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บทคัดย่อ

ประวัติศาสตร์บุคคลจะสร้างความรู้ได้ว่า ผู้ใด ท�ำอะไร อย่างไรจนประสบความส�ำเร็จ วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้
เพื่อศึกษาประวัติการท�ำงาน เส้นทางความส�ำเร็จ และลักษณะของผู้น�ำมืออาชีพของ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ Auto - Biographical research จากเจ้าของประวัติและผู้ที่ใกล้ชิด
จ�ำนวน 29 ท่าน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม และจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง 5 ชุด
ระหว่าง พ.ศ. 2562 - 2563 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาของ ชาร์ยเออร์ และ life story work
ผลการวิจัยพบว่า พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ เป็นผู้บริหารองค์กรระดับประเทศที่มีศักยภาพสูง มีความรู้
ความสามารถ จากบุคลิกภาพที่โดดเด่น จิตใจที่ใฝ่ดี และการมีตัวแบบที่ดีในชีวิต ภายใต้บริบทวัฒนธรรมความเป็นไทยร่วมด้วย          
การขับเคลื่อนของเครือข่ายที่เปรียบประดุจ “ลมใต้ปีก” ช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อนด้วยความรัก ความศรัทธา และความไว้วางใจ       
ในผลงาน จนได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้น�ำมืออาชีพที่โดดเด่น 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้ากว้างไกล 2) ตัดสินใจดี มีวินัย
3) ใส่ใจประสานความร่วมมือ 4) ถือประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อน 5) น�ำพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ 6) สร้างความ
ยั่งยืนอยู่ดีมีสุขของคนไทย รวมทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้น�ำของผู้น�ำที่มีอัตลักษณ์ ดังนั้นจึงควรประยุกต์ลักษณะของผู้น�ำ                
และเส้นทางการท�ำงานของท่านไว้เป็นบทเรียนน�ำไปใช้ในการพัฒนาความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารในสังคมไทย
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Abstract

A person’s history can create knowledge concerning of who does what and how until success journey.
The purposes of this qualitative research were to examine work life history, working path to success, including
describing the professional leader characters of Major General Khunying Asanee Saovapap. Auto-biographical
research was used from the history owner and 29 close informants, who permitted to be interviewed, divided
into 5 groups and individually interviewed using a different set of semi- structured interview. Data collecting
using interviewing and from evidence bared data between the year 2019-2020. Analyzing data used content
analysis and life story.
The results revealed that the administrator’s professional leader is the leader’s model with high
proficiency at the national level institution. Using her knowledge and ability with succession in Thai cultural
contest and outstanding characters, good moral with good life model including network drive supporters as
“the wind beneath her wings,” helped through love, faith, trust in herself and her works; lead to accepting her
as the outstanding leader. The 6 prominent characters and the professional leaders were having: 1) Broad and
progressive vision 2) Appropriate decision with discipline 3) Cooperative concern 4) Public benefits abided as
priority 5) Leading for better organization reform. 6) Developing Thai people to have a better quality of life and
sustainable living. These made her received praise for the identity leader of the leaders.
Applying her characters and a successful journey works as a lesson learned to develop Thai society
leaders.
Keywords: Successful journey, Autobiography, Professional Leader

บทนำ�

มีการคาดการณ์ว่าศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของ
ผู้น�ำสตรี เพราะสังคมโลกได้ก�ำหนดสิทธิมนุษยชน คือสิทธิ
ของสตรี โดยเชือ่ ว่าสิทธิสตรีเป็นค่านิยมหลักของสิทธิมนุษยชน1
ประกอบกับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติได้ประกาศให้การพัฒนาสิทธิสตรีเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาของทุกประเทศ2 การเผยแพร่วิถีการท�ำงานและ          
ผลงานของผู้น�ำสตรีที่ประสบความส�ำเร็จจะเป็นช่องทางให้
ประชาชนได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ สร้ า งแรงบั น ดาลใจ การวิ จั ย
อั ต ชี ว ประวั ติ บุ ค คลอาจมี ห ลายรู ป แบบและแตกต่ า งกั น ไป         
ตามการประยุ ก ต์ ใ ช้ แต่ มี จุ ด มุ ่ ง หมายที่ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น            
และสอดคล้องกัน เพื่อให้ ‘เสียง’ แก่บุคคลที่ขาดโอกาส เช่น
กลุ่มสตรีได้แสดงตัวตนในสังคม3 สตรีในกลุ่มวิชาชีพพยาบาล       
ก็เช่นกัน
ภาวะผู้น�ำทางการพยาบาลในระบบดูแลสุขภาพที่มี
ความซับซ้อนและมีหลายแง่มมุ จากข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และ
นโยบายของรัฐบาลที่มีความหลากหลายของมิติทางเศรษฐกิจ

