การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ผูนําสายพันธใหมในยุค 4.0
INNOVATIVE LEADERS IN THE TH AILAND 4.0
ขวัญกมล สายเส็น
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
s60561802002@ssru.ac.th
บทคัดยอ
เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตน องคกรตาง ๆ จําเปนตองพัฒนาใหทันต อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก
ธุรกิจในปจจุบันทั้งเทคโนโลยีและทางสังคมเพื่อความอยูรอด และสามารถสรางความยั่งยืนในสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน รัฐบาลพยายามผลักดันเศรษฐกิจ ประเทศดวยนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่ง เปน
นโยบายทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และการใหบริการมูลคาสูง คนงานที่ใช
ทักษะนอยจําเปนตองปรับตัวไปสูการทํางานที่ตองใชความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะขั้นสูงขึ้น ประสิทธิผล
ขององคก รจะดีหรือไมขึ้นอยูกับ ผูนําในองคก รที่จะสามารถใชเทคนิคการดําเนินงาน และการประยุก ตใช
เทคโนโลยีตาง ๆ สรางสรรคจากภายนอกเรียนรูจากสถานการณ และประสบการณเพื่อการพัฒนาองคกร ผูนํา
ในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนผาน เปนภารกิจการนําพาบุคลากรในองคกร เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
สูก ารเปน “ผู กอใหเ กิดการเปลี่ ยนแปลงที่ ดีขึ้น ตามวิ สัยทั ศน ขององค ก รอัน ยิ่ง ใหญ ” ผู นํา ที่จ ะประสบ
ความสําเร็จจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนา ตระหนักรูในหนาที่ และความรับผิดชอบ ความเสมอภาค
คุณธรรมและความรูที่สามารถบูรณาการเพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุเปาหมายอันเปน
คุณสมบัติสําคัญที่ตองคํานึงถึงและเกิดการมี “วัฒนธรรมาภิบาล” ของแบบอยางที่ดีและเปนเอกลักษณเฉพาะ
แหงตน
คําสําคัญ: ผูนํา, คุณลักษณะผูนํา, ผูนําในยุค 4.0
ABSTRACT
Globalization requires organizations to keep pace with today's changing global
business, technology and social life. Minor workers need to adapt to work that requires
knowledge. Expertise And advanced skills the effectiveness of the organization is good or
not depends on the leader in the organization to be able to use operational techniques.
And the application of external technology. And experience for corporate development.
Leadership in the 21st Century with Transition It is a mission to lead people in the
organization. Travel from one place to another. "The innovators make a great difference in
the vision of a great organization." Successful leaders need to focus on development.
Awareness of duty and the responsibility, equality, virtue and knowledge that can be
integrated to use in the management of the organization to achieve the goals are important
features to consider and have. "Good Governance" of good and unique models.
Keywords: Leader, Leadership Features, leader in the 4.0 era
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บทนํา
ในขณะที่รัฐบาลพยายามผลักดันประเทศไปสูไทยแลนด 4.0 ซึ่งเปนเรื่องของเศรษฐกิจที่ใชความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม และการใหบริการมูลคาสูง ในขณะเดียวกันคนทํางานที่ใชทักษะนอยก็ตองปรับตัวไปสู
การทํางานที่ตองใชความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะขั้นสูงขึ้น คนทํางานฐานความรูสําหรับไทยแลนด 4.0
ตองมีคุณสมบัติคือ สนุกกับการเปลี่ยนแปลง เรียนรูตลอดชีวิต การคิดเชิงวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค
