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การบริหารในยุค Thailand 4.0
Management in Thailand 4.0
กาญจนา รูปสูง
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดยอ
ไทยแลนด$ 4 .0 โมเดลใหม) ของการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ)งปรั บเปลี่ย น โครงสร0า ง
เศรษฐกิจไปสู) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด0วยนวัตกรรม”(Value –Based Economy) เพื่อก0าวข0ามกับดักประเทศ
รายได0ปานกลาง การบริหารองค$กรยุค 4.0 ผู0นําจะต0องมีความสามารถชักจูงชี้นําบุคคลอื่นให0ปฏิบัติหน0าที่ได0
สํ า เร็ จ ตามเปJ า หมายที่ ว างไว0 ไ ด0 อ ย) า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ พั ฒ นาองค$ ก รให0 ทั น ต) อ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาวิวัฒน$ ผู0บริหารในยุคไทยแลนด$ 4.0 ต0องมีต0องมีคุณสมบัติที่โดดเด)นเหมาะสม เปNนผู0
ที่ มีค วามรู0 ความสามารถและประสบการณ$ สู ง ในงานที่ ทํา หรื อเปN น ผู0 ที่ค วามเชี่ ย วชาญเปN น พิ เ ศษ และมี
องค$ประกอบความเปNนมืออาชีพกล)าว คือ มีคุณลักษณะที่ดี มีทักษะยุคใหม) มีความเปNนผู0นํา ทางวิชาการ บน
พื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนําพาสถานศึกษาสู)เปJาหมายที่กําหนดไว0 สามารถสนองตอบต)อการแข)งขัน
และทันสมัยเหมาะสมกับยุคไทยแลนด$ 4.0
คําสําคัญ : การบริหาร, THAILAND 4.0
Abstract
Thailand 4.0 model of the economy,the United States aimed at structural changes
to the economy. "Innovationdriven economy" (Value -Based Economy) to transcend the
traps middle-income countries. Management 4.0: Leaders must have the ability to
influence personnel to perform their duties effectively and efficiently. Develop their
organization according to keep up with changing of the present. Manager in Thailand,4.0
qualified, to transcend the traps middle-income countries. In this study aimed to provide
qualified, outstanding fit. Who has knowledge. The ability and experience to do the job or
as a specialties. And there is an element of professionalism is a great feature. Experience a
New Era The Academic Leadership On the basis of ethics to lead students to set goals.
Respond to competition. And the modern era in Thailand 4.0
Keywords : THAILAND 4.0, Management
“ไทยแลนด$4.0” เปNนวิสัยทัศน$เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต0การนําของพลเอกประยุทธ$ จันทร$โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน0าคณะรักษา
ความสงบแห)งชาติ (คสช.) ที่เข0ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน$ที่ ว)า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ
สําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด0านต)าง ๆ เพื่อปรับแก0 จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร0างหนทางพัฒนา
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ประเทศให0เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม) ๆที่เปลี่ยนแปลงอย)างเร็ว รุนแรงในศตวรรษ
ที่ 21
ประเทศไทยในอดีตที่ผ)านมามีการพัฒนาด0านเศรษฐกิจเปNนไปอย)างต)อเนื่องตั้งแต)ยุคแรก เริ่มกันที่
1. ประเทศไทย 1.0 ยุคของเกษตรกรรมคนไทยปลูกข0าว เลี้ยงเปNด เลี้ยงไก) เลี้ยงหมู ปลูกพืชสวนพืช
ไร) แล0วนํา ผลผลิตเพื่อส)งไปขายสร0างรายได0ในการดํารงชีวิต
