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ภาวะผูนํายุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21 

รศ.(พิเศษ) ดร.พรชัย เจดามาน 
 
ผูนําในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนผาน เปนภารกิจการนําพาบุคลากรในองคกร เดินทางจากที่หนึ่ง

ไปยังอีกที่หนึ่งสูการเปน “ผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามวิสัยทัศนขององคกรอันยิ่งใหญ” ผูนําที่จะ
ประสบความสําเร็จ จําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนา ตระหนักรูในหนาที่ และความรับผิดชอบ ความ
เสมอภาค คุณธรรมและความรูที่สามารถบูรณาการเพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุเปาหมาย 
อันเปนคุณสมบัติสําคัญที่ตองคํานึงถึงและเกิดการมี “วัฒนธรรมาภิบาล”ของแบบอยางที่ดีและเปนเอกลักษณ
เฉพาะแหงตน 
 

บทบาทผูนํามืออาชีพในศตวรรษที่ 21  
ภาวะผูนําของผูบริหารแบบมืออาชีพ ในการพัฒนาและนําพาองคกรเพื่อใหการดําเนินการประสบ

ผลสําเร็จ มีบทบาทสําคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. การเปนผูตัดสินใจ (Decision Maker) จะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีตางๆ ของ
การ ตัดสินใจ และมีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ ไมใหเกิดความขัดแยง  

5. การเปนผูจัดองคกร (Organizer) จากการมีการออกแบบงาน การกําหนดโครงสรางองคกร 
การเขาใจพลวัตและพฤติกรรมขององคกร ในการบริหารจัดการสูเปาหมายสําคัญขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
นําสูประสิทธิผล 

    1. การกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน 
(Direction Setter) ที่จะชวยใหองคกรหรือหนวยงาน
บรรลุเปาหมายได จําเปนตองมีความสามารถในการ
ชี้แจง การทําความเขาใจกับวัตถุประสงคขององคกร 
และมีความสามารถในการเขียนแผนงาน โครงการ และ
การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค เปาหมายและ
ผลสําเร็จ  

    2. การเปนผูกระตุนความเปนผูนํา 
(Leader– Catalyst) จะตองมีความสามารถในการจูงใจ 
กระตุนและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคกร
และมีทักษะทํางานเปนทีม  

    3. การ เป นนั กวางแผน  ( Planner) 
จะตองมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณอนาคต 
และการ เตรียมบุคลากรใหพรอมในการรับมือสิ่งใหมๆ 
ที่จะเกิดข้ึน 
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6. การเปนผูเปลี่ยนแปลง (Change Manager) จากการมีความเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงมาสู
องคกรเพื่อเพ่ิมพูนคุณภาพที่สามารถรูวาจะเปลี่ยนอะไร และเปลี่ยนอยางไร รวมทั้งจะเปลี่ยนในสถานการณใด 
หรือ ทิศทางใด 

7. การเปนผูประสานงาน (Coordinator) จากการมีความเขาใจรูปแบบปฏิสัมพันธของบุคคล 
เขาใจ เครือขายของการสื่อสาร รูจักวิธีกํากับติดตามงาน เขาใจระบบการรายงานที่ดี และสามารถประสาน
กิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

8. การเปนผูสื่อสาร (Communicator) จากการมีความสามารถในการสื่อสารดวยการพูดและการ 
เขียน รูจักใชสื่อตางๆ เพื่อการสื่อสารและเปาประสงค และมีความสามารถในการประชาสัมพันธองคกรหรือ
หนวยงาน   

9. การเปนผูแกความขัดแยง (Conflict Manger) เนื่องจากความขอแยงเปนสิ่งที่ไมสามารถจะ 
หลีกเลี่ยงได โดยผูบริหารตองเขาใจสาเหตุของความขัดแยง และจะตองมีความสามารถในการตอรอง และการ 
ไกลเกลี่ย การจัดการกับความขัดแยงและแกปญหาความขัดแยงได 