การสื่อสาร และการทํางานตางวัฒนธรรม ในทํานองเดียวกันผูนําซึ่งนําคนทํางานฐานความรูก็ตองปรับเปลี่ยน
สไตลของภาวะผูนําจากเดิม ๆ เปนแบบใหม ๆ ผูที่ประสบความสําเร็จมักจะมีสิ่งหนึ่งที่แตกตางไปจากคนทั่วไป
นั่นก็คือ ผูนํา (Leadership) เพราะสิ่งนี้จะเปนขุมพลังในการขับเคลื่อนใหชีวิตของคนมุงไปขางหนา พลัง
ดังกลาวนี้ไมไดเกิดจากพลังภายในตัวคนๆนั้นเพียงอยางเดียว แตเปนพลังรวม (Synergy) ระหวางพลังภายใน
ของคนๆนั้นกับพลังของคนอื่น ๆรอบขางที่เปนผูตามซึ่งมีสวนชวยสงเสริมใหพลังงานที่ขับเคลื่อนมีเพิ่มมากขึ้น
เปนทวีคูณ อาจจะเห็นคนบางคนไมไดเปนคนเกงงานหรือมีความสามารถเลอเสิศอะไรไปกวาคนอื่นพูดงายๆวา
ฝมือในการทํางานก็ไมไดหวือหวาเทาไหร แตทําไมเขาจึงสามารถชักจูง โนมนาว นําเสนอใหผูบริหารเห็นดวย
คลอยตามและอนุมัติโครงการที่เขาเสนออยูเสมอ รวมทั้งคนที่ทํางานรอบ ๆ ตัวเขาก็ยินยอมพรอมใจและรูสึก
ยินดีที่ไดทํางานรวมกับเขา ทั้ง ๆที่คนบางคนที่ทํางานใหเขามีความสามารถในการทํางานเกงกวาเขาตั้งหลาย
เทา คําถามเหลานี้เปนคําถามที่จะเฉลยคําตอบใหสั้นๆ งายๆ แตสรางไดยาก นั่นก็คือ เขาที่ถูกกลาวถึ งนั้นมี
คุณสมบัติของการเปนผูนํานั่นเอง คุณสมบัติการเปนผูนําไมไดหมายถึงเพียงกลาแสดงความคิดเห็นเวลาอยูใ นที่
ประชุม พูดมากกวาคนอื่นเสมอ ชอบเสนอหนา หรือแสดงตนเปนผูนําอยูเสมอ แตหมายถึง ความเหนือกวา
บุคคลอื่นในดานจิตวิทยา ระบบการคิดวิเคราะห การควบคุมอารมณ บุคลิกภาพ รวมถึงปฏิภาณไหวพริบใน
การแกปญหาตางๆ
ถาภาวะผูนําเปรียบเสมือนคุณภาพของผลไม กระบวนการในการพัฒนาภาวะผูนําก็นาจะหมายถึง
การคัดเลือกเมล็ดพันธุที่ดี การคัดเลือกดินที่สมบูรณ การรดน้ําพรวนดินอยางถูกตอง รวมถึงการกําจัดแมลงที่
เปนศัตรูพืช
ผูนําคืออะไร
ผูนํา (leader) ในปจจุบันมีการพูดถึงกันอยูมากมาย เชน ผูนําประเทศ ผูนําทางการเมือง ผูนําทาง
ทหาร เปนตน แตละตําแหนงหนาที่ลวนแลวแตจะตองมีคุณสมบัติทั่ว ๆ ไป คือ ผูนําจะตองมีบุคลิกที่นาเชื่อถือ
เปนที่ไววางใจ มีความสมเหตุสมผล เปนกันเอง เนนนําในเชิงความคิด ริเริ่มพัฒนาคนเปนหลัก มีทักษะในการ
ถายทอดความรู การปลูกผังและการสรางการเรียนรู ใหเกิดขึ้นกับลูกนองของตนได มีความเสียสละตอการ
ทํางาน รวมทํางานเปนทีม แชรความรูและขอคิดเห็นของทุกฝาย มีการวางแผนการทํางาน และสรางความ
ยืดหยุนตอระบบงาน มองอนาคตของเพื่อนรวมงานทุกระดับ และมองอนาคตขององคกรดวย รูจักเรียนรูจาก
สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว อาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยในการทํางาน ผูนําจะตองมีความกลาหาญ และมีความกลา
ตัดสินใจที่จะทําอะไรใหม ๆ กลาเผชิญปญหาและหาแนวทางแกไข และสุดทายเมื่อประสบความสําเร็จแลวก็
จะคิดวาเขาและลูกนองรวมกันทําใหเกิดผลงานนั้น ๆ ขึ้นมาตองเขาใจในความตางของคนและศรัทธาในคุณคา
ความแตกตางของแตละคน (Personal Values Trust)
ผูนําตองเชื่อวาพนักงานทุกคนมีคุณคาและขอดีในตัวเอง สิ่งนี้คือ Mindset แรกของผูนํายุค 4.0 ซึ่ง
ผูนําตองมองเห็นความถนัดของลูกนอง แลวจึงจะสามารถพูดคุยกับเขาในการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวนเขา
คิดหาวิธีการทํางานสวนนั้นใหสําเร็จ
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ตองฟงเกงและฟงดวยหัวใจ (Deep listening)
เมื่อผูนําไดเห็นคุณคาของลูกนองแลว สิ่งตอมาคือตองรับฟงใหมากดวย เพราะการฟงสามารถทําให
พนักงานมีตัวตนอยูจริง หลายองคกรผูนําสวนใหญมักชอบพูดเยอะแตฟงนอย จนลูกนองไมกลาแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งไมตางจากการปดกั้นโอกาสและเวทีโชวศักยภาพในทางออม แตถาผูนําเปดโอกาสใหพวกเขามีเวที
แสดงความคิดเห็น ก็ยิ่งทําใหพวกมีพลังคิดมากขึ้นและยังแสดงใหเห็นวาพวกเขามีตัวตนอยูจริงในองคกร
ตองฝกฝนคนเปนและโคชคนได (Coaching)
การเปนโคชที่ดี ไมจําเปนตองเกง แบบตัวนักกีฬาที่ล งแข ง แตบทบาทของโคชที่ดีตองเขาใจและ
