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บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการ
ของผู้บริหารธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ศึกษาสภาพทั่วไปของธนาคารออมสินในช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ และการพัฒนาภาวะผู้ นาของธนาคารออมสิน ๒. ศึกษารูป แบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงเชิงพุ ทธบู รณาการของผู้ บริหารธนาคารออมสิน ๓. เสนอ
แนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของ
ผู้บริหารธนาคารออมสิน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า ธนาคารออมสินเตรียม
ความพร้ อมของบุ คลากรเพื่ อรองรั บ การด าเนิ น งานตามสถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาภาวะผู้นาจึงมุ่งเน้นในเรื่องบริหารตน บริหารคน บริหารงานให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการ
ของผู้บริหารธนาคารออมสินประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน และกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริหารปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นพฤตินิสัย
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วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๓๖ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

Abstract
เคาะเว้นขนาด8

The research article was a model of Integrated Buddhist
Transformational Leadership Development for administrators of Government
Savings Bank (GSB). The objectives were : 1. To study the general states of GSB
during the year of 2019-2020 and the leadership development of GSB’s
administrators, 2. To study the model of the integrated Buddhist transformational
leadership development of GSB’s administrators, and 3. To propose guidelines
for applying the model of the integrated Buddhist transformational leadership
development of GSB’s administrators. Using a qualitative research methodology.
The results of the research were GSB prepared personnel to support the situation
that has somehow changed both in the economy and society. The leadership
development focused on the self-management, human management, and
management to keep up with the changes. The model of the Integrated Buddhist
transformational leadership development of GSB’s administrators which consists
of the characteristics of administrators for the integrated Buddhist
transformational leadership development of GSB’s administrators and the
activities to enhance the integrated Buddhist transformational leadership
development of GSB’s administrators. In this, the activities to enhance the
integrated Buddhist transformational leadership development of GSB’s
administrators can be practically made by which ones get the skills cultivated
through their habit till they become habitually performed respectively.
เคาะเว้นขนาด8

Keywords: Transformational Leadership,Integrated Buddhist Transformational
Leadership, Leadership Development.
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~ ๓๗ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

๑. บทนา
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ ยนแปลงในโลกปั จจุบั นที่ก้า วเข้าสู่โ ลกแห่งดิจิ ทัล ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านเข้าสู่
ความเป็นดิจิทัล ภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เน้นส่งเสริม
การขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับองค์การในเรื่องต่าง ๆ
อย่ า งไรก็ต ามการริเริ่ ม เปลี่ ย นแปลงก็ต้ องอาศัย การบริหารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง โดย
ผู้บริหารที่มีความสามารถมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังพนักงานทุกระดับ
บริหารงานโดยใช้หลักการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้ง
ภายในและภายนอกองค์ก าร มี ความมุ่ ง มั่ น ในการท างาน มี ความรู้ ความสามารถในการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารใช้แรงจูงใจและให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่สาคัญต้องเป็นผู้บริหารที่มีลักษณะของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร
หรือ ผู้นา จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก มีบทบาท
สาคัญที่จะสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังศรัทธาความกลมเกลียวความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้ร่วมงานหรือผู้ตาม มีความเป็นผู้นาหรือภาวะผู้นา (Leadership) โดยใช้อิทธิพลต่อบุคคลอื่นใน
การสร้า งสรรค์ความร่วมมือร่วมใจให้เกิด ขึ้นในระหว่า งผู้ร่วมงานหรือผู้ ตาม ทั้ง นี้เพื่ อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่ผู้บริหารหรือผู้นาต้องการอันเป็นวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
๒
องค์การหรือกลุ่มนั่นเอง ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ย่อม
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จึงต้องเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งกาหนด
แนวทางและทบทวนทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานด้านทรัพยากรและประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาองค์การไปสู่การพัฒนาที่ ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด
๓
“ประเทศไทย ๔.๐” (Thailand 4.0) ผู้บริหารต้องเป็นหลักสาคัญในการดาเนินการ เพราะเป็น
ผู้ ที่ มี บ ทบาทต่ อ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรหรื อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
ความส าเร็จ และการเปลี่ ยนแปลงของธนาคาร ด้ว ยเหตุ นี้ จึงมุ่ งเน้น ที่ จ ะส่ งเสริม และพั ฒนา
ผู้บริหารให้เป็นผู้นาที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามารถทางานที่ท้าทายกาหนดกลยุทธ์แปลง
วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติได้ สามารถชักจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสนใจและยินดีปฏิบัติตามแผนการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร ภายใต้การกากับดูแลและ
๒