2. ประเทศไทย 2.0 ยุคของอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้ใช0แรงงานที่มีราคาถูก แต)เริ่มจะมีเครื่องไม0
เครื่องมือเข0ามาช)วยผลิต เช)น เสื้อผ0า กระเปrา เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับ อาหาร เครื่องใช0ไฟฟJา
เปNนต0น ซึ่งในยุคนี้ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น
3. ประเทศไทย 3.0 ยุคที่เราอยู)ในขณะนี้ เปNนยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายส)งออกเหล็กกล0า
รถยนต$
กvาชธรรมชาติ และปูนซีเมนต$ เปNนต0น โดยพึ่งพาเทคโนโลยีจากต)างประเทศ เพื่อเน0นการส)งออกเปNนหลัก
4. ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนให0มีรายได0สูงขึ้น ในช)วงแรกประเทศไทย 3.0 มีการเติบโตอย)างต)อเนื่อง
แต)ว)าปwจจุบันกลับเติบโตได0เพียงแค) ร0อยละ 3 – 4 ต)อปxเท)านั้น ทําให0ประเทศไทยต0องตกอยู)ในภาวะรายได0
ปานกลางเปN นเวลากว)า 20 ปxในขณะที่ ทั่ว โลกมี การแข)งขัน ที่สู งขึ้ น ดังนั้ นประเทศไทยจึงต0องเปลี่ ยนสู)ยุ ค
ประเทศไทย 4.0 ให0เปNนเศรษฐกิจใหม) (New Engines of Growth) เพื่อให0ประเทศไทยกลายเปNนกลุ)ม
ประเทศที่มีรายได0สูงขึ้นนั่นเองโดยตั้งเปJาหมายว)าจะให0เกิดภายใน 3 -5 ปxข0างหน0านี้
ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนแปลงอะไรบ0างปwจจุบันประเทศไทยยังติดอยู)กับโมเดลทํามากได0น0อย จึง
ต0องการปรับเปลี่ยนให0เปNนทําน0อยได0มากต0องเปลี่ยนจากการผลิตสินค0าโภคภัณฑ$ ไปสู)สินค0านวัตกรรม และ
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด0วยภาคอุตสาหกรรมไปสู)การขับเคลื่อนด0วยเทคโนโลยี ความคิดสร0างสรรค$
และนวัตกรรม อย)างการเกษตรต0องเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไป สู)การเกษตรแบบสมัยใหม) ที่มีการ
เน0นเรื่องการบริหารจัดการ โดยการนําเทคโนโลยีเข0ามาใช0 หรือที่เรียกว)า Smart Farming โดยเกษตรกรต0อง
เริ่มรวยขึ้นและเปNนเกษตรกรที่ผู0ประกอบการเปลี่ยนจาก SME แบบเดิมไปสู) Smart Enterprises และ
Startup ที่มีศักยภาพสูง และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู)แรงงานที่มีความรู0 ความเชี่ยวชาญและทักษะ
สูงขึ้น
ประเทศไทย 4.0 ต0 องใช0 แนวทางพลั งประชารั ฐ การขั บ เคลื่ อ น ประเทศไทย 4.0 ให0 สํ า เร็ จ ได0 ใ ช0
แนวทางพลังประชารัฐ โดยมุ)งเน0นการมีส)วนร)วมของภาครัฐ ภาคเอกชน การค0า-อุตสาหกรรม การเกษตร
ธนาคาร ประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต)าง ๆ ประกอบกับการส)งเสริม SME
และ Startup เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้แล0วยังต0องมีโครงสร0างโทรคมนาคมและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีอินเทอร$เน็ตที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ให0มากที่สุด เพื่อให0สามารถเชื่อมโยง
เครือข)ายได0ทุกพื้นที่ในประเทศไทยแบบไม)มีสะดุด
ลักษณะของ “ประเทศไทย 4.0” เปNนความมุ)งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต0องการปรับเปลี่ยนโครงสร0าง
เศรษฐกิจไปสู) “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด0วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก
คือเปลี่ยนจากการผลิตสินค0า “โภคภัณฑ$” ไปสู)สินค0าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด0วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู)การขับเคลื่อนด0วยเทคโนโลยี ความคิดสร0างสรรค$ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ
เน0นภาคการผลิตสินค0า ไปสู)การเน0นภาคบริการมากขึ้น
เพื่อให0เกิดผลจริงต0องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร0างสรรค$ นวัตกรรม วิทยาศาสตร$ เทคโนโลยี