มองเห็นศักยภาพของลูกนอง ตองฟงใหเปน ตั้งคําถามเกงแลวถึงจะสะทอนกลับไปได ทําใหบทบาทโคชเปรียบ
เหมือนการชวยคนหาเปาหมาย คนหาคุณคาและแนวทางสูการทํางานที่บรรลุเปาหมาย
ตองมีทักษะของการอํานวยการเรียนรู (Facilitation)
การเปนผูนําในยุค 4.0 ตองสามารถสรางกระบวนการเรียนรูได เพราะจะชวยใหทุกกิจกรรมที่บริหาร
อยูบรรลุผล จากการที่คนทั้งทีมเขาใจสิ่งที่ทําอยูตรงกันและคุยในเรื่องเดียวกัน ซึ่งขอนี้ตางจาก 3 ขอแรกที่เปน
การบริหารตัวบุคคล นอกจากนี้การอํานวยการเรียนรูยังชวยใหทุกคนในทีมรวมกันทํางานในภารกิจตาง ๆให
สําเร็จ โดยผูนําตองวางเปาหมายนั้น ๆใหเปนของพวกเขา ใชแนวคิดของพวกเขา ซึ่งจะทําใหพนักงานเกิดการ
แชรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่ผานมาผูนํามักทําขอนี้ไมเกง (อางอิงจากหนังสือของ อ.วรภัทร ภูเจริญ
และ อ.วิศิษฐ วังวิญู ที่ไดเขียนถึงเรื่องผูนําในบทบาทกระบวนกร หรือ Facilitator เอาไว) เพราะปกติคนมัก
มองเรื่องการประชุม ในองคก รเปนเรื่องนาเบื่อ แตเ มื่อเปลี่ยนจากการประชุม แบบเดิม มาเปนการสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกัน ก็จะทําใหทุกคนสนุกในการคิดสิ่งใหม ซึ่งอาจเกิดจากการเชียรใหทุกคนไดแสดง
ความคิดเห็น แตที่นาสนใจไปกวานั้นคือ “เมื่อเราเอาคุณคาของคนมาคุยกัน หนึ่งไอเดียคุยกับอีกหนึ่งไอเดีย
มันไมไดแปลวาจะเทากับ สอง แตมันจะมีพลัง จนกลายเปนอีก สิบ ยี่สิบ เพราะมันเกิดการตอยอดความ
สรางสรรคไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงกลาวไดวาทักษะการเรียนรู คือทักษะมหัศจรรยที่สําคัญอยางยิ่ง”
ตองมีทักษะการเลาเรื่องเกง (Storytelling)
เพราะการเลาเรื่องมีผลตอทัศนคติ, ความเชื่อ ทําใหการเลาเรื่องไดเกงสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติคน
ได ยกตัวอยาง : นิทานเรื่องหนูนอยหมวกแดง ซึ่งมีการเลาตอ ๆกันมากวา 700 ปแลว ความนาสนใจคือเวลา
พอแมเลานิทานเรื่องนี้ใหลูกเราฟง พอลูกไดฟงก็จะทําใหเขารูวา ไมควรไววางใจใครงายๆ ตองระวังตัวเองและ
ไมใชชีวิตบนความประมาท ซึ่งหากวาผูนํายุคนี้สามารถเลาเรื่องไดเกง ก็จะทําใหลูกนองไดทั้งความรูและตอ
ยอดความคิดตอ ๆ ไปได ทักษะทั้ง 5 นี้คือทักษะที่เนนความเปนมนุษย (Soft Side) ซึ่งเปน Soft Skill ตาง
จากยุคกอนที่บทบาทความเปนผูนําเนนหนักไปที่ Hard Skill นั่นเพราะยุค Business 4.0, Organization 4.0
หรือ HR 4.0 จะเนนเรื่องคนเปนหลัก โดยทําใหองคกรสามารถจัดการตัวเองได ทุกคนตองหยิบยกเรื่อง
นวัตกรรมขึ้นมาไดดวยตนเองและสามารถดูแลตัวเองได ซึ่งไมเฉพาะการดูแลตัวเองไดแตเรื่องงาน แตตองรวม
ไปถึงเรื่องชีวิตและครอบครัวดวย
หากเปรียบพนักงานแตละคน คือ องคกรหนึ่งองคกร เมื่อทุกคนในองคกรเขมแข็ง องคกรที่ทุกคน
รวมอยูก็จะยิ่งเขมแข็งเทาทวีคูณ กอเกิดนวัตกรรมใหม ที่เต็มไปดวยคุณคา ความยั่งยืนและความสุข
คุณลักษณะของนักบริหาร ยุคไทยแลนด 4.0
มีคนกลาวกันวา Thailand 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวย นวัตกรรมซึง่ กวาจะมาเปน Thailand 4.0 ก็ตองผาน 1.0, 2.0 และ 3.0 กันมากอน Thailand
1.0 ก็คือยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกขาว พืชสวน พืชไร เลี้ยงหมู เปด ไก นําผลผลิตไปขายสรางรายได
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และยังชีพ Thailand 2.0 ซึ่งก็คือ ยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเขามาชวยเราผลิตเสื้อผา กระเปา
เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับเปนตน ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น Thailand 3.0 (ซึ่งเปนยุคปจจุบัน)
เปนยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน โดยใช
เทคโนโลยีจาก ตางประเทศ เพื่อเนนการสงออกในชวงแรก Thailand 3.0 เติบโตอยางตอเนื่องแตปจจุบันกลับ
