตำม		
อะไรทีท่�ำให้ผูน้�ำประสบควำมส�ำเรจ็		ผูน้�ำถกูสร้ำงขึน้มำได้อย่ำงไร	
และจะวดัประสทิธภิำพของผูน้�ำได้อย่ำงไร	(Yulk,	1981)	จนกระทัง่
ในศตวรรษที่	20	นักพฤติกรรมศำสตร์ได้ท�ำกำรวิจัยเกี่ยวกับภำวะ
ผู้น�ำ	 ซึ่งผลจำกกำรวิจัยพบคุณลักษณะ	 ควำมสำมำรถ	 และ
พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับกำรเป็นผู้น�ำ	ท�ำให้นักวิชำกำรมีควำมเห็น
ร ่วมกันว ่ำสิ่งเหล่ำนี้ เป ็นจุดเริ่มต้นส�ำหรับทักษะภำวะผู ้น�ำ	
(Kirkpatrick	&	Locke,	1995)		ภำวะผู้น�ำถูกมองว่ำเป็นทักษะ	และ
สำมำรถพัฒนำทักษะได้ด้วยกำรปฏิบัติและกำรจูงใจที่เหมำะสม		
ด้วยกำรใช้ตวัแบบ	กำรสะท้อนกลบัและกำรฝึกหดั	ซึง่เป็นส่วนหนึง่
ของกระบวนกำรเรียนรู้ที่จะเป็นผู้น�ำ	(Kouzes	&	Posner,	1995)	
ซึ่งนักวิชำกำรหลำยท่ำนเห็นพ้องต้องกันวำ่ภำวะผู้น�ำเป็นทักษะที่
สำมำรถเรียนรู้ได้
	 ด้วยภำวะผูน้�ำเป็นทกัษะทีส่ำมำรถเรยีนรูไ้ด้	จงึเกดิค�ำถำม
ทีว่่ำภำวะผูน้�ำควรเริม่พฒันำตัง้แต่เมือ่ใด	บทควำมนีใ้ห้ควำมสนใจ
กับกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำในนิสิตนักศึกษำ	 ควำมส�ำคัญและควำม
จ�ำเป็นในกำรพฒันำภำวะผูน้�ำในนสิตินกัศกึษำ		และถ้ำจะพฒันำ
ภำวะผู้น�ำในนิสิตนักศึกษำนั้น	 รูปแบบกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำที่
เหมำะสมส�ำหรับนิสิตนักศึกษำควรเป็นเช่นใด

กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำในนิสิตนักศึกษำ: ควำมส�ำคัญและจ�ำเป็น

	 ผู้น�ำที่มีประสิทธิภำพเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อกำรสร้ำงสังคมที่ดี
กว่ำ		ซึง่กำรพฒันำภำวะผูน้�ำควรจะเป็นส่วนหนึง่ของประสบกำรณ์
กำรเรยีนรูใ้นมหำวทิยำลยั	ค�ำกล่ำวนีไ้ด้ถกูพสิจูน์ว่ำมคีวำมสมัพนัธ์
กับกลุ่มนิสิตนักศึกษำที่มองตนเองว่ำผู้น�ำในอนำคตในสำขำที่ตน
เล่ำเรียน	เช่น	ในงำนสำธำรณสุข		ธุรกิจ		หรือกำรทหำร	ในขณะ
ที่หลำยสำขำวิชำอำจตั้งค�ำถำมว่ำกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำจ�ำเป็น
อย่ำงไร	เรื่องนี้สำมำรถตอบได้ว่ำกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำมีประโยชน์
ต่อตัวนิสิตนักศึกษำเองในกำรเสริมพลังให้พวกเขำรับรู้ถึงกำร