และการวิจัยและพัฒนา แล0วต)อยอดในกลุ)มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปJาหมาย ดังนี้
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1. กลุ)มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช)น สร0างเส0นทางธุรกิจใหม) (New Startups) ด0าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เปNนต0น
2. กลุ)มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย$เช)น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยี
การแพทย$สปา เปNนต0น
3. กลุ)มเครื่องมือ อุปกรณ$อัจฉริยะ หุ)นยนต$ และระบบเครื่องกลที่ใช0ระบบอิเล็กทรอนิกส$ควบคุม เช)น
เทคโนโลยีหุ)นยนต$ เปNนต0น
4. กลุ) มดิ จิ ต อล เทคโนโลยี อิ น เตอร$ เ น็ ต ที่ เ ชื่ อมต) อและบั งคั บ อุ ป กรณ$ ต) า งๆ ปw ญ ญาประดิ ษ ฐ$ และ
เทคโนโลยีสมองกลฝwงตัว เช)น เทคโนโลยีด0านการเงิน อุปกรณ$เชื่อมต)อออนไลน$โดยไม)ต0องใช0คน เทคโนโลยี
การศึกษา อี–มาร$เก็ตเพลส อี–คอมเมิร$ซ เปNนต0น
5. กลุ)มอุตสาหกรรมสร0างสรรค$ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค)าสูง เช)น เทคโนโลยีการออกแบบธุรกิจ
ไลฟ•สไตล$เทคโนโลยีการท)องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เปNนต0น
การพัฒนาประเทศภายใต0โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะสําเร็จ ใช0แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เปNน
ตัวการขับเคลื่อน โดยมุ)งเน0นการมีส)วนร)วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต)างๆ ร)วมกันระดมความคิด ผนึกกําลังกันขับเคลื่อนผ)า น
โครงการ บันทึกความร)วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต)าง ๆ โดยการดเนินงานของ “ประชารัฐ”กลุ)มต)างๆ อัน
ได0แก)
กลุ)มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ$การปรับแก0กฎหมายและกลไกภาครัฐพัฒนาคลัสเตอร$
ภาคอุตสาหกรรมแห)งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร0างพื้นฐาน
กลุ)มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม)และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
กลุ)มที่ 3 การส)งเสริมการท)องเที่ยวและไมล$ การสร0างรายได0 และการกระตุ0นการใช0จ)ายภาครัฐ
กลุ)มที่ 4การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู0นํา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
และ
กลุ)มที่ 5 การส)งเสริมการส)งออกและการลงทุนในต)างประเทศ รวมทั้งการส)งเสริมกลุ)ม SMEs และ
ผู0ประกอบการใหม) (Start Up) ซึ่งแต)ละกลุ)มกําลังวางระบบและกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย)างเข0มข0น
“ประเทศไทย 4.0” เปNนอีกนโยบายหนึ่งที่เปNนการ วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เปNน
จุดเริ่มต0นในการขับเคลื่อนไปสู)การเปNนประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน$รัฐบาลเปNนรูปแบบที่มี
การผลักดันการปฏิรูปโครงสร0างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไป
พร0อมๆ กัน เปNนการผนึกกําลังของทุกภาคส)วนภายใต0 แนวคิด“ประชารัฐ” โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของ
รัฐบาลใน ปwจจุบัน จะเปNนได0จริงแค)ไหนไม)ใช)คอยติดตามอย)างเดียว แต)ต0องช)วยกันทุกฝ•าย คนละไม0คนละมือ
ตาม
การที่องค$การไม)ว)าจะเปNนของภาครัฐหรือของภาคเอกชนก็ตาม จะธํารงอยู)หรือการอยู)รอดได0มีความ
เจริญเติบโต และกาวหน0าได0นั้น ขึ้นอยู)กับความสามารถในการนําทรัพยากรที่มีอยู)อย)างจํากัดในองค$การไป