10. การเปนผูแกปญหา (Problems Manager) เนื่องจากปญหาทั้งหมดไมจําเปนตองเกิดขึ้นดวย 
ความขัดแยง ปญหาจึงมีความหมายกวางขวางกวาความขัดแยง ผูนําจะดองมีความสามารถในการวินิจฉัย 
ปญหาและแกปญหาเปน 

11. การเปนผูจัดระบบ (Systems Manager) จากการมีความสามารถในการวิเคราะหระบบ และ
กระบวนการที่เกีย่วของ เขาใจในการนําทฤษฎีการบริหารจัดการไปใชใหเกิดประโยชน 

12. การเปนผูบริหารการพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) จากการมีความเขา
ใจความ เขาใจในระบบการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนรู เขาใจทฤษฎีการสรางและพัฒนา มีความรู
ความเขาใจทักษะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

13. การเปนผูบริหารบุคคล (Personnel Manager) จากการมีความสามารถในเทคนิคของการ
เปนผูนํา การเจรจาตอรอง การประเมิลผลงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

14. การเปนผูบริหารทรัพยากร (Resource Manager) จากการมีความสามารถในดานการเงิน
และงบประมาณ สามารถในการบริหารทรัพยากรตางๆในองคกร การบํารุงรักษา ตลอดจนการแสวงหาและ
การสนับสนุนจากภายในและภายนอกองคกร 

15. การเปนผูประเมินผล (Appraiser) จากการมีความสามารถในการประเมินความตองการ และ
การประเมินระบบ วิธีการทางสถิติ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

16. การเปนประธานในพิธีการตางๆ (Ceremonial Head) เปนผูนําทางดานการจัดงานพิธีการ
ขององคกร 

ภาวะผูนําแบบมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 เกิดจากความรูที่สามารถเสริมสรางและใชกลยุทธตาง ๆ 
สวนทักษะทางเทคนิคและประสบการณ การดําเนินการภายใตภาวะแวดลอมที่เหมาะสม มีเอกภาพดาน
นโยบายในการปฏิบัติ การมีเครือขายความรวมมือเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ผูนําในศตวรรษที่ 21 ภายใตการเปลี่ยนแปลง 
ผูนํายุค 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใตการเปลี่ยนแปลงขององคกร เปนการสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล การฝกอบรมสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่มีความคลองตัว มี
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เสรีภาพทางวิชาการ มีการวางแผนรวมกันในการจัดการและการฝกอบรมที่สนองตอบความตองการและความ
สนใจของบุคลากรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.2 การแสวงหาคําตอบ (Solutions) คือ เมื่อเห็นปญหาแลวก็จะตองมีคําตอบ ซึ่งการพูดถึงแตปญหา
แตไมมีทางออก คนจะเริ่มไมเชื่อ ดังนั้น คําตอบก็ตองเปนคําที่ทําใหปญหาทุกอยางหมดไป เปนคําตอบที่จะทํา
ใหองคกรกาวยางไปในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม 

4.3 การกาวยางแสดงออกทันทวงที (First Step) คือ การที่มีแตวิสัยทัศนแตไมยอมทํา ก็จะทําใหขาด
ศรัทธา ดังนั้น ตองมีการกาวยางไปยังวิสัยทัศนใหมนั้นอยางทันทวงท ี

1. การเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป 
(Developmental Change) จากการเปลี่ยนแปลง
แบบชาๆ เชน การเสริมทักษะ การฝกอบรม
บุคลากร การปรับปรุงกระบวนการทํางานตางๆ ให
ดีขึ้นกวาเดิม ขอดีที่ได คือ ทําไดงายและจะไดรับ
การยอมรับจากบุคลากรมากกวา 