เทคโนโลยี และสังคม วิชาชีพการพยาบาลจะต้องผลิตผู้น�ำ           
ในระบบการดูแลสุขภาพตัง้ แต่การจัดการดูแลข้างเตียงผูป้ ว่ ยไป
จนถึงการจัดการองค์กรระดับต่าง ๆ สามารถท�ำหน้าที่เป็นหุ้น
ส่วนส�ำคัญกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ และรับผิดชอบต่อ
การมีส่วนร่วมของตนเองในฐานะผู้น�ำองค์กรจัดการระบบงาน
ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพสูง4 สร้างแรงบันดาลใจให้         
ผูร้ ว่ มงานเกิดความมัน่ ใจทีส่ งู ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั และมุง่ เน้นไปที่
ผู้น�ำ  อย่างไรก็ดีการเผยแพร่ผลงานของผู้น�ำสตรีในอดีตจะอยู่
ในวงจ�ำกัด ปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้มีการน�ำเสนอรูปแบบ          
การท�ำงานสู่สาธารณชนมากขึ้น ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
งานวิจัยใช้การสื่อสารน�ำทางความคิดที่ชัดเจน เพื่อเตรียม        
ความพร้อมในการเดินทางก้าวไปสู่ขั้นบันไดแห่งความส�ำเร็จได้
อย่างชัดเจนในกลุ่มอาชีพ วิชาชีพ และได้ขยายขอบเขตจนถึง           
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มีงานวิจยั ทีไ่ ด้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผูน้ ำ� มืออาชีพ
ขัน้ สูงในกลุม่ สตรี ช่วยสร้างรูปแบบพัฒนาแนวปฏิบตั ิ แบบแผน
วั ฒ นธรรมความเป็ น ผู ้ น� ำ ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ๆ
สอดคล้องกับบริบทสังคมบนเส้นทางความส� ำ เร็ จ เป็ น ผู ้ น� ำ        
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ระดับสูง5 อีกทั้งการส�ำรวจสตรีระดับผู้บริหารมืออาชีพและ       
สตรีในวิทยาลัย มากกว่า 3,000 คน ส่วนใหญ่ตอ้ งการคุณสมบัติ
และประสบการณ์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเป็ น ผู ้ น� ำ ของสตรี แ นวหน้ า             
ร้อยละ 67 รับรู้ว่าขาดแคลนการสร้างแบบจ�ำลองความเป็น         
ผู้น�ำ  ขาดแรงบันดาลใจของการเป็นแบบอย่างที่ดีที่ท�ำให้ม         ี
เครือข่ายมืออาชีพที่แข็งแกร่งรองรับ ร้อยละ 79 รู้สึกขาด         
ความมั่นใจและต้องการทีมที่ปรึกษา เพื่อช่วยพัฒนาอัตลักษณ์
และความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบตั แิ ต่ละขัน้ ตอนของผูน้ ำ� มืออาชีพ
ขั้นสูง เพื่อให้ม่ันใจในความถูกต้องของเส้นทางผู้น�ำสตรีที่มี
โอกาสเป็นผู้น�ำที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน5
การศึกษาเส้นทางสู่ความเป็นผู้น�ำมืออาชีพของผู้น�ำ
สตรีในสังคมไทยที่มีพลังอ�ำนาจในการตัดสินใจ นับเป็นบุคคล
ต้นแบบที่งานวิจัยอัตชีวประวัติช่วยถอดบทเรียนเส้นทางความ
ส� ำ เร็ จ ในงาน ช่ ว ยกระตุ ้ น ความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า แห่ ง ตน         
สร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ บุ ค คลรุ ่ น ใหม่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ จุ ด ประกาย         
ความคิ ด ขยายโลกทั ศ น์ ผู ้ น� ำ สตรี เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของสั ง คม
ประชาธิปไตยที่สร้างความเท่าเทียมอย่างยั่งยืน แม้ในภาวะ
วิกฤติของโรคติดต่อร้ายแรง (COVID–19) ทั่วโลกต้องการผู้น�ำ
ที่ พ ร้ อ มจะแก้ ไ ขปั ญ หา และพร้ อ มเสี่ ย งกั บ สภาพปั ญ หาที           ่
จะเกิ ด ขึ้ น ในฐานะประธานสภาสั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์
เสาวภาพและทีมงานมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ปัญหาในภาวะวิกฤตินี้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการศึกษาเส้นทาง
ความส�ำเร็จของผูน้ ำ� มืออาชีพ จากกรณีศกึ ษาประสบการณ์ชวี ติ
การท�ำงานของพลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ จาก
พยาบาลระดับปฏิบตั ิ พัฒนาตนเองจนประสบความส�ำเร็จ เป็น
ส่วนหนึ่งของพลังเกื้อกูลในสังคมไทย นับเป็นบทเรียนให้กับ
สังคมไทยได้เรียนรู้ ตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมกัน          
ในสังคมไทย อันเป็นเป้าประสงค์ของการพัฒนาแบบยั่งยืน
(Sustainable Development Goal) ในปี ค.ศ. 2030

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาเส้ น ทางสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ในการท� ำ งาน           
และลั ก ษณะของผู ้ น� ำ มื อ อาชี พ : กรณี ศึ ก ษา พลตรี ห ญิ ง             
คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ

แบบแผนการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบ            
Auto - Biographical research (Biographical research :
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Collection and interpretation of personal or                       
documents)3,6 ร่วมกับทฤษฏีสัญญะ (Semiotic theory)7
เป็นการบรรยายเล่าเรื่องของประสบการณ์ชีวิตการท�ำงาน        
จากเจ้าของเรื่อง และผู้มีส่วนร่วมในปรากฎการณ์ เลือกใช้
สั ญ ลั ก ษณ์ ใ ห้ มี ค วามหมายสอดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมใน                  
บริบทสังคมในแต่ละช่วงเวลา และเปรียบเทียบตีความจาก
ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้น

ลั ก ษณะผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สำ�คั ญ /แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ศึ ก ษา
และเอกสารรายงาน/หลักฐาน

1. ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล เป็ น ผู ้ ใ กล้ ชิ ด และมี ค วามสั ม พั น ธ์
เกีย่ วข้องกับ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ในแต่ละช่วง
เวลาของชีวิต โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ บุคคลในครอบครัว          
เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ศิษย์เก่า ผู้คุ้นเคยจากกลุ่ม
วิชาชีพต่าง ๆ และบุคคลส�ำคัญร่วมสมัยจากภายนอกองค์กร
รวมทั้งสิ้น 29 ท่าน โดยเป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเชื่อมโยง
แบบลูกโซ่ (Snowball sampling)8 จากผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่ม
ทุกกลุ่ม
2. เอกสารหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ภาพถ่ า ย สถานที         ่
บันทึกความทรงจ�ำ  และรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติและผลงาน หนังสือพิมพ์ นิตยสารร่วมสมัย หลักฐาน
ส�ำคัญทางการศึกษา เกียรติประวัติ ผลงาน และรางวัลที่ได้รับ

วิธีดำ�เนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง (Semi - structured
Interview) แบ่งออกเป็น 5 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์
เจ้าของเรือ่ ง พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, ชุดที่ 2 แบบ
สัมภาษณ์บคุ คลในครอบครัว ญาติ พีน่ อ้ ง, ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์
ศิษย์เก่า, ชุดที่ 4 แบบสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน และชุดที่ 5 แบบ
สัมภาษณ์บุคคลส�ำคัญ ผู้อยู่นอกวงการซึ่งเป็นคนคุ้นเคยนอก
วงการ แบบสัมภาษณ์บคุ คลมีโครงสร้างก�ำหนดประเด็นค�ำถาม
ไว้ล่วงหน้า ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านในเรื่อง
ความตรงเชิงเนื้อหาของการส�ำรวจ และการสะท้อนความคิด
เห็น ความรู้สึกที่ให้ความหมาย รวมถึงเหตุผลต่อการกระท�ำ         
ในแต่ละเหตุการณ์ที่ได้มีส่วนร่วมของแต่ละช่วงชีวิตการท�ำงาน
ที่ส�ำคัญของผู้เป็นเจ้าของเรื่อง และสัมพันธภาพ ใช้เวลาใน        
การสั ม ภาษณ์ อ ย่ า งน้ อ ย 30 – 60 นาที จากบุ ค คลผู ้ รั บ                   
การสัมภาษณ์ต่อครั้ง

The Journey to Professional Leadership :
A Case study of Major General Khun Ying Asanee Saovapap