ดําเนินการด0วยวิธีการใด ๆ ก็ตามเพื่อที่จะให0บรรลุวัตถุประสงค$เปJาหมายขององค$การได0 อย)างมีประสิทธิภาพ
การดํ า เนิ น การใด ๆ เพื่ อจะให0 องค$ การอยู) รอดเจริ ญ เติ บโตและกาวหนาได0 นั้ น ขึ้ น อยู) กับการบริ ห ารที่ ดี มี
ประสิทธิภาพ
การบริหาร ก)อนที่จะเข0าการบริหารในยุค Thailand 4.0” ผู0เขียนขอ นําเสนอ นิยาม ของ การ
บริหาร นักวิชาการและนักการศึกษาได0ให0ความหมายเกี่ยวกับการบริหาร ไว0หลายประการพอสรุปได0 สร0อย
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ตระกูล อรรถมานะ (2542) ได0กล)าวว)า การบริหารคือการกระทําร)วมกันด0วยความตั้งใจของกลุ)มบุคคลอย)าง
ร)วมแรงร)วมใจเพื่อให0บรรลุวัตถุประสงค$ที่กําหนดไว0ร)วมกันอย)างมีเหตุผล สมาน รังสิโยกฤษฎ$และสุธีสุทธิ
สมบูรณ$ (2544) ให0คํานิยามว)า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานให0บรรลุเปJาหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค$
ที่กําหนดไว0โดยอาศัยปwจจัยต)าง ๆ อันได0แก) คน เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีการปฏิบัติงาน วิทยา ด)านธํารงกูล
(2546) สรุปว)าการบริหาร หมายถึงกระบวนการของการวางแผนการ จัดองค$การ การนําและการบังคับบัญชา
และการควบคุมทรัพยากรต)าง ๆ เพื่อการบรรลุเ ปJาหมายที่ กําหนดเอาไว0 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2546) ให0
ความเห็นว)าการบริหาร หมายถึงการดําเนินงานหรือ การจัดการใดๆ ของหน)วยงานของรัฐและ/หรือ เจ0าหน0าที่
ของรัฐที่ เกี่ยวข0องกับ คน สิ่งของ และ หน)วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต)าง ๆ เช)น
1. การบริหารนโยบาย (Policy)
2. การบริหารอํานาจหน0าที่ (Authority)
3. การบริหารจริยธรรม (Morality)
4. การบริหารที่เกี่ยวข0องกับสังคม(Society)
5. การวางแผน (Planning)
6. การจัดองค$การ(Organizing)
7. การบริหารทรัพยากรมนุษย$(Staffing) 8. การอํานวยการ (Directing)
9. การประสานงาน (Coordination)
10. การรายงาน (Reporting)
11. การงบประมาณ (Budgeting)
จากความหมายดังกล)าวสรุปได0ว)า ความเปNนการบริหารหมายถึง การทํางานของบุคคล ตั้งแต) 2 คน
ขึ้นไป ที่ร)วมกันปฏิบัติทํากิจกรรมร)วมกัน ให0บรรลุเปJาหมาย โดยการใช0ปwจจัยต)าง ๆ
จากนิยามของผู0บริหารข0างต0นไม)อาจทําให0เราเข0าใจภาพรวมของการบริหารทั้งหมด จําเปNนต0องศึกษา
หน0าที่ของบริหาร (The Functions of Management) ซึ่งผู0บริหารมีหน0าที่หลักดังนี้
1. การวางแผน (Planning) โดยการตั้งเปJาหมายและหาวิธีการเพื่อนําการบรรลุเปJาหมาย (Setting
performance objectives and deciding how to achieve them) และที่สําคัญแต)ละเปJาหมายของแต)ละ
แผนกต0องสอดคล0องและเกี่ยวเนื่องกันกับเปJาหมายขององค$กร ซึ่งต0องใช0การวางแผนเชิงกลยุทธ$ในแต)ละลําดับ
ชั้น (Strategic Planning)
2. การจัดองค$กร (Organizing) โดยการเตรียมการด0านงาน คน และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อทํางานให0
สําเร็จ (Arranging task, people and other resources to accomplish the work) ซึ่งทําให0เกิด
Organization Structure & Organization Chart ซึ่งเปNนการทํางานร)วมกันระหว)าง Line Manager กับ HR
Manager เพื่อกําหนดประเภทของคนที่ต0องการและช)วงเลาที่ต0องการ
3. การนํา (Leading) โดยการกระตุ0นและสร0างแรงบันดาลใจให0คนทุ)มเททํางานเพื่อบรรลุศักยภาพที่
สูงขึ้น (Inspiring people to work hard to achieve high performance) ดังนั้นการแสดงออกด0านภาวะ
ความเปNนผู0นําและการจูงใจด0วยทฤษฎีจูงใจต)าง ๆ (Leadership & Motivation Theory) จึงต0องถูกนํามา
ปรับใช0ผ)านการสื่อสารเชิงประสิทธิภาพ (Effective Communication)