ควบคุมตนเองต่อสถำนกำรณ์ที่มีผลต่อชีวิตของพวกเขำ	 (W.K.	
Kellogg	Foundation,	2000)
	 ข้อมลูกำรส�ำรวจระดบัชำตโิดย	Colorado	State	University	
(cited	in	Kretovics	&	McCambridge,	1998)	พบว่ำ	ทักษะและ
คุณภำพที่นำยจ ้ำงต ้องกำรในกำรว ่ำจ ้ำงพนักงำน	 ได ้แก ่	
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน		สำขำวชิำทีเ่รยีนมำ	ผลกำรเรยีน		ควำม
สำมำรถตำมต�ำแหน่งงำน	 ภำวะผู้น�ำ	 และกำรท�ำกิจกรรมนอก
หลักสูตร	ในกำรศึกษำของ	Florida	State	University	(Cited	in	
Andersen,	2000)	เกี่ยวกับกำรให้คุณค่ำของนำยจ้ำงที่มีต่อกำรมี
ส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษำกับกิจกรรมภำยนอกห้องเรียนพบว่ำ	
นำยจ้ำงส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคญักบัผูจ้บกำรศกึษำทีม่ปีระสบกำรณ์
ที่สัมพันธ์กับงำนที่ท�ำและประสบกำรณ์ภำวะผู้น�ำ	 เช่นเดียวกับ	
Astin	(1997)	 ได้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ
ว่ำ	“เป็นสิง่จ�ำเป็นในกำรพฒันำเยำวชนทัง้หญงิและชำยระหว่ำงที่
เรียนอยู่ในสถำบันกำรศึกษำเพื่อให้กลำยเป็นผู้น�ำในอนำคต”		
ภำวะผู้น�ำได้รับกำรพิจำรณำให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต	และสร้ำงมำจำกหลำกหลำยมิติของสมรรถนะ	(ทักษะ	ควำม
สำมำรถ	 ทัศนคติ	 ควำมรู้	 และพฤติกรรม)	 ประสบกำรณ์และ
กระบวนกำร	กำรพัฒนำสมรรถนะภำวะผู้น�ำในนิสิตนักศึกษำเป็น
ประเด็นและวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญในกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ	
	 ทัง้นี	้นสิตินกัศกึษำสำมำรถเรยีนรูท้กัษะภำวะผูน้�ำผ่ำนกำร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน	(Kuh	&	
Lund,	1994)	 ซึ่งมีผลต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำของนิสิตนักศึกษำ		
ทฤษฎีของ	Astin	(1985)	 เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม	แสดงให้เห็นว่ำ	
ยิ่งนิสิตนักศึกษำมีส่วนร่วมในมหำวิทยำลัยมำกเท่ำใดก็ยิ่งท�ำให้
นิสิตนักศึกษำมีพัฒนำกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรบุคคลมำกขึ้น
เท่ำนั้น	 นอกจำกนั้นได้มีกำรศึกษำวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ำนิสิต
นักศึกษำสำมำรถเพิ่มพูนทักษะภำวะผู้น�ำระหว่ำงที่เรียนอยู่ใน
สถำบันกำรศึกษำ	(Pascarella	&	Terenzini,	2005)	ซึ่งส่งผลถึง
กำรเพิ่มควำมสำมำรถในตน	(self-efficacy)	 กำรมีส่วนร่วมใน
ฐำนะพลเมือง	 (civic	engagement)	 กำรพัฒนำคุณลักษณะ	
(character	 development)	 ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร	
(academic	performance)	และกำรพฒันำระดบับคุคลของนสิติ
นักศึกษำ	(personal	development	of	students)	(Benson	&	
Saito,	2001;	Fertman	&	Van	Linden,	1999;	Komives,	Owen,	
Longerbeam,	Mainella	&	Osteen,	2005;	Scales	&	Leffort,	
1999;	Sipe,	Ma	&	Gambone,	1998;	Lin	den	&	Fertman,	1998,	
cited	in	Dugan	&	Komives,	2007)		
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	 ดังนั้น	 เมื่อมหำวิทยำลัยได้ก�ำหนดให้กำรส่งเสริมกำร		
เรียนรู้ของนิสิตนักศึกษำ	 ภำวะผู้น�ำ	 และพัฒนำกำรบุคคล	 เป็น
ภำรกิจของมหำวิทยำลัย		กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ
ในนิสิตนักศึกษำจึงเป็นสิ่งส�ำคัญของมหำวิทยำลัย	 ส่งผลให้
มหำวิทยำลัยผลักดันกำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำใน
นิสิตนักศึกษำ	 โดยกำรพิจำรณำหลักสูตรหลักและหลักสูตรร่วมที่
จะส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะภำวะผู้น�ำในนิสิตนักศึกษำของตน	
(Boatman,	1999)	ดังนั้น	กำรเตรียมภำวะผู้น�ำในนิสิตนักศึกษำ
ถือได้ว่ำเป็นสิ่งที่ท้ำทำยและเป็นเป้ำหมำยที่ส�ำคัญของกำรศึกษำ
ในระดับอุดมศึกษำ	(King,	1997)		