2. การเปลี่ยนแปลงแบบทิ้งของเกาและนํา
ของใหมเขามา (Transitional Change) จากการ
เปลี่ยนเอาระบบเกาที่เปนปญหาออกไปและนํา
ระบบใหมใสเขามาเพื่อใหเกิดการพัฒนาในทิศทางที่
ดีขึ้น เชน การเอากระบวนการเกาทิ้ ง ไป เอา
กระบวนการใหมใสเขามา หรือการปรับปรุงจนแทบ
ไมเหลือรองรอยของการทํางานแบบเกาๆ และมี
ของใหม คือ เปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปสูรูปแบบ
หนึ่งที่ดีขึ้นกวาเดิม วิธีนี้เหมือนกับเปนการเอาระบบ
หรือเทคโนโลยีเปนตัวนํา และคนจะตองปรับตัวตาม
ใหทัน ทั้งวิธีคิด ระดับความรู พฤติกรรมตางๆ เชน 
การปรับทักษะ ปรับความรูใหทันกับกระบวนการ
ใหมๆ และตองลดชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงใหสั้น
ลงทันตอการเปลี่ยนแปลง  
 

3. ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ บ บ ป ฏิ รู ป 
(Transformational Change) หรือ แบบบูรณาการ 
คือ การเปลี่ยนแปลงตั้งแตระบบและอุดมการณของ
คนไปพรอมๆ กัน และมีการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ
ขององคกรและการดําเนินการไปพรอมๆ กัน ดวยวิธี
นี้จะทําใหเกิดการตอตานไดมากที่สุด คือ จะทําใหได
คนที่เหมาะสมและไมเหมาะสมเกิดขึ้น ถารุนแรงมาก 
ก็จะเปนการคัดออกจากองคกรและจัดหาคนใหมที่
เหมาะสมกับองคกร  

บทบาทของ HR จากการสรางแลวเตรียม
ความพรอมใหกับบุคลากร การสรางวัฒนธรรม
องคกร จะชวยในการกําหนดกลยุทธใหม ที่สามารถ
หลอหลอมวิธีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
HR ตองทํางานหนักมากขึ้น ตองผสมผสานชุดเกา
และชุดใหมเขาดวยกัน ตองประสานประโยชนใหเกิด
ความเปนอันหนึ่งอัน  

4. ผูนํา จะตองเปลี่ยนบุคลากรใหเขาใจ
ยอมรับการดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว เทาทันตอ
ความตองการขององคกรจึงจะประสบความสําเร็จ 
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการตอตาน ซึ่งมี
หลักการเอาชนะการตอตานของกาเปลี่ยนแปลง 

4.1. การรูถึงปญหา (Problem) คือ การ
เขาใจถึงความไมพอใจหรือปญหาที่กําลังอาจจะเกิด
ขึ้นกับองคกรลวงหนา พยายามมองให เห็น ซึ่ ง
สามารถมองเห็นปญหาที่คนอ่ืนมองวาไมใชปญหา 
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4.4 การสรางยุทธวิธีลดแรงตอตาน (Resistance to Change) คือ การเปลี่ยนแปลงจะตองมีผูที่ไม
เห็นดวย ยิ่งหากผูนํามีการเปลี่ยนแปลง คือ Transformation หรือ “การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป” จะทําใหมีผู
ตอตานมากเปนธรรมดา “รูจักคน รูทาที...มีผลตอการเปลี่ยนแปลง” โดยทั่วไปจะมีการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงแตกตางกัน โดยสามารถจําแนกออกเปน 5 ประเภท  

(1) ความพรอมทันที (Pathfinder) คือ บุคคลที่เมื่อใดก็ตามที่ผูนําพูดถึงการเปลี่ยนแปลง ก็สามารถ
คิดและทําไดเลย พรอมท้ังมีใจและความสามารถที่จะเปลี่ยนไปตามความตองการของผูนํา  

(2) ความตองมีผูนํา (Pilots) คือ บุคคลที่พรอมจะเปลี่ยนแปลง แตตองมีผูนําบุคคลจําพวกนี้ยังมีภาวะ
ผูนํานอยอยู  