2. แบบบันทึก เอกสาร และหลักฐานส�ำคัญ เช่น
ภาพถ่าย รางวัล โครงการ และพยานวัตถุผลงาน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดย             
การสัมภาษณ์ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ และ               
ผู้ใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต
การเก็บรวบรวมข้อมูล และการสรุปผลการสัมภาษณ์ทกุ ครัง้ จะ
ให้ผู้รับการสัมภาษณ์ได้ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
ของข้อมูล ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะ
อนุ ก รรมการพิ จ ารณาโครงการวิ จั ย กรมแพทย์ ท หารบก         
หนังสือเลขที่ N013q/61_Exp ออกให้ไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม
พ.ศ.2562 ทีมผู้วิจัยด�ำเนินการพิทักษ์สิทธิ์ของอาสาสมัคร         
ด้วยความยินยอมและสมัครใจในการให้ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์จัดระบบข้อมูล
แบบ Inductive Analysis เพื่อค้นหาความหมาย คุณค่า               
ในบรรทัดฐานของกลุ่มคน สังคม วัฒนธรรมตามความเชื่อ           
ค่านิยมและประเพณีวิถีด�ำเนินชีวิตร่วมสมัยในการก�ำหนด            
ค�ำอธิบาย พรรณนาความ (Narrative) เน้นปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) และตีความตามมุมมอง
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญและสอดคล้องกับบริบท เพี่อให้เกิดความ             
น่าเชื่อถือของข้อมูล (Trustworthiness)9 วิเคราะห์ข้อมูล         
ของ Schreier10 ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 1) อ่านข้อมูลของแต่ละคน
ซ�้ำไปมาหลายรอบอย่างละเอียด เพื่อท�ำความเข้าใจกับเนื้อหา
ของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนตามค�ำถามการวิจัย 2) เลือกเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับค�ำถามการวิจัย แล้วลงรหัสข้อมูลส�ำคัญที่เป็นค�ำ  
วลี หรือประโยค โดยลงรหัสข้อมูลทีละแถว 3) คัดเลือกข้อมูล
ของผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล 1-2 คน ที่ มี ข ้ อ มู ล ละเอี ย ด ชั ด เจนลึ ก ซึ้ ง
ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และมีประเด็นทีน่ า่ สนใจ
มากกว่าข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลคนอื่น ๆ 4) จัดกลุ่มข้อมูลที่ให้
ความหมายเหมือนและความหมายต่างกันไว้เป็นหมวดหมู          ่
โดยมีการยกตัวอย่างค�ำพูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ
5) อ่านทบทวนข้อมูลอีกหลายครั้ง และจัดกลุ่มจนเกิดเป็น
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ประเด็นที่สะท้อนและสื่อความหมายของเนื้อหา และ 6) ตรวจ
สอบข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาอี ก ครั้ ง กั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก                    
การสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ยื น ยั น ว่ า ผลการวิ จั ย จากการสั ม ภาษณ์               
ผู้ให้ข้อมูลแท้จริง

ผลการศึกษา

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ เริ่มต้นพัฒนา
ตนเองตั้งแต่เป็นพยาบาลระดับปฏิบัติจนก้าวขึ้นสู่การเป็น             
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล และเป็นผู้น�ำองค์กรส�ำคัญ
ระดั บ ชาติ จ นถึ ง นานาชาติ เป็ น ผู ้ มี ภ าวะผู ้ น� ำ ที่ โ ดดเด่ น                      
(A Leader of the Leaders) และเป็นมืออาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับจากสถาบันส�ำคัญ ๆ ในสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน
พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ เป็นตัวอย่าง
ของผู้น�ำองค์กรที่มีศักยภาพสูงท�ำหน้าที่ในการด� ำ เนิ น งาน          
ตามนโยบายและแผนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้         
โดยอาศัยความรู้ความสามารถในระดับบุคคล รวมทั้งเป็น              
ผู้มีต้นทุนทางสังคมจาก ครอบครัว และเครือข่าย ช่วยเกื้อหนุน
บนเส้นทางการท�ำงานจนก้าวสู่ความส�ำเร็จ ด้วยบุคลิกภาพ         
โดดเด่น จิตใจรักเรียน และใฝ่ดี มีตัวแบบที่ประสบความส�ำเร็จ
ในงาน มีเครือข่ายที่เปรียบประดุจ “ลมใต้ปีกที่สนับสนุน”            
เป็ น ความร่ ว มมื อ ที่ เ หนี ย วแน่ น ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น ขั บ เคลื่ อ น            
บนเส้นทางแห่งความรัก ความศรัทธา ความหวัง และความ
ส�ำเร็จในงาน ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นผู้น�ำมืออาชีพ          
ของท่านมีลักษณะที่โดดเด่น 6 ด้าน ได้แก่ 1) มีวิสัยทัศน์          
กว้างไกล 2) ตัดสินใจดี มีวินัย และโปร่งใส 3) ใส่ใจประสาน
ความร่วมมือ 4) ถือประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อน 5) น�ำพา
องค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ 6) สร้างความยั่งยืนอยู่ดี
มีสุขของคนไทย มีรายละเอียด ดังนี้
1. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ท่านเป็นผู้ด�ำเนินพันธกิจ   
ขององค์กรให้ลลุ ว่ งตามวิสยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนดด้วยวิถปี ระชาธิปไตย
ท�ำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทีมงาน ดังค�ำกล่าวขานของลูกศิษย์
และได้เป็นเพื่อนร่วมงานในเวลาต่อมา
“คุณหญิงมีจุดเด่นที่ท่านเป็นคนที่มีจิ ตใจงดงาม       
และก็ยอมรับฟังความคิดเห็นความแตกต่างของผูอ้ นื่ และมีความ
เป็นผู้น�ำ  ท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และท่านได้ผลักดันวิสัยทัศน์
ของท่านให้เป็นพันธกิจ โดยจุดส�ำคัญของท่านทีม่ เี ครือข่ายส่วน
นี้ก็จะเป็นผลส�ำเร็จที่ปูพื้นฐานความคิดขึ้นมา” (G4P1F1)
2) ตัดสินใจดี มีวินัย และโปร่งใส ท่านมีวินัยใน
ตนเองในการแสวงหาความรู้ให้ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความ
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เส้นทางสู่ความเป็นผู้น�ำมืออาชีพ:
กรณีศึกษา พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ

พร้อมทีจ่ ะเป็นผูน้ ำ� ทีด่ แี ละเสียสละ มีความโปร่งใสในการท�ำงาน
จึงท�ำให้การตัดสินใจถูกต้องมีข้อมูลสนับสนุน เหมาะสมดีงาม
จึงได้รับการยอมรับ อดีตผู้บังคับบัญชามองว่า ท่านมีลักษณะ
ผู้น�ำสูง ไม่ใช่นักวิชาการอย่างเดียวแต่ท่านเป็นนักบริหารที่ดี
และมีความจริงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
“ผมเชื่อว่า ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่มีใครไม่รักท่าน         
การรับนักเรียนพยาบาล อ.อัสเป็นคนมีเพือ่ นเยอะ คนรูจ้ กั เยอะ
ในวงการทหารก็ต้องมีการฝากเข้าเรียนกันเยอะ แต่อ.อัสก็มี
กติกา ตรงไปตรงมา รักษาวินยั อย่างเคร่งครัด ไม่มกี ารรับใต้โต๊ะ
อ.อัสอยากให้วิทยาลัยเจริญก้าวหน้า ท�ำงานด้วยความเสียสละ
ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักท่านมาก และท่านยังไม่ได้ท�ำงานข้างนอก
พอท่านไปท�ำงานภายนอก ท�ำให้ได้งานที่กว้างกว่าที่ท�ำใน
ทหารบก” (G4P2C1)
3) ใส่ใจประสานความร่วมมือ ท่านเป็นผู้น�ำที่มี
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละสามารถปรั บ ไปสู ่ พั น ธกิ จ ในการท� ำ งานด้ ว ย
ความมุ่งมั่น และมีสัมพันธภาพดีจนบรรลุผลด้วยความเป็น           
ผู ้ ป ระสานความร่ ว มมื อ เป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นจากเครื อ ข่ า ย
รายรอบทุกภาคส่วน จนพันธกิจส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
“ท่านประสานงานกับหน่วยงานทั้งข้างบน-ข้างล่าง
สามารถพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกให้เจริญก้าวหน้า
กว่าทหารกลุ่มอื่นๆ สร้างอาคาร สถานที่ ให้แก่วิทยาลัย เราให้
ท�ำวิทยาลัยกองทัพบก เจริญเทียบเท่าต่างประเทศเลย สามารถ
ท�ำให้พยาบาลมีต�ำแหน่งที่สูงขึ้น มีความสัมพันธ์กับทีมงาน          
ทั้งลูกน้อง” (G4P2C1)
4) ถือประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อน ท่านตัดสินใจ
ด้ ว ยการถื อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวมเป็ น ส� ำ คั ญ และ สรรสร้ า ง
นวั ต กรรมที่ พั ฒ นาระบบงานหรื อ ส่ ว นรวมให้ ดี ขึ้ น ด้ ว ย
บุ ค ลิ ก ภาพที่ น ่ า ศรั ท ธา การตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต้ อ ง เสี ย สละ
และจริงใจ เพื่อประโชน์ของส่วนรวมดังค�ำกล่าว ของผู้ร่วมงาน
ในองค์กร ดังนี้
“เป็นผู้น�ำที่โดดเด่น ที่สง่างาม อ่อนโยน รับฟังผู้อื่น
ตัดสินใจที่รวดเร็ว เฉียบขาด ถูกต้อง แล้วคือให้ความส�ำคัญใน
การพัฒนาการศึกษาของผูอ้ นื่ ประโยชน์โดยรวม โดยไม่ยดึ ติดว่า
จะท�ำเพื่อหน่วยงานของท่านเท่านั้น ท่านจึงเป็นแบบอย่างของ
พยาบาลกองทัพบกที่ลูกศิษย์ให้ความเคารพนับถือตลอดมา”
(G4P2F1)
5) น�ำพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ท่านเป็น
ผู้น�ำที่สามารถสร้างวิสัยทัศน์และด�ำเนินตามพันธกิจจนส�ำเร็จ
บรรลุ จุ ด หมาย จากการรวบรวมสรรพก� ำลั ง จากเครื อ ข่ า ย  
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เปรียบดัง่ ลมใต้ปกี คอยเกือ้ หนุน ในวิถที ำ� งานแบบประชาธิปไตย
อี ก ทั้ ง มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ช ่ ว ยท� ำ ให้ มี น วั ต กรรมใน            
การท�ำงาน ช่วยพัฒนาระบบงานอื่นๆ ให้มีการเปลี่ยนแปลง
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น เป็ น คุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ ประเทศชาติ
ดังค�ำกล่าวของอดีตผู้บังคับบัญชาว่า
“คุณหญิงมีจุดเด่นที่ท่านเป็นคนที่มีจิ ตใจงดงาม        
และก็ยอมรับฟังความคิดเห็นความแตกต่างของผูอ้ นื่ และมีความ
เป็นผู้น�ำ  ท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และท่านได้ผลักดันวิสัยทัศน์
ของท่านให้เป็นพันธกิจ มีการเปลีย่ นแปลงดีขนึ้ ได้รบั การยอมรับ
โดยจุดส�ำคัญของท่านมีเครือข่ายส่วนนี้ก็จะเป็นพลังที่ปูเสริม
สร้างพื้นฐานขึ้นมา” ( G4P1F1)
6) สร้างความยั่งยืนอยู่ดีมีสุขของคนไทย ท่านเป็น
ผู ้ บ ริ ห ารพยาบาลที โ ดดเด่ น จนได้ รั บ เลื อ กเป็ น ที ม บริ ห าร             
ของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย จากจุดนั้นได้น�ำพาท่าน
ก้าวสูต่ ำ� แหน่งส�ำคัญอืน่ ๆ อีกมากมายในสังคม ท่านจึงมีโอกาส
สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนความเท่าเทียม
ระหว่างชายหญิง มักจะให้ข้อเสนอแนะในรัฐสภาเสมอ ๆ             
ดังค�ำกล่าวของวุฒิสมาชิกในยุคสมัยเดียวกันว่า
“จากการที่ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาและต�ำแหน่ง
ส�ำคัญอื่น ๆ อีกมากมายในสังคม ท่านจึงมีโอกาสสร้างผลงานที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิเช่น การบ�ำบัดฟื้นฟูและส่งเสริม
สวัสดิภาพสตรีที่ถูกกระท�ำรุนแรง การรณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรีที่ถูกกระท�ำความรุนแรงด้วยการจัดงานลีลาศ
การกุศล รณรงค์หาทุนสร้างบ้านพักใจเพื่อสตรีที่จังหวัดชุมพร
และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวส�ำหรับสตรี
และเด็กทีถ่ กู กระท�ำทารุณกรรม และให้ได้ มีอาชีพ พึง่ พาตนเอง
ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” (G5P2O)
เส้นทางสู่ความเป็นผู้น�ำมืออาชีพ (Professional
leadership) จากผู ้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บก          
เป็ น การพั ฒ นาตนเองสู ่ ผู ้ น� ำ องค์ ก รในระดั บ ประเทศและ              
น�ำสตรีไทยสู่สากล การหล่อหลอมศักยภาพของท่านสู่การเป็น
ผู้น�ำอย่างมืออาชีพระดับชาติได้อาศัยระยะเวลาเป็นการบ่ม
เพาะการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ทยี่ าวนาน การศึกษาครัง้ นีพ้ บ
ว่ามีปรากฏการณ์ที่มีส่วนก�ำหนดเส้นทางสู่ความเป็นผู้น�ำมือ
อาชีพจนประสบความส�ำเร็จ 5 ด้าน คือ 1) วัฒนธรรมความ   
เป็นไทย 2) บุคลิกภาพโดดเด่น 3) จิตใจทีร่ กั เรียนใฝ่ดี 4) มีแบบ
อย่างที่ดีในการด�ำเนินชีวิต และ 5) มีลมใต้ปีกคอยเกื้อหนุน         
ซึ่งมีส่วนช่วยให้การท�ำงานนั้นประสบความส�ำเร็จดังที่มุ่งหวัง
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

The Journey to Professional Leadership :
A Case study of Major General Khun Ying Asanee Saovapap