กำรพฒันำภำวะผูน้�ำในนสิตินกัศกึษำโดยใช้โมเดลกำรเปลีย่นแปลง

ทำงสังคม (The Social Change Model of Leadership 

Development)

	 ผู้บริหำรกำรศึกษำ	รวมถึงอำจำรย์อำจตั้งค�ำถำมเกี่ยวกับ
รูปแบบหรือวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำในนิสิต
นักศึกษำ	 ในกำรนี้ผู้เขียนขอน�ำเสนอโมเดลกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สงัคม	(The	Social	Change	Model	of	Leadership	Development)		
ซึ่งได้พัฒนำขึ้นโดย	The	Higher	Education	Research	Institute	
of	UCLA	ในปี	1993	เพื่อพัฒนำภำวะผู้น�ำในนิสิตนักศึกษำ	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำรเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษำและเอื้ออ�ำนวย
กำรเปลีย่นแปลงของสงัคมในทำงบวก		โมเดลนีถ้กูสร้ำงขึน้มำเพือ่
นสิตินกัศกึษำในมหำวทิยำลยั	โดยเฉพำะและสอดคล้องกบัประเดน็
ภำวะผูน้�ำทีเ่ปลีย่นแปลง		โดยให้ควำมส�ำคญักบักำรท�ำควำมเข้ำใจ
ตนเองและผู้อื่นเพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชน		ไม่ให้ยึดติด
กับภำวะผู้น�ำแบบในอดีต	แต่ต้องกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงทำง
บวก	(positive	change)	ให้เกิดขึ้น	และให้ควำมส�ำคัญกับภำวะ
ผู้น�ำของชุมชน	(leadership	community)		โมเดลนี้ถูกออกแบบ
เพือ่ยกระดบักำรพฒันำคณุภำพภำวะผูน้�ำในผูม้ส่ีวนร่วมทกุคนทัง้
ผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งผู้น�ำอย่ำงเป็นทำงกำรและบุคคลทั่วไป		แนวคิด
หลักของโมเดล	 คือกำรมองภำวะผู ้น�ำในฐำนะกระบวนกำร	
(process)	มำกกว่ำต�ำแหน่ง	(position)	และให้คณุค่ำกบัควำมเท่ำ
เทียมกัน	(value	of	equity)	 ควำมเป็นธรรมในสังคม	(social	
justice)		กำรรู้จักตนเอง	(self-knowledge)		กำรเสริมพลังบุคคล	
(personal	empowerment)		ควำมร่วมมอื	(collaboration)	ควำม
เป็นพลเมอืง	(citizenship)	และกำรบรกิำร	(service)	ซึง่เป็นทีต้่อง
ส่งเสริมให้มีกำรแสดงออก
	 โมเดลกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมมีเป้ำหมำยที่ส�ำคัญ	2	
ประกำร	 คือ	1)	 กำรยกระดับกำรพัฒนำและกำรเรียนรู้ของนิสิต
นกัศกึษำในกำรรูจ้กัตนเอง	(self-knowledge)	อนัได้แก่	กำรเข้ำใจ

ถึงพรสวรรค์ของตน	 ค่ำนิยม	 ควำมสนใจ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่
สมัพนัธ์กบัควำมสำมำรถของนสิตินกัศกึษำในกำรจะช่วยให้มภีำวะ
ผู้น�ำที่มีประสิทธิผล	 และมีสมรรถนะภำวะผู้น�ำ	 (leadership	
competence)	 ที่จะขับเคลื่อนตนเองและผู้อื่นไปสู่ควำมร่วมมือ
และกำรท�ำงำนร่วมกัน	 และ	 2)	 กำรเอื้ออ�ำนวยให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงทำงบวกแก่สังคม	ทั้งในระดับสถำบันและชุมชน		นั่น
คือ	กำรท�ำกิจกรรมที่ช่วยให้สถำบันหรือสังคมท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลและมีมนุษยธรรม	 ผ่ำนกำรพัฒนำค่ำนิยมหลัก	7	
ประกำร	(The	7	C’s	Model)	 โดยมีรำยละเอียดดังนี้	 (Higher	
Education	Research	Institute,	1996)
 1. ควำมรูส้กึนกึคดิเกีย่วกบัตนเอง (Consciousness 