(3) ความคิดมากซ้ําๆ กอนเปลี่ยน (Intellectuals) คือ บุคคลที่ชอบคิดมาก ชอบจับผิด เพราะอาจมี
ประสบการณในอดีตที่ไมดีวา การเปลี่ยนแปลงในองคกรมักไมคอยประสบความสําเร็จหรือเห็นตัวอยางจาก
องคกรอื่นที่ไมประสบความสําเร็จ ก็เลยคิดมากไมอยากเปลี่ยน อีกอยางคือบุคคลที่ไมมั่นใจในตัวเอง เปน
บุคคลที่ชอบระแวงทั้งผูนํา เพื่อนรวมงาน รวมถึงตนเอง ซึ่งบุคคลพวกนี้คือคนที่รูมากและเปลี่ยนแปลงชา แต
สุดทายก็จะเปลี่ยนแปลงในที่สุด 

(4) ความจวนเจียนจึงเปลี่ยนใจ (Late Bloomer) คือบุคคลที่ไมอยากเปลี่ยน ซึ่งมีอยู 2 ประเภท คือ 
กลุมดื้อเงียบ บุคคลพวกนี้แมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็จะนิ่งอยูอยางนั้น กับกลุมดึงดัน คือ บุคคลที่ชอบตอตาน
ทุกวิถีทางและกอกระแสของการตอตาน ซึ่งบุคคลกลุมนี้ในที่สุดเมื่อตนเองไมมีทางเลือกแลวจึงยอม
เปลี่ยนแปลง (5) อยางไรก็ไมเปลี่ยน (Traditionalists) คือ บุคคลจําพวกบัวใตน้ํา บุคคลอื่นจะเปลี่ยนอยางไร 
ตนเองก็จะไมเปลี่ยนตองรอใหบุคคลอื่นมาเปลี่ยนตัวเอง 

ผูนํา ในศตวรรษที่ 21 ตองมีการประเมินสถานการณวาแตละบุคคลในองคกรอยูในกลุมใด ในแตละ
เรื่องเตรียมพรอม เรื่องการสราง HR ควรจะปลูกฝงใหบุคลากรปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงขององคกร โดยมี
หลักการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
1) การเขาใจองคกร (Organization Change Level) คือ ทําใหบุคลากรเขาใจวาองคกรกําลังเผชิญ

กับอะไรบาง อยามองแตภาพที่สวยหรูเพียงอยางเดียว ใหมองรอบดานขึ้น ทั้งความจําเปนดานการแขงขัน 
ดานคูแขง รวมถึงความพึงพอใจที่มีตอองคกร ใหขอมูลเหลานี้กระจายถึงตัวบุคลากร และควรสื่อใหเขาใจถึง

1. การเขาใจองคกร 
Organization Change Level

2. สรางการนอมรับเตรียมพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

Self Understanding

3. การแสดงบทบาท 
Leading Change Role

4. การคาดการณการตอตาน 
Resistance to Change 

การสรางHR การเปลี่ยนแปลงของ
องคกร 
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เรื่องวิสัยทัศน ทิศทางขององคกรในอนาคต และที่สําคัญที่สุด HR ตองสรางความเขาใจวาการเปลี่ยนแปลง
เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได และตองสรางความเขาใจแบบนี้ตลอดเวลา 

2) การสรางการนอมรับเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง (Self- understanding) คือ อยางแรกตอง
ใหบุคลากรทําความเขาใจกับตัวเองวา 1 ใน 5 ประเภทของการเปลี่ยนแปลง บุคลากรที่ละบุคคลอยูในเรื่อง
ไหน เพราะอะไร และสามารถที่ จะหยอนไดหรือไม สามารถเขาใจองคกรเพื่อที่จะเขาใจตนเอง และพยายาม
หาทางสายกลางเพื่อใหองคกรมุงสูความสําเร็จ  

3) การแสดงบทบาท (Leading Change Role) คือ เมื่อใจนอมรับแลวตองแสดงพฤติกรรมของการ
ยอมรับ โดยไปเขารวมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงและแสดงความคิดเห็น เมื่อมีระบบใหมก็เขาไปใช และ
พยายามพูดจาโนมนาวให บุคลากรที่รูสึกตอตานอยู ใหยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหมที่เกิดขึ้น อยาเก็บไวในใจ
คนเดียว HR ตองแสดงบทบาทใหเห็น และตองเปนบทบาทที่สรางสรรค เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงนั้นประสบ
ความสําเร็จ 