1. วัฒนธรรมความเป็นไทย ท่านได้รับการอบรม
เรื่องการวางตนในฐานะกุลสตรีไทยแล้วได้น้อมน�ำสิ่ง ดี ๆ มา
ปฏิบัติให้รู้จักเคารพผู้ใหญ่ ไม่ก้าวร้าว คุณหญิงกล่าวว่าท่านได้
ดีเพราะตระกูล “วิฉายา” ให้การอบรม สั่งสอน และขัดเกลา
ท่ า นได้ ซึ ม ซั บ และแสดงออกเป็ น ลั ก ษณะนิ สั ย บุ ค ลิ ก ภาพ
พฤติกรรม ความคิด และความรู้สึกที่ชัดเจนในชีวิตส่วนตัว
ครอบครัว การท�ำงานบนพื้นฐานค่านิยมชาวไทยตามวิถีพุทธ
อันได้แก่
1.1 กตัญญูรู้บุญคุณ ท่านเป็นผู้ส�ำนึกในบุญคุณ
ของบุพการีและผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้ ด้วยการร�ำลึกถึงพระคุณ
ทีเ่ คยให้ความอุปการะด้วยความเคารพยิง่ เมือ่ รูพ้ ระคุณแล้วจะ
ตอบแทนบุญคุณ ท่านจึงเป็นลูกที่แสดงความกตัญญูต่อ บิดา
มารดา ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่ท่านได้เรียนมาดังค�ำกล่าว
ของท่านที่ว่า
		
“การท�ำงานก็ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณเขา...        
คนเป็นครูต้องสั่งสอนความเป็นคนกตัญญูกตเวที การตอบ  
แทนคุณ”
1.2 มีคุณธรรมจริยธรรม ท่านได้รับการปลูกฝัง
จากครอบครั ว ที่ ยึ ด มั่ น ในพระพุ ท ธศาสนา จิ ต ใจที่ ไ ด้ รั บ               
การขั ด เกลาในวั ย เด็ ก เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ เ ข้ า ใจคนและ         
งาน สามารถแก้ไขปัญหาด้วยสติและปัญญา มีจติ อาสา ซือ่ สัตย์
และโปร่งใสในการท�ำงาน สามารถประยุกต์ประสบการณ์ที่ได้
รับมาปรับใช้เป็นผู้น�ำที่มีคุณธรรมได้รับการยอมรับ ดังค�ำกล่าว
ของศิษย์เก่า จากสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง
		
“พี่อัสมีประสบการณ์จากทางทหาร พยาบาล        
ครู ผ่านองค์กรต่างๆ สามารถผสมผสาน การด�ำเนินงานให้สำ� เร็จ
ได้ด้วยพี่อัสมองคนแบบองค์รวม คุณธรรม จริยธรรม ฉันทะ         
วิริยา และความพอใจ” (G3P3F1)
2. บุคลิกภาพโดดเด่น ท่านเป็นที่รัก ศรัทธาน่า
เลื่ อ มใส จากภาพลั ก ษณ์ ข องกุ ล สตรี ไ ทยที่ เ ป็ น มิ ต ร และ             
การวางตนได้เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซือ่ สัตย์จริงใจ
เสียสละ และมีจิตอาสา
2.1 กุลสตรีไทยน�้ำใจงาม ด้วยภาพลักษณ์ที่
ประทับใจจากรูปร่างหน้าตาดีสดใส ซื่อสัตย์ จริงใจ มีเมตตา
และมีความเอื้ออาทร จากการสะท้อน ความรู้สึกของศิษย์เก่า
ร่วมสถาบันการศึกษา
		
“รูปร่างหน้าตาที่สวยงาม มุ่งมั่นตั้งใจเรียน ให้
ส�ำเร็จ ด้วยความอดทน และเอื้ออาทร มนุษยสัมพันธ์ดี วางตัว
ได้เหมาะสมและ ตัดสินใจดีมคี วามเป็นผูน้ ำ� …ตัง้ ใจในการศึกษา
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เล่าเรียน คือ เรียนอาชีพที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ จึงเลือกเรียน
พยาบาลช่วยเหลือทุกคนที่ช่วยเหลือได้อย่างจริงจัง ตั้งแต่เริ่ม
ต้นจนจบสุดท้าย เช่น ช่วยคนป่วยในโรงพยาบาล จะช่วยตั้งแต่
แรกเริม่ จนเขาได้เข้านอนรักษาโรงพยาบาล คือช่วยอย่างจริงจัง
จริงใจจนส�ำเร็จ”  (G3P1F1)
2.2 มนุษยสัมพันธ์ดี ท่านวางตนได้ดี ทันสมัย
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ สื่อสารได้ดี มีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ และเห็นคุณค่าของผู้อื่น
		 “มนุษยสัมพันธ์ดีมาก สวยชอบตั้งแต่แรกเห็น
หน้าตาจะยิ้มตลอดเวลา จริงใจ ชอบช่วยเหลือคนอื่น วางตัว
เสมอต้นเสมอปลาย มีความยิม้ แย้มแจ่มใส ไม่เคยเห็น โกรธใคร
รู้สึกว่าอัศ เป็นคนจริงใจกับเพื่อนกับครู ทุ่มเท ท�ำงาน ซื่อสัตย์
ต่อวิชาชีพ ต่อผู้ป่วย ต่อครูด้วยความเต็มใจ และไม่หลบหลีก”
(G3P1T1)
3. จิตที่รักเรียนใฝ่ดี ตั้งแต่วัยเยาว์ท่านตามคุณปู่
คุณย่าเข้าวัด ซึมซับพระธรรมเรื่องความกตัญญูรู้คุณ ให้คุณค่า
เรื่องความถูกต้องดีงามของบุคคล เมื่ออยู่ในสภาวะครอบครัว
แตกแยก ถึงแม้ตอ้ งไปอยูก่ บั คนอืน่ ในช่วงวัยรุน่ ท่านรักทีจ่ ะเรียน
รักความก้าวหน้า รักที่จะท�ำงานด้วยและเรียนไปด้วย มองโลก
ในแง่ดี และพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสเสมอ
3.1 มองวิกฤตเป็นโอกาส ท่านเข้าใจและยอมรับ
สภาวะวิกฤติของครอบครัว ด้วยความรักดี ใฝ่ดีมองโลกในด้าน
ดี จึงพยายามอดทน มีความฉลาดทางอารมณ์ และพยายามหา
ทางก้าวข้ามผ่านปัญหาเพื่อได้สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต
		
“ด้วยนิสัยตัวเราเองไม่ ใช่คนนิสัยที่ก้าวร้าว            
สิ่งที่ด้อยทาง Broken Home ชีวิตเป็นไปในทางดี เพราะ             
พี่ใฝ่ดี เห็นอะไรจะเป็นบวกไปหมด พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส   
ต้องอดทน” (G1P1)
3.2 มีเป้าหมายไม่ย่อท้อ จากการมีเป้าหมาย       
ในชีวติ และการท�ำงานทีช่ ดั เจนและมีความเป็นไปได้ มีความมุง่
มั่นและยืดหยุ่น เพื่อความส�ำเร็จด้วยการพัฒนาตนเอง
		
“พี่อัสเป็นคนที่คิดอะไรแล้วไม่คิดสั้น เป็นคนที่
คิดอะไรยาวแล้ววางแผนอนาคต เป็นคนรัก ความก้าวหน้า         
เพิม่ วิทยฐานะตัวเองตลอดเวลา รูจ้ กั ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ”
(G2P2)
		
“เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมาก ถ้าตั้งใจจะท�ำอะไร
แล้วก็จะต้องท�ำให้ส�ำเร็จ” (G2P3)
4. มีแบบอย่างที่ดีในการด�ำเนินชีวิต ท่านมาจาก
ครอบครั ว ข้ า ราชการชั้ น สู ง มี ฐ านะ เป็ น ครอบครั ว อบอุ ่ น          
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เส้นทางสู่ความเป็นผู้น�ำมืออาชีพ:
กรณีศึกษา พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ

มีหน้าตาในสังคม วัยเด็กคุณปู่ คุณย่าให้การอบรมสั่งสอน          
ตามตามหลักพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ค่านิยมของ         
คนไทย เมื่อครอบครัวแตกแยก ท่านต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อน
ของมารดา ท่านสามารถปรับตัว ก้าวข้ามผ่านความกลัวจาก
อุปสรรคปัญหา ได้เห็นแบบอย่างความส�ำเร็จในงาน และ              
ได้ ท� ำ งานในโรงพยาบาลที่ตรงกับ อุป นิสัยตนเองที่มีเมตตา         
ท่านเล่าว่า
		
“ต้องเข้าไปเรียนหนังสือในเมืองนครศรีธรรมราช
แล้ ว บั ง เอิ ญ คุ ณ แม่ มี เ พื่ อ นเป็ น หมอ ชื่ อ คุ ณ น้ า ทองใบ                       
(หมอทองใบ) เป็นเจ้าของโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช เป็น
ภรรยาหมอจรัส เราเป็นลูกของเพื่อนไปอยู่กับเขาได้เห็นผู้ป่วย
ลักษณะต่างๆเพราะช่วยคุณน้าท�ำงานทุกอย่าง” (G1P1)
5. มีลมใต้ปกี คอยเกือ้ หนุน ท่านมีเครือข่ายพันธมิตร
อันเกิดจากการด�ำรงชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการท�ำงานที่
เน้นการท�ำงานเป็นทีม ซึ่งชื่นชม รัก ศรัทธา คอยช่วยเหลือ
สนับสนุนอย่างเข้มแข็งและต่อเนือ่ ง รวมถึงการได้รบั โอกาสดีใน
การท�ำงาน เป็นประสบการณ์ในระดับต่างๆ ที่มีคุณค่า กลาย
เป็นต้นทุนทางสังคมทีไ่ ด้สงั่ สม ตกผลึก จึงท�ำให้งานทีท่ า่ นริเริม่
ประสบความส�ำเร็จและได้รับการยอมรับ
5.1 ได้ รั บ โอกาสที่ ดี ท่ า นเป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู              ้
มี ก ารศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ป ระสบการณ์ ต รงในต่ า ง
ประเทศ อีกทั้งมีความสามารถในการประสานงาน มีแหล่ง
ทรัพยากรในการท�ำงาน และมุ่งมั่นติดตามงาน จึงได้รับโอกาส
ดี ๆ ในการท�ำงานเพื่อวิชาชีพและสังคม
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“การเรียนหลักสูตรครูพยาบาล สร้างความเป็น
ผู้น�ำ  ท�ำให้คุณหญิง มีความมั่นใจ มีวิชาครู อาจารย์ที่มาสอน
แต่ละท่านมีแต่อาจารย์เก่งๆ ท�ำให้ได้เรียนรู้จากอาจารย์ทั้ง          
การท�ำงาน การพร้อมหยิบยืน่ ให้ผอู้ นื่ ท�ำให้คณ
ุ หญิงมีศกั ยภาพ
มีผลงาน พร้อมท�ำงานเพื่อสังคม จึงได้รับโอกาสดี ๆ เพราะได้
รับความไว้วางใจ” (G3P2F1-1)
5.2 ครอบครั ว ดี มี เ ครื อ ข่ า ยคอยค�้ ำ จุ น จาก
ครอบครั ว เดิ ม ของท่ า นที่ เ ป็ น ข้ า ราชการชั้ น สู ง ที่ ท� ำ หน้ า ที่        
อบรมเลี้ยงดู สั่งสอนให้เป็นคนดี มีเมตตา มีความสามารถใน
การท�ำงานหลายบทบาทกับบุคคลหลายกลุ่ม และมีครอบครัว
ของตนเองที่มีสามีเป็นแพทย์ระดับผู้บริหารชั้นสูง คอยเอื้อ
อ� ำ นวยช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ มี ค วามพร้ อ ม มี พ ลั ง อ� ำ นาจใน                    
การท�ำงานระดับต่าง ๆ จนถึงระดับชาติและนานาชาติ ดังค�ำ
กล่าวที่ว่า
		
“คุณหญิงเป็นผูม้ พี ลัง และมีผสู้ นับสนุนทีด่ ที ำ� ให้
ไปได้เรื่อย ๆ ทั้งการแสดงบทบาท หน้าที่ทางสังคมแบบนี้          
ไม่ใช่วา่ ใครๆก็ทำ� ได้ตอ้ งมีความพร้อมหลายๆ ด้าน ต้องมีคนคอย
สนับสนุน” (G3P2F1-1)
องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ นั บ ตั้ ง แต่ บ ริ บ ทสั ง คมไทย          
เป็นสถานการณ์ภายนอกได้เชือ่ มโยงกับเหตุการณ์ในระบบงาน
องค์ ก ร กลุ ่ ม คน และภาระงาน ร้ อ ยเรี ย งผสมผสานเป็ น           
องค์ประกอบของคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ตัวตนของท่านเอง10
มี ส ภาพแวดล้ อ มในครอบครั ว หล่ อ หลอมจนตกผลึ ก ของ
แบบแผนเส้นทางชีวติ การท�ำงานของท่านจนประสบความส�ำเร็จ
ดังแผนภาพที่ 1
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The Journey to Professional Leadership :
A Case study of Major General Khun Ying Asanee Saovapap