สมพงษ์ สิงหะพล, ผู้นาทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร, (นครราชสีมา: สถาบัน
ราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๗), หน้า ๑๐.
๓
ธนาคารออมสิน, รายงานประจาปี ๒๕๖๒, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.
gsb.or.th. [๙ ตุลาคม ๒๕๖๓]. หน้า ๑๗.
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~ ๓๘ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

การบริหารกิจ การที่ ดี โดยยึ ด มั่ น ในหลั กธรรมาภิบ าลและจรรยาบรรณซึ่ ง เป็ น แนวทางการ
ประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นคนดีขององค์กรและสังคม
เคาะเว้นขนาด8

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการ
ของผู้บริหารธนาคารออมสิน” มีวัตถุประสงค์คือ
๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของธนาคารออมสินในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ และการ
พัฒนาภาวะผู้นาของธนาคารออมสิน
๒) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของ
ผู้บริหารธนาคารออมสิน
๓) เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
เชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน
เคาะเว้นขนาด8

๓. วิธีดาเนินการวิจัย/รูปแบบการวิจัย/ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของ
ผู้บริหารธนาคารออมสิน” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ดาเนินการวิจัยเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาสภาพทั่วไปของธนาคารออมสินในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓
และการพัฒนาภาวะผู้นาของธนาคารออมสิน โดยศึกษาเอกสาร ตาราวิชาการ บทความ หนังสือ
วารสาร สื่อออนไลน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง หลักพรหมวิหาร ๔
และการพัฒนาภาวะผู้นา เพื่อนามาเป็นกรอบแนวคิดในการกาหนดคาถามในแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง แล้วจึงนาแบบสัมภาษณ์ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ รูป/คน ใช้ใน
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารออมสิน ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ผู้อานวยการธนาคารออมสิน และผู้อานวยการฝุายหรือเทียบเท่า จานวน ๗ คน ด้วยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของ
ธนาคารออมสิน การพัฒนาภาวะผู้นาของธนาคารออมสิน และภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิง
พุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน
ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการ
ของผู้บริหารธนาคารออมสินโดยนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารออมสิน
จากขั้นตอนที่ ๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หลักพรหมวิหาร ๔ และการ
พัฒนาภาวะผู้นา เพื่อนามายกร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณา
การของผู้บริหารธนาคารออมสิน และขอคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ รูป/คน โดยการ
จัดการสนทนากลุ่ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แล้ ว จึ ง น ามาปรับ ปรุ ง เป็ น รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน

อโนมา หอวิเชียร

~ ๓๙ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

ขั้ น ตอนที่ ๓ เสนอแนวทางการประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน ได้แก่ โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน
เคาะเว้นขนาด8