4) การคาดการณการตอตาน (Resistance to Change) คือ HR ตองคาดการณเรื่องการตอตาน และ
ควรมีแผนรองรับกอน มองการณไกล เพราะฉะนั้น เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น จะไดเปนผูที่พรอม ตอการบริหารการ 
เปลี่ยนแปลง ไมใชเปนเพียงผูที่รับมืออยูตลอดเวลา เพราะจะทําใหการเปลี่ยนแปลงลมเหลวได  การรองรับ
การเปลี่ยนแปลง หากพิจารณาจะพบความเกี่ยวโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยเปนการ พัฒนาที่เกี่ยวของกับ 
“ปจจัยภายใน” เพื่อใหทันเขากับสิ่งภายนอก ในสวนที่สองเปนการพัฒนาที่เกี่ยวของกับ “ปจจัยภายนอก”
เพื่อปองกันไมใหสิ่งภายในไดรับความกระทบกระเทือนเสียหาย  

 “ทักษะภาวะผูนํา” คือ ความสามารถที่จะชักนํา บุคลากรใหปฏิบัติงานไปสูเปาหมายเดียวกัน โดย
กระบวนการ  ที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน จํากระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรม ไดแก การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  
(Idealized    Influence)  การสรางแรงบันดาลใจ  (Inspiration  Motivation)  การกระตุนทางปญญา (Intellectual   Stimulation) 
การคํานึงถึง  ความเปนปจเจกบุคคล (Individualized  Consideration)  ทักษะคุณลักษณะผูนําในศตวรรษที่ 21  ไดแก  

1. สามารถใชรูปแบบภาวะผูนําในการนําบุคลากรในองคกร และสถานการณตางๆ  
การสรางและมีพันธะสัญญาตอวิสัยทัศนอยางชัดเจน ริเริ่มและจัดการการเปลี่ยนแปลงและ
การปรับปรุง เพื่อให บรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว แลว  จัดลําดับความสําคัญในงานของ
แผนและขององคกร การควบคุมและ ประสานการปฏิบัติงานของบุคลากร  การสราง และ
การสนับสนุนและทํางานรวมกับทีมงานใหมีผลงานสูง  ทํางานในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ
ทีมงาน  มอบหมายความรับผิดชอบ มอบหมายงาน และติดตามการ ปฏิบัติงานเพื่อใหงานทุก
สวนดําเนินการไปดวยดี กระตุนและจูงใจในวงกวาง กําหนดมาตรฐานและปฏิบัติตน เปนตัว
แบบ เสาะหาคําแนะนําและการสนับสนุนเมื่อมีความจําเปน ปฏิบัติตอบุคลากรอยางมี
จิตสํานึกและ แกไขความขัดแยงตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

2. ความรอบรูและความเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ  
การไดรับการเคารพนับถือในการปฏิบัติ หนาที่และสามารถโนมนําบุคคลอื่นได ใหทิศทางใน
การปฏิบัติงานแกบุคลากร ใชประโยชนจากรายงานการ ตรวจสอบและผลการวิจัย นําการ
ปฏิบัติที่ดีจากภาคอื่นและองคกรอื่น มาปรับใชกับองคกรของตน 
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3. ทักษะการตัดสินใจ  
ความสามารถในการสืบสวน การแกปญหา การตัดสินใจ ผูนําควรจะมีความสามารถ ไดแก  
สามารถตัดสินใจจากพื้นฐานของการวิเคราะห การตีความ และการเขาใจในขอมูลและ
ขาวสารที่เกี่ยวของ คิดอยางสรางสรรคและอยางมีมโนภาพในการคาดการณลวงหนา การ
แกปญหาและการ กําหนดโอกาสของการปฏิบัติงาน แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีวิจารณญาณที่
ดี ทักษะในการสื่อสาร คือ  ความสามารถ ในการอธิบายความคิดไดอยางชัดเจนและสามารถ
เขาใจในทัศนะของบุคคลอื่น ซึ่ง ควรจะสามารถทําได เชน  สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ทางวาจาและเปนลายลักษณอักษรแกผูรับขาวสารที่ หลากหลาย เจรจาตอรองและ
ดําเนินการปรึกษาหารืออยางมีประสิทธิภาพ บริหารระบบการสื่อสารอยางมี ประสิทธิภาพ 
เปนประธานในการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา รักษา และใชเครือขายที่มีอยูอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