เติบโตเพียงแค 3-4 ตอปเทานั้น ประเทศไทยจึงตกอยูชวงรายไดปานกลางมาเปนเวลากวา 20 ปแลวในขณะที่
ทั่วโลกมีการแขงขันที่สูงขึ้น เราจึงตองเปลี่ยนสู ยุค Thailand 4.0 เพื่อใหประเทศไทย ใหกลายเปน กลุม
ประเทศ ที่มีรายไดสูง ในปจจุบันประเทศไทย ยังติดอยูในโมเดล เศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ไดนอย” จึงตองการ
ปรับ เปลี่ยนเปน “ทํานอย ไดม าก”ก็จ ะตองเปลี่ยนจาก การผลิตสินคา “โภคภัณฑ ” ไปสูสินคาเชิง
“นวัตกรรม” และเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ ดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมอยางการเกษตรก็ตองเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้ง เดิมไปสูการเกษตร
สมัยใหมที่เนนการบริหารจัดการและใชเทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดย เกษตรกรตองร่ํารวยขึ้นและเปน
เกษตรกรแบบเปนผูประกอบการเปลี่ยนจาก SMEs แบบเดิมไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups
ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิม ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสูบริก ารที่มีมูลคาสูง
เปลี่ยน จากแรงงานทักษะต่ําไปสู แรงงานที่มีความรูและทักษะสูง โดยโมเดลของ Thailand 4.0 นัน่ คือ มั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนนั้นเอง เชนเดียวกับ นักบริหาร สมัยนี้หรือยุคไทยแลนด 4.0 ผูนําสายพันธใหมจะตองมี
คุณลักษณะที่สําคัญมากกวาเดิมหรือไมใชการบริหารแบบเดิม ๆ แตตองมีคุณลักษณะที่เหนือขึ้นไปอีกจึงจะ
กาวทันตอความเจริญไดในทัศนะของผูเขียน ขอเสนอคุณลักษณะของ นักบริหารยุค ไทยแลนด 4.0 ไวดังนี้
1. มีวิสัยทัศน ผูนําที่ดีจะตองเปน ผูมีวิสัยทัศนอันกวางไกลสามารถมองเห็นภาพในอนาคตและ
แนวทาง ที่จะแกไขปญหา ทั้งปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี
2. กลาตัดสินใจ การตัดสินใจเปนคุณลักษณะที่ สําคัญประการหนึ่งของผูนําที่ดีจะตองมีขอมูล ที่
เพียงพอในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการเปนคนที่สุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผลในการตัดสินใจ
3. ไวตอขอมูล ผูนําจําเปนตองเปนคนที่ทันสมัยไวตอขอมูล หรือการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ฉะนั้น
จําเปนตองเปนผูที่ติดตามขาวสารตาง ๆ อยูเสมอ
4. เทิดทูนความซื่อสัตย ผูนําหรือคนที่จ ะเปนใหญเ ปนผู นําไดดีนั้นตองเปนคนใจซื่อมือสะอาด
บริหารงานดวยความ โปรงใสสามารถ ตรวจสอบได
5. คัดสรรเทคนิควิธีการทํางาน ผูนําในยุคใหมจะตองเปนบุคคลที่มี ความคิดสรางสรรคผลงาน ให
ปรากฏตอสายตาเพื่อน รวมงานอยูเสมอมีวิธีปฏิบัติงาน ที่ดีหรือเปนเลิศ (Best Practice)
6. ประสานสิบทิศ ผูนํามืออาชีพจําตอง เปนบุคคลที่สามารถประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ
ไดเปนอยางดี สามารถไกลเกลี่ยขอกรณีพิพาทได และสามารถขจัดปดเปาปญหาตาง ๆ ในหนวยงานได
7. มีจิตยืดมั่นในความสามัคคีปรองดองสมานฉันท ผูนําในยุคใหมนี้ ตองสรางความสามัคคึ ปรองดอง
สมานฉันท ใหเกิดขึ้นในหนวยงาน องคกร สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
8. ผลักดันจูงใจเพื่อรวมงาน จําเปนตองมีบุคคลที่สามารถ โนมนาวผลักดันหรือจูงใจเพื่อน รวมงานให
เกิดความกระตือรือรน ในการทํางานและมีความรับผิดชอบตองานสูง ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใสยุติธรรม รูจักใหการชมเชยใหรางวัลหรือบําเหน็จความชอบ
9. ทนทานตอปญหาและอุปสรรค ผูนําที่ดีจะตองมีความอดทนอดกลั้นตอปญหาอุปสรรคที่กําลังเผชิญ
และพรอมที่จะตอสูเพื่อการแกไขปญหาใหเปนไปดวยความเรียบรอยอยางสันติสุขไมหนีปญหาและไมพอกพูน
ปญหาไว
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10. รูจักยืดหยุนตามเหตุการณ ผูนํามืออาชีพจะตองรูจักยืดหยุนและออนตัวตามเหตุการณนั้น ๆ ไม