การอภิปรายผลการวิจัย

เส้นทางความส�ำเร็จของท่านมาจากสิ่งที่เหมือนกับ
ผูน้ ำ� สตรีระดับประเทศอืน่ ๆ คือ คุณสมบัตสิ ว่ นบุคคลทีโ่ ดดเด่น
จากความมุ่งมั่น เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับตนเองให้ทันสมัย         
มีความฉลาดทางอารมณ์ แหล่งข้อมูลดี และมีความคิดก้าวหน้า
มีเครือข่ายสนับสนุน และท�ำได้หลายบทบาทหน้าที่ ส่วนที่มี
เอกลั ก ษณ์ จ ากความกตั ญ ญู รู ้ คุ ณ คนและแผ่ น ดิ น ถิ่ น เกิ ด                 
มีคุณธรรมในการด�ำรงชีวิตน�ำมาใช้ในการท�ำงานสอดคล้อง        
กับวัฒนธรรมไทย วิถีด�ำเนินชีวิตของชนชาวไทย มีความเชื่อ          
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ชาวไทยยึดถือปฏิบัติ และ
ศรัทธาในศาสนาพุทธ ซึ่งเรียนรู้สืบทอดกันมา ท่านเติบโตใน
บ้านคุณปู่ (ขุนประสิทธิธารา อดีตอธิบดีกรมชลประทาน)              
ริมคลองบางกอกใหญ่ ธนบุรี เป็นครอบครัวอบอุ่น การที่ท่าน
ได้ตามคุณปู่ คุณย่าไปวัดตั้งแต่เด็กเป็นการปลูกฝังให้เป็นคนมี
ใจบุ ญ และยึ ด มั่ น ในพระธรรมค� ำ สอนในพระพุ ท ธศาสนา          
ท� ำ ให้ ท ่ า นรั ก ดี รั ก เรี ย น ใฝ่ ดี มี เ จตนคติ อั น ดี ต ่ อ ตนเอง
และคนรอบข้าง รวมทั้งมีจิตอาสาพร้อมช่วยสังคม
ท่านมีบคุ ลิกภาพทีโ่ ดดเด่นของกุลสตรีไทยน�ำ้ ใจงาม
ทันสมัย ซื่อสัตย์จริงใจ จิตใจใฝ่ดี รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต          
มองวิกฤติเป็นโอกาส มุ่งมั่นไม่ย่อท้อ มีอุดมการณ์การท�ำงาน
อย่างชัดเจน มีจิตอาสาท�ำเพื่อคนอื่น สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ท่านเป็น
คนเก่ง คนดี มีความรู้ความสามารถ เพราะมีแบบอย่างที่ดีใน
การด�ำเนินชีวิต จากการได้รับโอกาสดี ประกอบกับท่านโชคดีมี
สามีดที เี่ ปรียบดัง่ ฉัตรแก้วกัน้ เกศ ช่วยกันฝ่าฟันเพดานแก้วทีเ่ ป็น
อุปสรรคทีม่ หี ลายชัน้ ซับซ้อน มีเครือข่ายการสนับสนุนทีเ่ ข้มแข็ง
เป็น “ลมใต้ปีก” ท�ำให้ท่านเป็นผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล          
โดยมีการศึกษาต่อเนื่องเป็นบันไดเชื่อมโยง ให้เปลี่ยนแปลง         
วิธีคิด และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นจุดเด่นของ
ภาวะผู้น�ำมืออาชีพ ความเป็นผู้น�ำที่มีประสิทธิผลมีรากฐานมา
จากความสมบูรณ์ และความถูกต้องของบุคคลที่ตนเองมีเป็น
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของตนเองทัง้ สิน้ เป็นผูน้ ำ� กระตือรือร้น
บนเส้นทางการท�ำงานตามอุดมการณ์แห่งชีวติ 11 ผูน้ ำ� ทีด่ จี ะริเริม่
สร้างสรรค์ผลงาน ท�ำงานเป็นทีม ติดตามงานจนได้รับผล        
ส�ำเร็จ ให้ความส�ำคัญกับการมีข้อมูลที่ดี เพียงพอ ประกอบ          
การตัดสินใจ และมีที่ปรึกษาที่ดีเป็นสิ่งส�ำคัญ12,13 การใฝ่รู             ้
ใฝ่เรียนความสามารถในการคิดตัดสินใจ จิตอาสา การอุทิศตน
และความสามารถในการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็น
คุณสมบัติที่ท่านมี เฉกเช่นกับผู้น�ำระดับสูงที่สร้างความรัก   
ความศรัทธา ความไว้วางใจจากผูอ้ ยูร่ อบด้าน รวมถึงความกล้าหาญ
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กล้าสู้ ในกลุ่มด้อยโอกาส เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม14                 
สิ่งที่แตกต่าง คือ ท่านมีความกล้าเสี่ยง และกล้าแสดงจุดยืน        
ของตนเอง ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นจุดอ่อนและความเข้มแข็ง ท�ำใน
สิ่งที่ ผู้น�ำหลายๆ คนไม่ได้ท�ำ  โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ชดเชยจุด
อ่อนของตนเอง จากการคิดนอกกรอบได้เป็นความเข้มแข็ง      
สมัยวัยรุ่นเมื่อ ครอบครัวแตกแยกแต่ท่านได้ประคับประคอง
ตนเองให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคและปัญหา จนได้ เ รี ย นต่ อ
พยาบาลระดั บ ปฏิ บั ติ 15 พั ฒ นาตนเองบนเส้ น ทางเดิ น จาก              
ผู้บริหารการศึกษา ก้าวขึ้นบริหารองค์กรระดับต่าง ๆ ที่สูงขึ้น
จนถึงระดับชาติและนานาชาติ16
บนเส้นทางชีวิตการท�ำงาน ท่านได้อุทิศตนในฐานะ
เป็นข้าราชการของแผ่นดินไทย มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธ
ศาสนา ท� ำ ให้ มี ค วามเมตตาต่ อ ผู ้ น ้ อ ยและเคารพผู ้ ใ หญ่            
สามารถแก้ไขปัญหาด้วยสติและปัญญา มีจิตอาสา ซื่อสัตย์       
และโปร่งใส มีความเข้มแข็งแต่ออ่ นน้อมถ่อมตน เพียรพยายาม
ในการท�ำงานเพื่อชาวไทย ปัญหาและอุปสรรคในช่วงเด็กและ
วัยรุ่นที่มีผลต่อพัฒนาการแห่งชีวิตได้กลับเป็นแรงกระตุ้นที่
ส�ำคัญยิ่งท�ำให้ท่านรู้จักปรับตัวและแก้ไขปัญหา พลิกวิกฤติให้
เป็นโอกาส ก้าวข้ามผ่านความกลัวให้เป็นความกล้าเผชิญปัญหา
และอุปสรรค สิง่ ท้าทายทีเ่ กิดด้วยสติปญ
ั ญา และการใช้เครือข่าย
ทางสังคมเกื้อหนุนจนสัมฤทธิ์ผล มุ่งเน้นอนาคต การศึกษา
วิจยั ในต่างประเทศพบว่า เด็กวัยรุน่ ทีห่ นีออกจากบ้านส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 14-15 ปี มีปัญหากับผู้ปกครองหรือรู้สึกว่าไม่ได้
รับความรัก หลายคนมีภาวะซึมเศร้า การหนีออกจากบ้านมี
ความเสี่ยงสูงที่จะถูกจับตัวและติดยาเสพติด17 และการศึกษา
ผลของครอบครัวแตกแยกจากวัยรุน่ 50 คน เขาเหล่านัน้ จะขาด
การยอมรับนับถือตนเองซึง่ เป็นองค์ประกอบหลักของสุขสภาวะ
ทางจิตใจและอารมณ์ มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้อื่น ไม่สามารถ
จัดการสิ่งแวดล้อมของตนเอง และขาดจุดมุ่งหมายในชีวิต18        
การพลิกฟื้นคืนกลับของเด็กจากครอบครัวที่บ้านแตกด้วยการ
ศึกษาทางปรากฎการณ์วิทยาพบว่า เด็กจะสามารถกลับมาสู่
ความส�ำเร็จได้เมื่อได้รับการยอมรับ การนับถือศาสนา ความ
สามารถในการรับรู้ ความสามารถทางสังคม และการได้รับ         
การสนับสนุนทางสังคม เมื่อเด็กมีอายุที่โตเต็มที่ มีวุฒิภาวะ       
เพิ่มเป็นปัจจัยส�ำคัญในการกลับมาเข้มแข็งต่อไป19 ท่านโชคดีมี
ชีวิตสมรสที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น และมีเครือข่ายบริวาร           
เกื้อหนุน ได้รับโอกาสดีและมีความสามารถ ท�ำให้ประสบ         
ความส�ำเร็จในเส้นทางการท�ำงานระดับชาติและนานาชาติ
กลายเป็นผู้น�ำที่มีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่แท้จริง11,20
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สิ่ ง ส� ำ คั ญ ยิ่ ง เส้ น ทางความส� ำ เร็ จ ของท่ า นเป็ น
ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าของสังคม ท่านมีความสุขอันเกิด        
จากความพอดี จากความสมดุลกลมกลืนของชีวิตครอบครัว         
และชี วิ ต การท� ำ งาน ท่ า นมี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ เ ห็ น ความสุ ข ของ                
ผู ้ อื่ น บุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ นสั ง คมและประเทศชาติ โดยอั ต ลั ก ษณ์           
ของผู้น�ำต้องร่วมสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและสังคม     
ในแผ่นดินถิ่นเกิด21 ท่านในวัย 88 ปีและทีมงานสร้างพลังร่วม
เครือข่ายช่วยเหลือสังคมไทยในยุคชีวติ วิถใี หม่ (New Normal)
อย่างเต็มศักยภาพ ท่านเป็นแบบอย่างการเรียนรู้ที่เรียกว่า          
อภิมหาสมรรถนะ (Meta-Competency) ทีผ่ นู้ ำ� สามารถมีวนิ ยั
ในการก�ำกับดูแลตนเอง เรียนรู้วิธีจัดการกับความท้าทายใน
อาชีพการท�ำงานอย่างยัง่ ยืน บนเส้นทางเจริญเติบโตของตนเอง
และทีมงาน ไม่เน้นค�ำตอบเฉพาะสิ่งที่ถูกและต้องดีที่สุดแล้ว
เท่านัน้ หากแต่สร้างการรวมพลังในการท�ำงานอย่างไม่รจู้ กั ความ
เหน็ดเหนื่อยในฐานะผู้ให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และได้จัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของผู้คนมากกว่างาน22