4. การบริหารตนเอง  
ความสามารถในการวางแผนเวลาอยางมีประสิทธิภาพ และการควบคุม พฤติกรรมตนเองไดดี 
ผูนํา ควรจะสามารถดําเนินการได เชน จัดลําดับความสําคัญและบริหารเวลาของตนเอง อยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถทํางานภายใตความกดดันและทันตามกําหนดเวลา สามารถบรรลุ
เปาหมายทาง วิชาชีพที่ทาทายได รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 

5. คุณลักษณะที่เกี่ยวของ  
ผูนําควรจะใชประโยชนจากคุณลักษณะสวนตนอื่น ๆ ที่มีอยูและ แสดงใหเห็นวา ประสบ
ความสําเร็จในบริบทภาวะผูนําและการจัดการเชน มีพันธะสัญญากับงานในหนาที่และมี
อิทธิพลจูงใจบุคลากรอื่น   และมีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมและความคิดใหม ๆ มีความอดทน มีพลัง และมีแรงจูงใจที่จะทํางาน มีความ
มั่นใจในตนเอง มีความกระตือรือรนมีความสามารถเชิงสติปญญา มีความเชื่อถือไดและ
ซื่อสัตยสุจริต มีพันธะสัญญากับงานการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 

ฐานกระบวนการพัฒนาของผูนําในศตวรรษที ่21 
ฐานกระบวนการบริหารงาน สูระบบกลไกสงเสริมการมีสวนรวม มี ดังนี้ 

 
 1. ฐานเปาหมายการบริหารงาน   
 การสรางวัฒนธรรมองคกรใหเกิดเอกลักษณเฉพาะดวยความเชื่อศรัทธา เสียสละ จิตสาธารณะมุงมั่น 
เพื่อแกปญหาสูการระดมความคิด การมองปญหาแบบเชิงระบบในทิศทางเดียวกัน  ศึกษาแลกเปลี่ยนกับกลุมผู

• การสรางจิตสํานึก
• การใชหลักธรร

มาภิบาล 
ฐานแนวคิดการพัฒนา 

• การสรางวัฒนธรรมองคกร
• การใชหลักธรรมาภิบาล 

ฐานเปาหมายการบริหารงาน  

• สมรรถนะ การมี
วิสัยทัศนเชิงบวก
ฐานภายในของ

ความสําเร็จ 
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มีสวนไดสวนเสียในการแสวงหาภาคีรวมพัฒนา และปรับวิธีการในกระบวนการทํางาน กลาที่จะทดลองเมื่อไม
สําเร็จ เริ่มใหมดวยความหวังและตั้งใจ  ความไวใจและเอื้ออาทรตอกัน ภายใตการมีสวนรวมในการพัฒนาที่
สามารถเชื่อมโยงเกิดสมรรถนะแหงตน   

 2. ฐานแนวคิดการพัฒนา  
 2.1 การสรางจิตสํานึกการเปนผูมีสวนไดสวนเสียและพวกพองเดียวกัน ภายใตแนวคิดใหอยางมี
คุณคา รับอยางมีศักดิ์ศรี เพื่อสงเสริมความสามารถการดําเนินงานในองคกรและการพัฒนาบุคลากร 
 2.2 การพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองและอยูไดดวยตนเอง ดวยแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน และสราง
ความศรัทธา ความเชื่อตอผูนําในการบริหารงาน และปญหาการบริหารงาน รวมทั้งภาคสวนอื่น ๆ จากภายใน
และภายนอก ทําใหเกิดปจจัยกระตุน เกิดปญหารวม การแกไขดวยการรวมมือในการพัฒนาใหเขมแข็ง 
 2.3 การใชหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดความเอื้ออาทรตั้งอยูบนฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน
และการอยูรวมกัน ในการแกไขปญหารวมกันเพื่อสรางเสริมสมรรถนะ ทั้งการบริหารงาน ความมีสวนรวม  