ตึงเกินไปหรือไม หยอนเกินไป บางครั้งก็ตองดําเนินการในสายกลางแตในบางครั้งตองมีความเด็ดขาด มีทั้งไม
เด็ดไมนวมนั้นเอง
11. บริหารงานแบบมีสวนรวม ผูนําสายพันธใหมจะตองบริหารงานแบบใหทีมงานไดเขามามีสวนรวม
คิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบ
บทบาทผูน ํามืออาชีพในศตวรรษที่ 21
ภาวะผูนําของผูบริหารแบบมืออาชีพ ในการพัฒนาและนําพาองคกรเพื่อใหการดําเนินการประสบ
ผลสําเร็จ มีบทบาทสําคัญ
1. การกําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน (Direction Setter) ที่จะชวยใหองคกรหรือหนวยงานบรรลุ
เปาหมายไดจําเปนตองมีความสามารถในการชี้แจง การทําความเขาใจกับ วัตถุป ระสงคขององคกร และมี
ความสามารถในการเขียนแผนงาน โครงการ และการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงคเปาหมายและผลสําเร็จ
2. การเปนผูกระตุนความเปนผูนํา (Leader– Catalyst) จะตองมีความสามารถในการจูงใจ กระตุน
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคกรและมีทักษะการทํางานเปนทีม
3. การเปนนักวางแผน (Planner) จะตองมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณอนาคตและการ
เตรียมบุคลากรใหพรอมในการรับมือสิ่งใหมๆที่จะเกิดขึ้น
4. การเปนผูตัดสินใจ (Decision Maker) จะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีตา ง ๆ ของ การ
ตัดสินใจและมีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการไมใหเกิดความขัดแยง
5. การเปนผูจัดองคกร (Organizer) จากการมีการออกแบบงาน การกําหนดโครงสรงองคกรการเข
าใจพลวัตและพฤติกรรมขององคกร ในการบริหารจัดการสูเปาหมายสําคัญขององคกรใหมีประสิทธิภาพนําสู
ประสิทธิผล
6. การเปนผูเปลี่ยนแปลง (Change Manager) จากการมีความเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงมาสูองค
กรเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพที่สามารถรูวาจะเปลี่ยนอะไร และเปลี่ยนอยางไร รวมทั้งจะเปลี่ยนในสถานการณใด
หรือทิศทางใด
7. การการเปนผู ประสานงาน (Coordinator) จากการมีความเขาใจรูปแบบปฏิสัมพันธของบุคคล
เขาใจเครือขายของการสื่อสาร รูจักวิธีกํากับติดตามงาน เขาใจระบบการรายงานที่ดี และสามารถประสาน
กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. การเปนผูสื่อสาร (Communicator) จากการมีความสามารถในการสื่อสารดวยการพูดและการ
เขียน รูจักใชสื่อตาง ๆ เพื่อการสื่อสารและเปาประสงค และมีความสามารถในการประชาสัมพันธองคกรหรือ
หนวยงาน
9. การเปนผูแกความขั ดแยง (Conflict Manger) เนื่องจากความขั ดแยง เป นสิ่ง ที่ไมส ามารถจะ
หลีกเลี่ยงได โดโดยผูบ ริหารตองเขาใจสาเหตุของความขัดแยง และจะตองมีความสามารถในการตอรอง และ
การไกลเกลี่ย การจัดการกับความขัดแยงและแกปญหาความขัดแยงได
10. การเปนผูแกปญหา (Problems Manager) เนื่องจากปญหาทั้งหมดไมจําเปนตองเกิดขึ้นดวย
ความขัดแยงปญหาจึงมีความหมายกวางขวางกวาความขัดแยง ผูนําจะดองมีความสามารถในการวินิจฉัยป
ญหาและแกปญหาเปน
11. การเปนผูจัดระบบ (Systems Manager) จากการมีความสามารถในการวิเคราะหระบบและ
กระบวนการที่เกี่ยวของ เขาใจในการนําทฤษฎีการบริหารจัดการไปใชใหเกิดประโยชน
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12. การเปนผูบริหารการพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) จากการมีความเขาใจความ
เขาใจในระบบการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนรู เขาใจทฤษฎีการสรางและพัฒนา มีความรูความเขาใจ
ทักษะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรม
13. การเปนผูบริหารบุคคล (Personnel Manager) จากการมีความสามารถในเทคนิคของการเปนผู
นํา การเจรจาตอรอง การประเมิลผลงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
14. การเปนผูบริหารทรัพยากร (Resource Manager) จากการมีความสามารถในดานการเงินและ