of Self)		หมำยถึง		กำรตระหนักถึงควำมเชื่อ	ค่ำนิยม		ทัศนคติ	
และอำรมณ์ที่จูงใจให้บุคคลแสดงออกถึงกำรกระท�ำ
 2. ควำมสอดคล้องในตนเอง (Congruence)	 เป็นสิ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับควำมคิด	 ควำมรู้สึกและพฤติกรรมกำรแสดงออกที่
มีควำมสอดคล้องกัน	 ไม่เสแสร้ง	 และซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น	 บุคคลที่มี
ควำมสอดคล้องในตนเองจะมกีำรกระท�ำทีส่อดคล้องกบัควำมเชือ่
ที่ยึดถือและมีควำมมั่นใจ	 ซึ่งควำมสอดคล้องในตนเองและควำม
รู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองมีควำมเกี่ยวข้องกัน
 3. กำรยึดมั่น (Commitment)	 คือ	 พลังทำงจิตที่
กระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติและพยำยำมที่จะท�ำ	 กำรยึดมั่นหมำยถึง
อำรมณ์	กำรเอำจริงเอำจัง	และควำมทนทำน	ซึ่งมีผลโดยตรงกับ
กิจกรรมกลุ่มและผลลัพธ์ที่พึงปรำรถนำ	 ถ้ำปรำศจำกกำรยึดมั่น	
กำรรูจ้กัตนเองจะมคีณุค่ำน้อย	แต่ถ้ำปรำศจำกกำรรูจ้กัตนเอง	กำร
ยดึมัน่อำจเดนิไปผดิทำงได้	ควำมสอดคล้องในตนจะบรรลผุลกต่็อ
เมื่อบุคคลแสดงออกด้วยกำรยึดมั่นและกำรรู้จักตนเอง
 4. ควำมร่วมมือ (Collaboration)	 เป็นกำรสร้ำง							
ค่ำนิยมหลักที่เป็นผลจำกภำวะผู้น�ำของกลุ่มที่ได้รับกำรเสริมพลัง
ในตนและผู้อื่นผ่ำนกำรไว้วำงใจ		ประสิทธิผลของกลุ่มจะทวีมำก
ขึ้นจำกพรสวรรค์และมุมมองที่หลำกหลำยของสมำชิกกลุ่ม		และ
พลงัอ�ำนำจของควำมแตกต่ำงทีจ่ะสร้ำงสรรค์กำรแก้ปัญหำและกำร	
กระท�ำ	 ควำมร่วมมือเป็นกำรเสริมพลังให้กับบุคคลได้อย่ำงดีเมื่อ
กำรแบ่งหน้ำที่ของแต่ละบุคคลมีควำมชัดเจน
 5. กำรมเีป้ำหมำยร่วมกนั (Common Purpose)	หมำย
ถงึ	กำรท�ำงำนทีม่เีป้ำหมำยและค่ำนยิมร่วมกนั	ซึง่เสรมิสร้ำงควำม
สำมำรถของกลุม่ในกำรร่วมวเิครำะห์ประเดน็ทีร่บัผดิชอบ	และจะ
บรรลุผลดีได้เมื่อสมำชิกทุกคนของกลุ่มมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง		
วิสัยทัศน์และมีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้นในกำรท�ำให้เป้ำหมำย
ของกจิกรรมกำรพฒันำภำวะผูน้�ำมคีวำมชดัเจน		กำรตระหนกัถงึ
กำรมีเป้ำหมำยและภำรกิจของกลุ่มร่วมกัน	 ท�ำให้เกิดควำมไว้
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วำงใจในระดับสูงอันจะน�ำไปสู่กำรร่วมมือที่ประสบควำมส�ำเร็จ
 6. กำรเห็นต่ำงอย่ำงมีไมตรี (Controversy with Civility)  เป็นกำรตระหนักถึงพื้นฐำนแห่งควำมเป็นจริง	2	ประกำรของ
กลุ่ม	นั่นคือ	1)	กำรมีมุมมองที่แตกต่ำงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	และ	2)	ควำมเห็นอำจแตกต่ำงแต่ต้องเปิดใจด้วยควำมมีไมตรีซึ่งกันและ
กัน	กำรมีไมตรี(civility)	หมำยถึง	กำรให้ควำมเคำรพในบุคคลอื่น	ควำมตั้งใจที่จะรับฟังมุมมองหรือทัศนะของผู้อื่น	รวมถึงกำรรับฟังกำร
วิพำกษ์วิจำรณ์ของผู้อื่น	 ซึ่งจะบรรลุผลได้ต้องอยู่ในกรอบควำมร่วมมือและเปำ้หมำยร่วมกันที่มีกำรก�ำหนดขึ้นมำอย่ำงชัดเจน	 กำรเห็น
ต่ำงไม่ว่ำจะเป็นในกรณคีวำมขดัแย้งหรอืกำรเผชญิหน้ำสำมำรถน�ำไปสูก่ำรแก้ปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์		โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในบรรยำกำศ
ของควำมมีไมตรี	ควำมร่วมมือ	และเป้ำหมำยร่วมกัน
 7. ควำมเป็นพลเมอืง (Citizenship)	เป็นกระบวนกำรทีบ่คุคลและกลุม่ควำมร่วมมอืได้เชือ่มโยงควำมรบัผดิชอบไปสูช่มุชนและ
สังคมผ่ำนกิจกรรมกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำ	กำรเป็นพลเมืองที่ดี	คือกำรท�ำงำนเพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนบวกบนผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม	ด้วยกำรตระหนกัถงึเป้ำหมำยร่วมกนัของกลุม่โดยค�ำนงึถงึสทิธแิละสวสัดภิำพของส่วนรวมทีอ่ำจได้รบัผลกระทบจำกกำรด�ำเนนิ
กำรของกลุ่ม		ควำมเป็นพลเมืองที่ดีจะต้องตระหนักว่ำประชำธิปไตยที่มีประสิทธิภำพจะต้องรวมถึงควำมรับผิดชอบของบุคคลเช่นเดียว
กับสิทธิของบุคคล
 