 3. ฐานภายในของความสําเร็จ  
 การมสีมรรถนะองคกรและการบริหารจัดการเพื่อการสงเสริมการพัฒนาไดแก  
 1) สมรรถนะการมีวิสัยทัศนเชิงบวกในการบริหารงาน การวิเคราะหปญหาและจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา  
 2) สมรรถนะการบริหารและจัดการงาน โดยแบงบทบาท หนาที่อยางชัดเจนทุกรูปแบบ เพื่อ
นําไปสูวัตถุประสงคและเปาหมายเดียวกัน  
 3) สมรรถนะการบริหารงาน ในลักษณะเครือขายแบบคูขนาน เพื่อใหเกิดผลงานทวีคูณ การใช
ทรัพยากรที่คุมคา นําไปสูความสามารถพึ่งตัวเองไดและเกิดประสิทธิผล  
 4) สมรรถนะการมีความสัมพันธที่ดี จากการสรางจิตสํานึกของสมาชิก ในลักษณะการประสานงาน 
ประสานใจ ใหทุกคนมีสวนรวมคิด รวมแรง รวมใจ รวมสรางและรวมรับผลประโยชน  
 5) สมรรถนะการสรางกระบวนการมีสวนรวม จากการตัดสินใจและการรับรูรวมกันและสราง
กระบวนการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ รูจักวิเคราะห ปรับปรุงตนเอง มีวุฒิภาวะ สามารถทํางานเปนทีมและ
เปนผูประสานเพื่อผลประโยชนองคกร  
 6) สมรรถนะการรวมพลัง จากการเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือ ภาวะเสมือวาเกิดปญหา นําไปสู
การวิเคราะหปญหา การหาแนวทางแกไขและการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชเวทีประชาสังคมรวมกัน และความ
เขมขนทางวัฒนธรรมเฉพาะขององคกร ทําใหเกิดความสัมพันธที่ยั่งยืน 

 4. ฐานกระบวนการปรับตัว 
 4.1 การนําประสบการณ มาเปนบทเรียนในแกไขปญหารวมกันของสมาชิกภายในองคกรเพื่อ
สงเสริมสมรรถนะใหมีประสิทธิภาพนําสูประสิทธิผล และการปรับตัวเพื่อปองกันปญหา การกํากับ ตรวจสอบ
 4.2 การเรียนรูจากประสบการณ เรียนรูกลุม เรียนรูอดีต หาสาเหตุแหงความสําเร็จ 

 5. ฐานการขยายผลและขับเคลื่อนสูเปาหมาย  
 การสรางกิจกรรมที่มาจากการ เชื่อมกาย เชื่อมใจ โดยมีฐานการขยายผลและขับเคลื่อนสูเปาหมาย
 (1) การสรางการมีสวนรวมของสมาชิกในทุกระดับ ทุกขั้นตอน โปรงใส ตรวจสอบไดและทุกคนไดรับ
ผลประโยชนรวมกัน  
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 (2) การสรางกระบวนการที่เกิดการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู จากประสบการณของปญหา  
 (3) การสรางกระบวนการถายทอดความรู จากประสบการณและการสรางเครือขาย ในแนวราบและ
แนวดิ่ง การขามเขต การขามพื้นที่และการขามวัฒนธรรม ในลักษณะบูรณาการความคิด กิจกรรมและการ
ปฏิบัติ การสนับสนุนกิจกรรมและขยายผลใหเปนรูปธรรมและหลอมรวมสูทิศทางและเปาหมายเดียวกัน  
 (4) การสะสมองคความรู ดวยการรวบรวมประสบการณ นํามาแกไขปญหา การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อขยายผลสูสังคมในวงกวาง  
 (5) การปรับใชประสบการณ ใหเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณจริงเพื่อกาวทันในพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งสังคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