๔. ผลการวิจัย
สภาพทั่วไปของธนาคารออมสินในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ และการพัฒนาภาวะ
ผู้ น าของธนาคารออมสิ น พบว่ า ยุ ท ธศาสตร์ การด าเนิ น งานของธนาคารออมสิ น ต้ อ งอาศั ย
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทั้ ง ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลและด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ต อล เพื่ อยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของบุคลากร มีการปรับโครงสร้างองค์กรและปรับกระบวนการ รวมทั้งการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดต้องเกิดจากความสามารถของบุคลากรของ
ธนาคาร และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารธนาคารทุก
ระดับชั้น ธนาคารออมสินจึงตระหนักถึงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุ คคลให้ทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลงและรองรับ ทิ ศทางการด าเนิ น งานของธนาคาร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การพั ฒ นา
ผู้บริหารของธนาคารออมสิน พบว่า ธนาคารออมสินให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้บริหารในทุกๆ
ด้าน พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารจะยึด
หลักการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะผู้นา (Leadership
Competency) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยใช้ภาวะผู้นาใน
การโน้มน้าวจูงใจให้ทีมงานปฏิบัติงานประสบความสาเร็จในผลงาน รวมทั้งพัฒนาทีมงานและ
ตนเองให้มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ธนาคารได้
กาหนดการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารในแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลธนาคารอย่างต่อเนื่อง
ด้วยมุ่งหวังที่จะให้ธนาคารมีผู้บริหารที่มีประสิทธิผล คือผู้บริหารจะเน้นความสนใจไปที่โอกาส
ความเป็นไปได้ไม่ใช่เน้นแต่ปัญหา แต่ปัญหาก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลและจัดการไม่ให้เกิดความ
เสี ยหายต่ อองค์การ และสามารถใช้ ประโยชน์จ ากการเปลี่ ยนแปลงนั้น เพื่ อความส าเร็จของ
องค์การ ดังนั้น ในการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นาที่มีประสิทธิผล จาเป็นต้องพัฒนาภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีก ารพัฒนาภาวะผู้นานั้นสามารถดาเนินการได้หลายรูปแบบ หลาย
วิธีการ เช่น การเรียนรู้จากการทางาน การแก้ไขปัญหาในการทางาน การเรียนรู้ด้วยตนเองใน
รูปแบบ E-learning การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้จากผู้อื่น การเรียนรู้จากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม การเรียนตามหลักสูตรในมหาวิทยาลัย การศึกษาดูงาน และ การเข้าร่วมสัมมนา ส่วน
ใหญ่แล้วผู้บริหารจะมีภารกิจและหน้าที่การงานมาก มีเวลาในการอบรมค่อนข้างจากัด จึงจาเป็น
ที่จะต้องจัดรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาให้มีความยืดหยุ่น สะดวกแก่ผู้บริหารในการเข้ารับการ
อบรมหรือพั ฒ นา และมี การเรี ย นรู้และพั ฒ นาอย่ า งต่ อเนื่ อง เพื่ อให้เป็ น ผู้ บ ริหารที่ องค์การ
ต้องการและคาดหวังให้เป็นผู้นาพาองค์การไปสู่เปูาหมายที่กาหนด
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคาร
ออมสินประกอบด้วย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน
และกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออม

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๔๐ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

สิน โดยที่ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสินนั้นเป็น
คุณลักษณะของผู้บริหารธนาคารออมสินที่มาจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ
ธนาคารออมสิ น เกี่ยวกับ แนวคิดภาวะผู้น าของผู้ บ ริหารธนาคารออมสิน และแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง การน าหลั ก พรหมวิ ห าร ๔ มาปรั บ ใช้ ใ นการ
บริหารงานจาแนกออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างมีอุดมการณ์ ๒)
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจใฝุสัมฤทธิ์ ๓) ด้านการกระตุ้นความคิดจิตสร้างสรรค์ ๔) ด้ า นการให้
ความสาคัญรายบุคคล และเพื่อให้การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารธนาคารออมสินเป็นไปตาม
เปูาหมายที่กาหนดนั้น จึงต้องกาหนดกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณา
การของผู้บริหารธนาคารออมสิน โดยนาข้อมูลการสั มภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารออม
สินเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาของธนาคารออมสิน และแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาบุคคล
ที่นามาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นา ได้แก่ การพัฒนาตนเอง ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และการ
เรียนรู้แบบนาตนเอง
แนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณา
การของผู้บริหารธนาคารออมสิน ในลักษณะของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นา คือ “โปรแกรม
การพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน ” ซึ่งจะเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่จะใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร โดยนาแนวคิดการพัฒนา
ตนเอง ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้แบบนาตนเองมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้น า มุ่ง เน้ นการเรียนรู้แบบนาตนเองซึ่ ง เป็ นกระบวนการที่บุ คคลใช้ในการสร้างความ
ต้องการในการเรียนรู้การตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้การทากิจกรรมเพื่อค้นหาความรู้ การเรียนรู้
กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยตนเองซึ่งอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ตาม
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง รูปแบบกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ การค้นคว้าเอกสารและแหล่งความรู้ต่างๆ การเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง การทากิจกรรมกลุ่มร่วมกับ
เพื่อนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะเจตคติที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู้
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๕. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการ
ของผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้วิจัยได้นามาอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้
๕.๑ สภาพทั่วไปของธนาคารออมสินในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ และการพัฒนา
ภาวะผู้นาของธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จึงต้องเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง และการบริหาร
จัดการที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาองค์การไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด

อโนมา หอวิเชียร

~ ๔๑ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

“ประเทศไทย ๔.๐” และผู้บริหารถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเป็น
อย่างมาก มีบทบาทสาคัญที่จะสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังศรัทธาความร่วมมือร่วมใจ มีความเป็นผู้นา
หรือภาวะผู้นา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่เป็นเปูาหมายขององค์การ ต้องมีความ
เข้ า ใจในวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และค่ า นิ ย มองค์ ก ร รวมทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องธนาคารสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นแผนการด าเนิ น งานให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง และสามารถถ่ า ยทอดให้ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระครูพิมลกาญจนธรรม (บรรหาญ ทับทิม ศรี) ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอเลาขวัญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี
เขต ๔ ผลวิจัยพบว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล เปิด
โอกาสให้ได้แสดงความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่ ต้องมีความเข้าใจในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสร้างขวัญและกาลังใจให้กับผู้ร่วมงานให้
เสมอหน้ากันทั่วทุกคน ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์คาดคะเนเหตุการณ์ได้ถูกต้อง มี ความสามารถ
สร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานในอนาคตอย่างชัดเจน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นาแนวคิด
ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการบริหาร ด้านการสร้างแรงจูงใจ ผู้บริหารควรมีเทคนิควิธีการที่กระตุ้นแรง
บันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานทางานได้สาเร็จ ใช้เทคนิควิธีการในการจูงใจที่ถูกต้อง ยุ ติธรรม ไม่
สร้างความขัดแย้งในองค์การ สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานทุกคนอย่างสม่าเสมอ ๔
สาหรับแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาของธนาคารออมสินนั้นจะมุ่งเน้นการทางานเป็นทีม มีการ
มอบหมายงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล กาหนดเปูาหมายในการทางาน มีตัวชี้วัดที่
ชัดเจนในการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นสิ่งกาหนดผลตอบแทนตามผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปาณิสรา ตรัสศรี ศึ กษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารจะสั่งการสิ่งใดควรอยู่บน
ความถูกต้องเหตุผลควรยกย่องชมเชย ให้กาลังใจ หรือให้รางวัลเมื่อมีผลงาน กล้าตัดสินใจในการ
มอบหมายงาน มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติ มีการปรึกษาหารือกับ
ทุกฝุายเพื่อให้เกิดเปูาหมายที่เป็นทิศทางเดียวกัน ๕ การบริหารจัดการของผู้บริหารธนาคารออม
สินมุ่งเน้นเปูาหมายเป็นหลักจึงให้ความสาคัญกับกระบวนการทางานต้องประสานสัมพันธ์กัน
บูรณาการร่วมกัน เพื่อเพิ่ มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาวิทูร
๔

พระครูพิมลกาญจนธรรม (บรรหาญ ทับทิมศรี), “ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อาเภอเลาขวัญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต
๔”, วิ ท ยานิ พ นธ์ พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา, (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ.
๕
ปาณิสรา ตรัสศรี, “ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขต อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (คณะรัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๕๕๙), หน้า บทคัดย่อ.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๔๒ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

ธมฺมโชโต (แสงอินทร์) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสาหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารต้อง
มีความสามารถในการบริหารจั ดการเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่มีความ
สุภาพ อ่อนโยน เอาใจใส่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้น มอบหมายงานพร้อมให้
คาปรึกษาแนะนาที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้บุคลากรให้มีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองใน
การท างานให้มีป ระสิท ธิภาพ มี การประเมิ น ผลการปฏิบั ติง านของบุ คลากรอย่า งสม่าเสมอ ๖
ธนาคารต้องกาหนดแผนการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารและพัฒนาผู้นาเพื่อ
รองรับการดาเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลไว้ในแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน มีนโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารและพัฒนาผู้นาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Change Mindset,
Culture, Skill) และได้กาหนดแนวทางการดาเนินการในการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในอนาคต
ความสามารถในการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องจาเป็นในการวางรากฐานของการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
ดาเนินงานในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา มิ่งเจริญพร ศึกษาเรื่ อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับผลการดาเนินงานขององค์การของธนาคารออมสินสานักงานใหญ่ พบว่าการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยที่การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารองค์กรส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพได้๗ และสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญานันท์ ศรีธรรมนิตย์ ศึกษาเรื่อง การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลของโรงพยาบาลเอกชน ผลวิจัยพบว่า เครือโรงพยาบาลกรุงเทพมี
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน คือ การฝึกอบรมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนสาคัญช่วยทา
ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถทาได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งระบบฐานข้อมูลและ Knowledge
Portal ที่ทันสมัย การใช้ E-Learning สาหรับหลักสูตร Mandatory Training และควรพัฒนาไป
ใช้กับหลักสูตรอื่นๆ ด้วย๘
๕.๒ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหาร
ธนาคารออมสิน ประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
๖

พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต (แสงอินทร์), “กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิง
พุทธสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า บทคัดย่อ.
๗
สุนันทา มิ่งเจริญพร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการดาเนินงานขององค์การของ
ธนาคารออมสิ น ส านัก งานใหญ่ . ”, วารสารวิท ยบริก าร, ปีที่ ๒๔ ฉบั บที่ ๒ (เมษายน – มิถุ นายน
๒๕๕๖): ๑๕๗-๑๖๗.
๘
ธัญญานันท์ ศรีธรรมนิตย์, “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลของโรงพยาบาล
เอกชน”, วิ ท ยานิ พ นธ์ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต , (คณะ พาณิ ช ศาสตร์ และการบั ญ ชี :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๙), บทคัดย่อ.

อโนมา หอวิเชียร

~ ๔๓ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

บูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน และกิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
บูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน โดยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของ
ผู้ บ ริหารธนาคารออมสิ น แบ่ ง ออกเป็ น ๔ ด้ า น ดั ง นี้ ๑) ด้ า นการเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี อย่ า งมี
อุดมการณ์ ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบในบทบาท
และหน้าที่ของตน ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารธนาคารออมสิน ต้องเข้าใจ
และสามารถสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การ ต้องมีความรู้ความสามารถใน
งานที่ปฏิบัติ สามารถให้คาแนะนาและร่วมแก้ไขปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตา ๒)
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจใฝุสัมฤทธิ์ ผู้บริหารแสดงออกด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ทางาน คอยโน้มน้าวชักจูง พูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยถ้อยคาที่เป็นมิตรมีไมตรีต่อกัน สร้าง
ขวัญและกาลัง ใจให้แก่ผู้ใต้ บังคับบัญชาด้ วยความเมตตาอย่างสม่าเสมอ ๓) ด้ านการกระตุ้ น
ความคิดจิตสร้างสรรค์ ผู้บริหารแสดงออกด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาใน
การทางานได้ทันต่อเหตุการณ์ พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ๔) ด้านการให้
ความสาคัญรายบุคคล ผู้บริหารแสดงออกด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของชานาญ คาปัญโญสีโนทัย ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนในฝัน: พหุกรณีศึกษา พบว่าคุณลักษณะภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วย ๑) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มี
วิสัยทัศน์มีความคิดก้าวไกล มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้และทักษะ มีความสามารถพิเศษ มีความ
เชี่ยวชาญ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มีพฤติกรรมเป็นนักพัฒนาแบบประชาธิปไตย มีอุดมการณ์ที่
แน่วแน่ มีความชัดเจนในเปูาประสงค์ พันธกิจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่
ยอมรับนับถือ ๒) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่นจริงใจ มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส
สร้างความเชื่อมั่น มีผลงานเชิงประจักษ์ มีการพัฒนาตนเอง เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส สร้างความ
คาดหวัง สร้างความท้าทาย คิดในแง่บวก สร้างเจตคติที่ดี ส่งเสริมความสามารถ สร้างความ
ศรัทธา ร่วมสร้างภาพอนาคต ส่งเสริมผลงานที่เป็นเลิศ พัฒนางานใหม่ๆ สร้างทีมงานจุดประกาย
ความคิด ๓) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนายุทธศาสตร์เชิงนวัตกรรม
พัฒนาระบบการคิด พัฒนาทักษะกระบวนการใหม่ๆ สนับสนุนการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา เน้ น
ประสิทธิภาพของงาน ปลุกระดมจินตนาการ ๔) ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล เน้น
พัฒนาศักยภาพคน เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา เปิดโอกาสการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตระหนักถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสผู้มีความสามารถ สนับสนุนความเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ๙
๙

ชานาญ คาปัญโญสีโนทัย “ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ในฝัน: พหุกรณีศึกษา”, วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต , ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน
๒๕๖๐): ๔๓-๕๒.