งบประมาณ สามารถในการบริหารทรัพยากรตาง ๆในองคกร การบํารุงรักษา ตลอดจนการแสวงหาและการ
สนับสนุนจากภายในและภายนอกองคกร
15. การเปนผูประเมินผล (Appraiser) จากการมีความสามารถในการประเมินความตองการและการ
ประเมินระบบ วิธีการทางสถิติ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร
16. การเปนประธานในพิธกี ารตาง ๆ (Ceremonial Head) เปนผูนําทางดานการจัดงานพิธีการของ
องคกรและภาวะผูนําแบบมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 เกิดจากความรูที่สามารถเสริมสรางและใชกลยุทธตาง ๆ
สวนทักษะทางเทคนิคและประสบการณการดําเนินการภายใตภาวะแวดลอมที่เหมาะสม มีเอกภาพดานนโย
บายในการปฏิบัติ การมีเครือขายความรวมมือเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
“ทักษะภาวะผูนํา” คือ ความสามารถที่จะชักนํา บุคลากรใหปฏิบัติงานไปสูเปาหมายเดียวกัน โดย
กระบวนการ ที่ผนู ํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน จํากระทําโดยผานองคประกอบพฤติกรรม ไดแก การมีอิทธิพลอยาง
มีอุดมการณ (Idealized Influence) การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) การกระตุนทางป
ญญา (Intellectual Stimulation) การคํานึงถึง ความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration)
ทักษะคุณลักษณะผูนําในศตวรรษที่ 21 ไดแก
1. สามารถใชรูปแบบภาวะผูนําในการนําบุคลากรในองคกร และสถานการณตางๆการสรางและมี
พันธะสัญญาตอวิสัยทัศนอยางชัดเจน ริเริ่มและจัดการการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง เพื่อใหบรรลุวตั ถุประ
สงคที่ไดกําหนดไว แลวจัดลําดับความสําคัญในงานของแผนและขององคกร การควบคุมและประสานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร การสรางและการสนับสนุนและทํางานรวมกับทีมงานใหมีผลงานสูง ทํางานในฐานะที่
เปนสวนหนึ่งของทีมงาน มอบหมายความรับผิดชอบ มอบหมายงาน และติดตามการ ปฏิบัติงานเพื่อใหงาน
ทุกสวนดําเนินการไปดวยดี กระตุน และจูงใจในวงกวาง กําหนดมาตรฐานและปฏิบัติตน เปนตัวแบบเสาะหา
คําแนะนําและการสนับสนุนเมื่อมีความจําเปน ปฏิบัติตอบุคลากรอยางมีจิตสํานึกและ แกไขความขัดแยงตาง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้น
2. ความรอบรูและความเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆการไดรับการเคารพนับถือในการปฏิบัติหนาที่และ
สามารถโนมนําบุคคลอื่นได ใหทิศทางในการปฏิบัติงานแกบุคลากร ใชประโยชนจากรายงานการตรวจสอบ
และผลการวิจัย นําการปฏิบัติที่ดีจากภาคอื่นและองคกรอื่น มาปรับใชกับองคกรของตน
3. ทัก ษะการตั ดสิ นใจความสามารถในการสืบ สวน การแก ป ญ หา การตั ดสิน ใจ ผู  นํา ควรจะมี
ความสามารถ ไดแกสามารถตัดสินใจจากพื้นฐานของการวิเคราะหการตีความและการเขาใจในขอมูลและข
าวสารที่เกี่ยวของคิดอยาง สรางสรรคและอยางมีมโนภาพในการคาดการณลวงหนา การแกปญหาและการ
กําหนดโอกาสของการปฏิบัติ ง าน แสดงใหเ ห็ นถึง การเปนผู มีวิจ ารณญาณที่ดี ทัก ษะในการสื่อสาร คื อ
ความสามารถ ในการอธิบ ายความคิดไดอยางชัดเจนและสามารถเขาใจในทัศนะของบุคคลอื่น ซึ่ง ควรจะ
สามารถทําได เชน สื่อสารอยางมีป ระสิทธิภาพทั้ง ทางวาจาและเปนลายลัก ษณอัก ษรแกผูรับ ขาวสารที่
หลากหลาย เจรจาตอรองและดําเนินการปรึกษาหารืออยางมีประสิทธิภาพ บริหารระบบการสื่อสารอยางมี

~ 125 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ประสิทธิภาพเปนประธานในการประชุมอยางมีประสิท ธิภาพ พัฒนา รักษา และใชเครือขายที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. การบริ ห ารตนเองความสามารถในการวางแผนเวลาอย างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ และการควบคุ ม