 6. ฐานภายนอกของความสําเร็จ  
 การไดรับการยอมรับ จากบุคคลภายนอกและภายในองคกร ที่มีความสอดคลองกับนโยบาย ซึ่งการ
พัฒนากระบวนการบริหารงานในรากฐานของการมีระบบและการจัดการที่ดี ดวยกิจกรรมนําความรู  
ไดแก  การสรางทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง (Highly Effective Team Building) การแกปญหา (Problem 
Solving) การวางแผน (Planning Project) การกํากับการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring) การ
สื่อสารที่ดี (Communication and Climate set) การสรางสัมพันธ (Relationship Building up) การสอน
งาน (Coaching) สังคม (Social) การติดสินใจ (Decision Making) การกระตุนจูงใจ (Motivational) การคิด
เชิ งสะทอน (Reflective & Thinking) การจัดการตนเอง (Self -  Management) การใช เทคโนโลยี  
(Technological) การเรียนรูและการจัดการเรียนการสอน (Pedagogical) ความฉลาดทางอารมณ 
(Emotional Intelligence) การบริหารที่ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ” มีแนวทางดังนี้ 
 6.1 การวางแผน “Planning” การวางแผนที่ดีดวยแผนกลยุทธ นโยบาย แผนงานที่ชัดเจนเขาใจ
งาย โดยการวางแผนนั้นตองมีแนวปฏิบัติที่เปนแนวทางในการ วางแผนกลยุทธไดเปนอยางดีและสามารถ
ปรับปรุงยืดหยุนใหสอดรับกับนโยบายใหเปนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค 
 6.2 การจัดองคกร “Organizing” การจัดโครงสรางอยางชัดเจนทั้งสายงานจัดบุคคลากรตามสาย
บังคับบัญชา การแบงหนาที่ ของฝายงานอยางเปนระบบงาน มีทีมงานดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่วางไว 
 6.3 การบังคับบัญชา “Commanding” มีการตัดสินใจสั่งการที่เปนกัลยาณมิตร การสั่งการเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อใชเปนหลักฐานในการบังคับบัญชา และการดูแล ตรวจสอบติดตาม  
 6.4 การประสานงาน “Coordinating” ทั้งภายในองคกรและระหวางองคกร ตองใชทั้งศาสตรและ
ศิลปเพื่อประสานงานตางๆ และใหทุกภาคสวนไดเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการ  
 6.5 การควบคุม “Controlling” มีการควบคุม ดูแลทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา เพื่อใหการจัดการมี
ประสิทธิภาพนําสูประสิทธิผล 
 

บทสรุป 
 ภาวะผูนํายุค 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร บุคลากร และผู
มีสวนได สวนเสียในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับองคกรนั้น ตองใหความสําคัญกับการพัฒนา ตระหนักรูในหนาที่
ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค ยึดวัฒนธรรมาภิบาลบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมาย การรองรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น หากพิจารณาจะพบความเกี่ยวโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยเปนการพัฒนาที่ เกี่ยวของกับ 
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“ปจจัยภายใน” เพื่อใหทันและเขากับสิ่งภายนอก ที่เกี่ยวของกับ “ปจจัยภายนอก”  เพื่อปองกันไมใหสิ่ง
ภายในไดรับความกระทบกระเทือนเสียหาย “ทักษะภาวะผูนํา4.0” คือ ความสามารถที่จะชักนํา บุคลากรให
ปฏิบัติงานไปสูเปาหมายเดียวกัน โดยกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน จํากระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรม 
ไดแก   ทักษะการนําบุคลากร ทักษะความรู ทักษะการกาวทันการเปลี่ยนแปลง และทักษะการใชเทคโนโลยี ของการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ  การมุงเนนพัฒนาองคกร  การมุงเนนพัฒนาบุคลากร การมุงเนนความรวมมือ การสรางแรงบันดาลใจ  การ
กระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ  
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