	 ทั้งนี้	ระดับของกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำแบ่งออกได้เป็น	3	ระดับ	ดังนี้	
 1. ระดับบุคคล (individual)	เกี่ยวข้องกับคุณภำพของบุคคลที่สนับสนุนและพัฒนำภำวะผู้น�ำ	ตลอดจนสนับสนุนกำรท�ำหน้ำที่
ของกลุ่มและก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมมำกที่สุด
 2. ระดับกลุ่ม (group)	 เป็นกระบวนกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำด้วยควำมร่วมมือ	 ซึ่งเอื้ออ�ำนวยกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรระดับ
บุคคลและส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมในทำงบวก
 3. ระดับชุมชน/สังคม (community/society)	 ผลลัพธ์สุดท้ำยที่เกิดกับสังคมเป็นผลโดยตรงจำกกิจกรรมกำรพัฒนำภำวะ
ผู้น�ำที่มีประสิทธิผลมำกที่สุดในกำรกระตุ้นกลุ่มและพัฒนำคุณภำพในระดับบุคคล
	 ควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่ำง	The	7	C’s	Model	และระดับกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำแสดงในภำพที่	1

ภาพที่ 1	ค่ำนิยมหลัก	7	ประกำร	(The	7	C’s	Model)	แบ่งตำมระดับกำรพัฒนำ

 
  •	ควำมร่วมมือ
	 	 •	กำรมีเป้ำหมำยร่วมกัน
	 	 •	กำรเห็นต่ำงอย่ำงมีไมตรี
  
  
  
  
	 •	ควำมรู้สึกนึกคิด	
	 เกี่ยวกับตนเอง	 ค่ำนิยมระดับกลุ่ม	 •	ควำมเป็นพลเมือง
	 •	ควำมสอดคล้องในตนเอง
	 •	กำรยึดมั่น
 