พฤติกรรมตนเองไดดีผนู ํา ควรจะสามารถดําเนินการได เชน จัดลําดับความสําคัญและบริหารเวลาของตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํางานภายใตความกดดันและทันตามกําหนดเวลา สามารถบรรลุเปาหมายทาง
วิชาชีพที่ทาทายได รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
5. คุณลักษณะที่เกี่ยวของผูนําควรจะใชประโยชนจากคุณลักษณะสวนตนอื่น ๆ ที่มีอยูและ แสดงให
เห็นวา ประสบความสําเร็จในบริบทภาวะผูนําและการจัดการเชน มีพันธะสัญญากับงานในหนาที่และมีอิทธิพล
จูงใจบุคลากรอื่นและมีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและความคิดใหม ๆ มี
ความอดทน มีพลัง และมีแรงจูงใจที่จะทํางาน มีความมั่นใจในตนเอง มีความกระตือรือรนมีความสามารถเชิง
สติปญญา มีความเชื่อถือไดและซื่อสัตยสุจริต มีพันธะสัญญากับงานการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จากผูนําตามแนวความคิดเดิม คือ การใชคําสั่งและการกํากับควบคุม แนวคิดเชนนี้ไมเหมาะสมที่จะ
นํามาใชใหเกิดประสิทธิผลไดอีกตอไป ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรม
และองคการที่ปรับเปลี่ยนไปทั่วโลกมีแนวโนมในอนาคตที่มุงเนนใหองคการ มีความสามารถในการยืดหยุนมาก
ขึ้น แตยัง คงความมีป ระสิทธิภาพสูงอยูนั้ น ทําใหผูบ ริหารระดับสูงยากที่จ ะใชแนวทางบริหารแบบเดิมให
ประสบความสําเร็จ เหมือนในอดีตไดอีกตอไป ภายใตบ ริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงเชนนี้ มีผลกระทบตอ
องคการและผูนําที่จะตองปรับเปลี่ยนแนวคิดเชิงกระบวนทัศนขึ้นใหมที่สามารถที่จะเผชิญตอภาวะแนวโนมที่
จะเกิดขึน้ ตอไปในอนาคต ไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงคาดวา…
1. ผูนําในอนาคตจะตองยอมรับแนวคิดที่ตองใหบริการ (service mentality) ตอผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกองคการ โดยเริ่มที่พฤติกรรมของผูนํา ที่แสดงเจตคติบริการแกลูกนองของตนเพื่อให
เปนแบบอยางที่ดีแกคนเหลานี้ไดเรียนรูและเกิดจิตสํานึกการใหบริการแกบุคคลอื่นและผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก อีกทอดหนึ่ง ผูนําจึงจําเปนตองเลิกทัศนะการเปนนาย (powerful bosses) ของตนลง ในการยึด
แนวคิ ด การมี น้ํ า ใจบริก ารนั้ น ผู นํา จะเป น ตอ งเน น ค า นิย มด า นการมี ค วามสั ตย ซื่ อ ถื อ คุ ณธรรมยึ ด มั่ น
หลักการ (integrity and honesty) ตอผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาว เปนสําคัญ
2. ผูนําในอนาคตจะตองมีมุมมองที่กวางไกลระดับโลก (Global perspective) จะตองชาญฉลาดและ
เขาใจอยางถองแทตอปจจัยทางวัฒนธรรม ดวยเหตุที่จะตองเกี่ยวของกับบุคคลที่หลากหลายวัฒนธรรม มี
ความแตกตางของผูปฎิบัติงานในองคการและผูที่เกี่ยวของกับองคการเพิ่มมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน ผูนํา
จําเปนตองมีความสามารถในการเขาใจ และสามารถปฎิสัมพันธกับคนตางวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม รูจักละ
เวนการแสดงเจตคติ แบบการลงความเห็นตัดสินใดๆ หรือการใชคําพูดเชิงวิพากษวิจารณเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อื่น แตใชการติดตอเรียนรูโดยตรงดวยมุมมองที่ดีตอผูอื่นเสมอ
3. ผูนําในอนาคตจะตองเขาใจองคการรูปแบบใหมจากมุมมองที่เปนองครวมเพื่อใหการปฏิบัติงาน
หนาที่ของทุกกลไกในองคการมีลักษณะของการบูรณาการผูนําตองมีความสามารถและแสดงทักษะการทํางาน
แบบทีมงานไดดี จะตองมีทักษะเชิงกลยุทธในงานที่เปนสวนตางๆ ขององคการไดดีจนประสานสัมพันธเกิดเปน
องครวมขึ้น
4. ผูนําในอนาคตจําเปนตองมีความยืดหยุนสูง สามารถเปดกวางเพื่อรองรับสิ่งใหมที่เกิดขึ้นไดดี ตองมี
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (manage change) ผูนําในศตวรรษที่ 21 ตองชอบตอความทา
ทายและการทดลองใหมๆ รูจักลดขอจํากัดของตนและองคการใหนอยลงและมีความกลาเสี่ยงอยางรอบคอบใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับดานวิสัยทัศนมากขึ้น
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5. ผูนําในอนาคตจะตองผูก พันต อการเรียนรูอยางตอเนื่อง จะตองหมั่นพัฒนาฝก อบรมและหา
ประสบการณใหม เพื่อคงความมีทักษะความรูความเขาใจในการนําองคการแหงการเรียนรูของตนใหสามารถ
กาวทันกระแสโลก ผูนําจําเปนตองมีทักษะ เชน ทักษะในการเรียนรู และการทําความเขาใจเชิงมโนทัศนดวย
ตนเอง ทักษะดานการสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล ความสามารถในการบริหารและการทํางานแบบ
ทีมการบริหารความขัดแยงและเทคนิคการเจรจาตอรอง ความสามารถกาวทันเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมๆ รวมทั้งการมีความรูความเขาใจตอพฤติกรรมเชิงการเมือง เปนตน
6. ผูนําในอนาคตจําเปนตองมีความสามารถสรางความสมดุลไดดีระหวางงานในตําแหนงหนาที่ผูนํา
กับดานชีวิตสวนตัว รวมทั้งการสรางความงอกงาม ดานความรูสมัยใหมที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน
สรุป
ภาวะผูนํายุค 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรบุคลากรและผูมีส
วนได สวนเสียในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับองคกรนั้น ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาตระหนักรูในหนาที่
ความรับ ผิด ชอบ ความเสมอภา ยึ ดวัฒ นธรรมาภิบ าลบริห ารจั ดการใหบ รรลุ เ ปาหมายการรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงนั้น หากพิจารณาจะพบความเกี่ยวโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยเปนการพัฒนาที่ เกี่ยวของกับ 9
“ปจจัยภายใน” เพื่อใหทันและเขากับสิ่งภายนอก ที่เกี่ยวของกับ “ปจจัยภายนอก” เพื่อปองกันไมใหสิ่งภายใน
ไดรับ ความกระทบกระเทือนเสียหาย “ทัก ษะภาวะผู นํา4.0” คือ ความสามารถที่จ ะชัก นํา บุคลากรให
ปฏิบัติงานไปสูเปาหมายเดียวกัน โดยกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน จํากระทําโดยผานองคประกอบ
พฤติกรรมไดแก ทักษะการนําบุคลากร ทักษะความรู ทักษะการกาวทันการเปลี่ยนแปลงและทักษะการใช
เทคโนโลยีของการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณการมุงเนนพัฒนาองคกร การมุงเนนพัฒนนาบุคลากร การมุงเน
นความรวมมือ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และ
ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ผูเขียนเห็นวา การเปนผูนําในยุค 4.0 เปรียบเสมือนการเปนผูนําที่ยืนบนจุดที่สูงสุดแลวกลับสูสามัญ
เนื่องจากผูนําในอดีตเริ่มตนการเปนผูนําที่คอยบังคับบัญชา เปนยุคของการชี้นิ้วสั่งการ โดยใชทักษะของผูนําที่
คล า ยกั บ ทหารและบทบาทของผู นํ า จะมี ลั ก ษณะเป น ผู บ ริ ห ารจั ด การจะชี้ วั ด ถึ ง ความเป น ผู นํ า ที่ ดี มี
ความสามารถในอดีต ก็ตองไปดูที่ผูตามวาคิดเหมือนผูนําหรือไม ซึ่งนิยามที่วานี้มีมานานพอสมควร บทบาท
ของผูนําที่ดีในยุค 4.0 เนื่องจากเปนยุคของการบริหารจัดการคนใหดูแลคน เปนเรื่องของความเชื่อในความเปน
มนุษย และคุณคาที่มีอยูในตัวทุกคน (Human Being) นั่นเพราะ 4.0 คือยุคของนวัตกรรมและโลกที่ทันสมัย
ในการประยุก ต Digital Life ผนวกกับ นวัตกรรมอั นทรงคุณค า ที่ แต ล ะองค ก รต องสรางมาเพื่ อให มี
ลักษณะเฉพาะและแตกตางอยางยั่งยืน ดวยเหตุนี้จึงทําใหคุณสมบัติของผูนําเปลี่ยนไป ผูนําสายพันธใหมก็จะ
มองไปที่การเชื่อในคุณคาของคน (Personal Value) ศรัทธาในคุณคาที่มีอยูในตัวทุกคน เชื่อวาทุกคนสามารถ
ดูแลและจัดการตัวเองได กอเกิดนวัตกรรมใหมๆไดดวยตัวเองเชนเดียวกัน สิ่งที่นาสนใจคือ บทบาทของผูนําที่
ดีในยุค 4.0 จะไมใชผูที่คอยสั่งการอีกตอไป แตจะเปนผูที่คอยสงเสริมสนับสนุน ใหลูกนองแตละคนสามารถ
ทํางานที่ตัวเองรับผิดชอบใหสําเร็จ รวมถึงการคิดสิ่งใหมๆ การนําเอาคุณคาที่มีใ นตัวพนักงานมาสรางสรรค
เปนนวัตกรรม
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