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำ�วิจัย

เส้นทางความส�ำเร็จของ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์
เสาวภาพ ในฐานะผู้น�ำสตรีที่มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของผู้น�ำ
องค์กรระดับสูง สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนด
กรอบแนวคิดในการพัฒนาผูน้ ำ� สตรี สร้างบรรทัดฐานการท�ำงาน
ของผู้น�ำสตรีในสังคมประชาธิปไตยต่อไป ในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไปควรน�ำกรอบแนวคิดภาวะผู้น�ำไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
เครื่องมือมาตรฐาน เพื่อใช้ในการประเมินภาวะผู้น�ำของสตรี        
ในกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้เป็นพื้นฐานองค์ความรู้ในการพัฒนาผู้น�ำ
ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก        
สมาคมพยาบาลสาธารณสุ ข ไทยในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ มู ล นิ ธิ             
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้ ม ประสู ติ และและมู ล นิ ธ              ิ
พลเอกสิงหา-พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ เพื่อพัฒนา
สังคม

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564
Vol. 22 No.1 January - Aprit 2021

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

References

1. Akande D, Kuosmanen J, McDermott H, Roser D.
Human Rights and 21st Century Challenges.
England: Oxford University Press; 2020.
2. Tommasoll M. Democracy and Gender Equality:
The Role of the UN. New York: United
Nations – International IDEA; 2013.
3. Institute of Medicine (US). The Future of
Nursing: Leading Change, Advancing Health;        
5 Transforming Leadership [internet]. 2011.
4. Kwok N, Shen W, Brown DJ. Can, I am: Differential
predictors of leader efficacy and identity        
trajectories in leader d he Leadership                 
Quarterly [internet]. 2020.
5. Pew Research Center. The Path to. Female
Leadership. Women’s college enrollment        
gains leave men behind 2014.
6. Goodwin J. (Eds.). SAGE Biographical Research.
London: SAGE; 2012.
7. Irvine M. Structural Linguistics, Semiotics, and
Communication Theory: Basic Outlines and
Assumptions. Washington, DC: Georgetown
University; 2004.
8. Naderifar M, Goli H, Ghaljaie F. Snowball sampling:
A purposeful method of sampling in qualitative
research. Strides in Development of Medical
Education 2017: 14(3); 1-6. doi: 10.5812/sdme.
67670.
9. Lincoln YS, Guba EG. Naturalistic Inquiry. Newbury
Park, CA: Sage; 1985.
10. Schreier M. Qualitative content analysis in practice.
London: Sage; 2012.
11. Moxley RS. Becoming a Leader Is Becoming         
Yourself. Jefferson, North Carolina: Mc Farland;
2015.

The Journey to Professional Leadership :
A Case study of Major General Khun Ying Asanee Saovapap

12. Müller T, Niessen C. Self-leadership and
self-control strength in the work context.
Journal of Managerial Psychology 2018: 33(1);
74-92. doi.org/10.1108/JMP-04-2017-0149.
13. Evans SY, Domingue AD, Mitchell TD. Black   
Women and Social Justice Education. Legacies
and Lessons: SUNY Press; 2019.
14. Martin M. Key Steps Women Can Take to Be
Strong Leaders; Business News Daily
Contributing Writer Updated Apr 02, info@
businessnewsdaily.com 200 5th Avenue, 2nd
Floor, Waltham, MA 02451
15. Prajankett O. An educational innovative
organization: A new choice of educational
administration. Journal of The Royal Thai Army
Nurses. 2014.14(3): 116-7. (in Thai)
16. Sawangchit S., Siripirom W., Siribanpitak P. The
Development of Management Strategies for
Nursing Colleges under the Jurisdiction of
Ministry of Defence According to the Concept
of High Performance Organization. Journal          
of The Royal Thai Army Nurses. 2017 18(3):
180-91. (in Thai)
17. Tucker JS, Edelen MO, Ellickson PL, Klein DJ.        
Running away from home: A longitudinal study
of adolescent risk factors and young adult
outcomes. Journal of youth and adolescence
2011: 40(5); 507-18.

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

127

18. Tria Widyastuti Resilience of A Child From              
Broken-Home Family: A Phenomenology Study
December 2017ijasos- International E-Journal
Of Advances In Social Sciences, DOI: 10.18769/
Ijasos.370052
19. Tiangphan J, Piyasuwa S, Chankantakan K.
Psychological Well- Being of Adolescence in
Broken Family: Descriptive Phenomenology.
Journal of Health and Nursing Research 2019:
35(1); 214-23. (in Thai)
20. Ashford SJ, De Rue DS. Developing as a
leader: The power of mindful engagement.
Organizational Dynamics 2012: 41(2); 146-54.
21. De Rue DS, Ashford SJ. Who will lead and who
will follow? A social process of leadership
identity construction in organizations.                
Academy of management review 2010: 35(4);
627-47.
22. Hannum M, McCollum J. Four Human Centric
Practices to Becoming an Effective Leader,
Leadership Excellence presented by HR.com
JUNE61. HR.com, Inc. EBSCOhost; 2020.

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564
Vol. 22 No.1 January - Aprit 2021