~ ๔๔ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

๕.๓ แนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ
บูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสินนั้น จะนาเสนอรูปแบบในลักษณะของ “โปรแกรมการ
พัฒนาภาวะผู้นาพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออม
สิน” ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหาร โดยใช้แนวคิดการพัฒนา
ตนเอง ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ ใหญ่ และแนวคิดการเรียนรู้แบบนาตนเอง ผู้บริหารสามารถ
เลือกใช้วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมด้วยตนเอง โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารทุกคนคานึงถึงเปูาหมายของ
ธนาคาร การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารงานตามหลักพุทธธรรม และบริหารตนเอง
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของสมคิด อิสระวัฒน์ เรื่องลักษณะการเรียนรู้ด้วย
ตัวเองของคนไทย พบว่า การเรียนรู้แบบนาตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มด้วย
ตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือหรือไม่ก็ได้ ผู้เรียนวิเ คราะห์ความต้องการที่จะเรียนรู้ของตน
กาหนดเปูาหมายในการเรียนรู้แยกแยะ เจาะจง แหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ที่
เหมาะสมและประเมินผลการเรียนรู้นั้นๆ๑๐
เคาะเว้นขนาด8

๖. องค์ความรู้ใหม่
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ รู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน ตามรูปภาพดังต่อไปนี้

กิจกรรมพัฒนาภาวะผูนำ
ตนเอง

แบบอย่างที่ดี
อย่างมี
อุดมการณ

อุเบกขา

เมตตา
ภาวะผูนำการ
เปลี่ยนแปลงเชิง
พุทธบูรณาการ

ใหความสำคัญ
รายบุคคล

มุทิตา
กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ
ตนเอง

๑๐

กิจกรรมพัฒนาภาวะผูนำ
ตนเอง

สรางแรงบันดาล
ใจใฝ่สัมฤทธิ

กรุณา

กระตุนความคิด
จิตสรางสรรค

กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ
ตนเอง

สมคิด อิสระวัฒน์, “ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตัวเองของคนไทย”, รายงานการวิจัย ,
(คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘), หน้า ๔.

อโนมา หอวิเชียร

~ ๔๕ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

ส่วนที่หนึ่ง คือวงกลมที่อยู่ด้านในเป็นแกนกลาง คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิง
พุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน ๔ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างมีอุดมการณ์ ได้แก่ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นขยัน
อดทน มีความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่ของตน ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรมของ
ผู้ บ ริหารธนาคารออมสิ น เข้า ใจและสามารถสื่ อสารถ่า ยทอดวิ สั ย ทั ศน์ และยุ ท ธศาสตร์ของ
องค์การ ปฏิบัติตนตามวิถีออมสิน (GSB WAY) พร้อมทั้งชักชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามมี
ความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติ ให้คาแนะนาและร่วมแก้ไขปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเมตตา
๒. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจใฝุสัมฤทธิ์ ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการทางาน
คอยโน้มน้าวชักจูงพูดคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยถ้อยคาที่เป็นมิตรมีไมตรีต่อกัน และให้กาลังใจ
อย่างสม่าเสมอ มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดง
ศักยภาพอย่างเต็มที่ กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอุทิศตนและทุ่มเทการทางาน ด้วยการพูดคุยด้วย
ความเมตตา และแสดงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถบรรลุเปูาหมายองค์กร
แสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประสบความสาเร็จด้วยความจริงใจ สร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาอย่างสม่าเสมอ
๓. ด้านการกระตุ้นความคิดจิตสร้างสรรค์ ได้แก่ ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ
สร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร ส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยมีหลักการและเหตุผล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้อย่างสม่าเสมอ พัฒนาหน่วยงาน
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถวิเคราะห์ปัญหาในการทางาน
ทาให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาในการทางานได้ทันต่อเหตุการณ์ สอนวิธีการปฏิบัติงาน
ถ่ายทอดความคิดใหม่ๆ ในการทางานด้วยความเมตตา
๔. ด้านการให้ความสาคัญรายบุคคล ได้แก่ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชามีการ
พั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอ สั ง เกตพฤติ ก รรมและศั ก ยภาพของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาแต่ ล ะคน เพื่ อ
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล ให้คาปรึกษาช่วยเหลือเมื่อเกิด
ปัญหา และแนะนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของบุคลากรเป็นรายบุคคล
ส่วนที่สอง คือ สี่เหลี่ยมที่เชื่อมโยงภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการแต่
ละด้านนั้น คือการนาหลักพรหมวิหาร ๔ มาปรับใช้ในการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วย
๑. เมตตา ได้แก่ ผู้บริหารปรารถนาจะให้ผู้ร่วมงานมีความสุขและประสบความสาเร็จ
เจริญก้าวหน้าในการทางาน สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานด้ วยมิตร
ไมตรี มีอัธยาศัยดี มีน้าใจต่อทุกคน ใช้คาพูดที่เหมาะสมเปี่ยมด้วยเมตตาในการตักเตือน ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ
๒. กรุณา ได้แก่ ผู้บริหารต้องมีใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ต้องเอาใจใส่ต่อ
การปฏิ บั ติ ง าน เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ควรจั ด ระเบี ย บและแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ย วกั บ งาน ควรให้