 ค่ำนิยมระดับบุคคล  ค่ำนิยมระดับชุมชน/สังคม 

ที่มา:	Higher	Education	Research	Institute.	
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 จำกโมเดลกำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมทีไ่ด้กล่ำวถงึข้ำงต้น		
จะเห็นได้ว่ำกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำตำมแนวคิดของโมเดลนี้ไม่ได้
ค�ำนงึถงึภำวะผูน้�ำตำมระดบัสำยกำรบงัคบับญัชำ		แต่มองว่ำภำวะ
ผู้น�ำคือกำรสร้ำงควำมร่วมมือ	โดยสำมำรถสรุปประเด็นส�ำคัญใน
กำรพัฒนำภำวะผู้น�ำในนิสิตนักศึกษำระดับอุดมศึกษำได้ดังนี้
	 1.	ภำวะผู้น�ำที่มีประสิทธิผลอยู่บนพื้นฐำนของกำรท�ำงำน
ร่วมกัน		กำรแบ่งปันอ�ำนำจ	และกำรยึดมั่นเพื่อควำมเป็นธรรมใน
สังคม	
	 2.	ภำวะผู้น�ำเป็นกระบวนกำรที่ใช้ประสบกำรณ์ของกลุ่ม	
อนัเกดิจำกกำรท�ำงำนร่วมกนัเพือ่ไปสูจ่ดุมุง่หมำย	โดยไม่ต้องอำศยั
กำรสั่งกำร		
	 3.	ภำวะผูน้�ำอยูบ่นพืน้ฐำนค่ำนยิมทีม่คีวำมไว้วำงใจซึง่เป็น
สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับกิจกรรมที่ด�ำเนินงำนร่วมกัน		ทั้งนี้นิสิตนักศึกษำ
และกลุ่มต้องมีควำมชัดเจนเกี่ยวกับค่ำนิยมและควำมสอดคล้อง
กับกำรกระท�ำของพวกตน	
	 4.	นสิตินกัศกึษำทกุคนสำมำรถแสดงออกถงึภำวะผูน้�ำได้		
เพรำะกำรพัฒนำภำวะผู้น�ำไม่ได้มีไว้ส�ำหรับนิสิตนักศึกษำที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งผู้น�ำเท่ำนั้น	 แต่ส�ำหรับนิสิตนักศึกษำทุกคนที่ต้องกำรมี
ส่วนร่วมกับผู้อื่นในอันที่จะสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง		
	 5.	ภำวะผู้น�ำเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลง	โดยภำวะผู้น�ำ
ทีม่ปีระสทิธผิลจะสำมำรถสร้ำงกำรเปลีย่นแปลงทำงบวกเพือ่ผูอ้ืน่
และเพื่อชุมชน

บทสรุป

	 กำรพฒันำภำวะผูน้�ำในนสิตินกัศกึษำระดบัอดุมศกึษำถอื
ได้ว่ำมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง	 โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่
โลกมกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็		และสถำนกำรณ์ของประเทศ
มคีวำมขดัแย้งกนัสงู		กำรพฒันำภำวะผูน้�ำในนสิตินกัศกึษำจงึมใิช่
แค่กำรสร้ำงผู้น�ำในอนำคต	 แต่หมำยถึงกำรสร้ำงคนรุ่นใหม่ที่มี
ควำมรู	้ควำมสำมำรถทีท่�ำงำนร่วมกบัผูอ้ืน่ได้		มคีวำมเป็นพลเมอืง
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชำติ					
และค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของตนเช่นเดียวกับสิทธิของบุคคล		
กำรใช้โมเดลกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมจึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่ง
ส�ำหรบักำรพฒันำภำวะผูน้�ำในนสิตินกัศกึษำระดบัอดุมศกึษำ	ด้วย
กำรบูรณำกำรแนวคิดนี้เข้ำกับหลักสูตรที่ใช้สอนนิสิตนักศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำ		เน้นกระบวนกำรเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน		กำร
ท�ำงำนเป็นทีมด้วยกำรส่งเสริมกำรท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นและกำร
ท�ำงำนร่วมกับชุมชน	อันจะเป็นกำรดึงศักยภำพภำยในของนิสิต
นักศึกษำนอกเหนือจำกสติปัญญำที่เกิดจำกกำรเรียนในห้องเรียน	
เพื่อช่วยเหลือสังคม	 และกล้ำน�ำกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนำผู้อื่น
ไปในทำงที่ถูกต้องต่อไป
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