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๔๖ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

คาแนะนาแก่ผู้ร่วมงาน ถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบัง สนับสนุนผูร้ ่วมงานให้เกิดการเรียนรู้ที่ทันต่อ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน
๓. มุทิตา ได้แก่ ผู้บริหารมี ความยิน ดีเมื่ อผู้ร่วมงานมีความสุข แสดงความยิ นดีกับ
ผู้ร่วมงานที่ได้เลื่อนตาแหน่ง สร้างขวัญและกาลังใจให้เกิดกับผู้ร่วมงานอย่างสม่าเสมอ ชื่นชมยินดี
กับผู้ร่วมงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้วยความจริงใจ
๔. อุเบกขา ได้แก่ ผู้บริหารวางใจให้เป็นกลาง ไม่มีความลาเอียงต่อบุคคลใดบุคคลคน
หนึ่ง รักษาจิตไม่ให้ตกไปในความยินดีและยินร้ายนั้น ให้ได้ วางเฉยด้วยปัญญามีอุเบกขาอย่าง
รู้เท่าทันคน มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของผู้ร่วมงานด้วยความเที่ยงธรรม ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ และพิจารณาความดีความชอบของผู้ร่วมงานอย่าง
ยุติธรรม
ส่วนที่สาม คือ ลูกศรที่อยู่รายล้อมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการ และ
การนาหลักพรหมวิหาร ๔ มาปรับใช้ในการบริหารงาน จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การพัฒนาตนเอง
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการ ได้แก่
การฝึกฝนพัฒนาตนเองตามแผนการพัฒนาที่กาหนด เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาตนเอง หรือ
เลือกบทเรียนที่ใช้ในการส่งเสริมหรือพัฒนาการภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการแต่
ละด้าน โดยมีการสังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมผ่านกระบวนการ
จั ด การเรีย นรู้ เพื่ อ การเรีย นรู้ ร่ ว มกัน แลกเปลี่ ย น แบ่ ง ปั น ความรู้ ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หา ให้
คาแนะนา บอกเล่าประสบการณ์ หรือวิธีการจัดการที่เคยประสบผลสาเร็จ ให้กาลังใจซึ่งกันและ
กัน สร้างพลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
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๗. สรุป
ผู้วิจัยนาเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของ
ผู้บริหารธนาคารออมสิน โดยศึกษาสภาพการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหารธนาคารออมสินใน
ปัจจุบันซึ่งพบว่าธนาคารมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านผู้นา
รวมทั้งมีแผนการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารและพัฒนาผู้นารองรับการดาเนิน
ธุรกิจในยุคดิจิทัล พัฒนาผู้นาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาทักษะที่จาเป็นในอนาคต ผู้วิจัยจึง
มีแนวคิดที่จะนาหลักพุทธธรรมสาหรับผู้นามาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหาร ผ่านการ
สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออม
สิน โดยกาหนดพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการ จากแนวคิดทฤษฎีภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง และหลักพรหมวิหาร ๔ พร้อมทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคารออมสิน เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกฝนภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้ปฎิบัติตามหลัก
พรหมวิหาร ๔ ด้วยวิธีการพัฒ นาภาวะผู้นาตามแนวคิดการพั ฒนาตนเองร่ว มกับแนวคิดการ
เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และแนวคิดการเรียนรู้แบบนาตนเองเป็นหลัก
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อโนมา หอวิเชียร

~ ๔๗ ~ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕

๘. ข้อเสนอแนะ
๑) นารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการ มาใช้เป็น
แนวทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่น ค่านิยมองค์กร หรือสมรรถนะของพนักงาน
๒) นาหลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ขององค์การ ปลูกฝังให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓) นาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในสร้างพฤติกรรมตามแนวคิดการเรียนรู้แบบนาตนเอง
เคาะเว้นขนาด8
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