4) การควบคุม (Controlling) เพื่อให0การวางแผนเปNนไปอย)างที่ต0องการ จําเปNนต0องมีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการปรับแก0เพื่อให0เกิดความมั่นใจว)าได0รับผลลัพธ$ที่ต0องการ (Measuring performance
and taking action to ensure desired results) และการควบคุมยังเกี่ยวข0องประเด็นอื่น ๆ ที่ต0องถูก
ควบคุมโดยเฉพาะสภาพแวดล0อมภายใน (Internal Environment) เพื่อให0องค$กรดําเนินธุรกิจได0อย)างสะดวก
ราบรื่น
นอกจากหน0าที่ของผู0บริหารแล0ว วิโรจน$ สารรัตนะ, 2556) ได0กล)าวถึงทัศนคติ 10 ประการ สําหรับ
ผู0นําในศตวรรษที่ 21 ว)า ศตวรรษที่ 21 ต0องการภาวะผู0นําแบบร)วมมือ (corporate leadership) มากกว)า
แบบใช0 อํา นาจหรื อการบั งคั บ ผู0 นํ า จะต0 องให0 การศึ ก ษาและสร0 า งแรงบั น ดาลใจให0 กับ ผู0 ต าม และจากการ
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เปลี่ยนแปลงอย)างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผู0นําในปwจจุบันและอนาคต จะต0องพัฒนาทัศนคติ
ใหม)ๆ ให0เกิดขึ้นดังนี้
1. ทันสมัย (Modernization) มองอนาคตอย)างมีวิสัยทัศน$
2. มีสัมพันธภาพ (Relationships) สร0างมิตรภาพที่เข0มแข็ง และยั่งยืน
3. ปรับตัว (Adaptability) ตอบสนองความไม)แน)นอนได0รวดเร็ว
4. มุ)งมั่น (Assertiveness) เข0าใจความขัดแย0ง จัดการด0วยสมอง
5. สร0างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ไม)บังคับ แต)จูงใจสร0างแรงบันดาลใจ
6. ทะเยอทะยาน (Aspiration) มุ)งสร0างความสําเร็จ
7. โปร)งใส (Transparency) สร0างความไว0วางใจให0เกิดขึ้น
8. เปNนพี่เลี้ยง (Mentoring) เปNนพี่เลี้ยงมากกว)าเปNนผู0สอน
9. ซื่อสัตย$จริงใจ (Honesty) ไม)โกหกหลอกลวง
10. มีพันธะรับผิดชอบ (Accountability) คํานึงถึงคํามั่นสัญญา คํานึงถึงความล0มเหลว ปรับ ทิศทาง
หากไม)ถูกต0องหรือไม)บรรลุผล
ผู0บริหารในยุคไทยแลนด$ 4.0 จําเปNนต0องต0องทักษะสําคัญ โดยแบ)งออกเปNน 3 กลุ)มดังนี้
1. ความสามารถด0านเทคนิค (Technical Competency) โดยปกติแล0วผู0บริหารระดับต0นต0องมีทักษะ
ด0 า นนี้ ม ากกว) า ผู0 บ ริ ห ารระดั บ กลางและสู ง และต0 อ งมี ค วามรู0 แ ละความสามารถในการทํ า งานมากกว) า
ผู0ใต0บังคับบัญชา เพื่อจะได0สอนและควบคุมการทํางานได0อย)างมีประสิทธิภาพ เทคนิคด0านนี้เน0นความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานเฉพาะด0านอันเกี่ยวข0องกับวิธีการหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อทําให0กิจกรรมประจําวันเสร็จ
สมบูรณ$ ดังนั้นทักษะสําคัญของผู0จัดการยุค 4.0 ในด0านเทคนิคมีดังนี้
- ทักษะในสายวิชาชีพ (Technical or Professional Expertise) ผู0ที่จะมาเปNนผู0บริหารได0ต0องมี
ความสามารถในสายงานที่อยู)ในความรับผิดชอบของตนเองก)อน เมื่อมีผู0ใต0บังคับบัญชาจึงสามารถสอนงาน
ควบคุมงาน แก0ปwญหา และให0คําปรึกษาได0อย)างมีประสิทธิภาพ ถ0าทักษะด0านนี้น0อยเกินไป ปwญหาที่ตามคือ
การควบคุมงาน การแก0ปwญหา และการให0คําปรึกษาจะไม)มีประสิทธิภาพ ส)งผลต)อมุมมองของผู0ใต0บังคับบัญชา
ต)อผู0จัดการในด0านภาวะผู0นํา
- ทักษะการสอนงานและพัฒนาคน (Develops Others) ผู0บริหารต0องมีความสามารถในการสอนงาน
พัฒนาคนให0เกิดความรู0 ทักษะ และความสามารถที่จําเปNนต)อการปฏิบัติงาน (KSA) ทักษะนี้มีความสําคัญอย)าง
มากในการช)วยแบ)งเบาภาระความรับผิดชอบของผู0บริหารด0วยการมอบหมายงาน
- ทักษะการวางแผนงาน (Planning Skill) ผู0บริหารต0องมีความสามารถในการวางแผนงานกลยุทธ$
เพื่อนําไปสู)การวางแผนงานประจําวัน (Daily planning) ต0องเข0าใจถึงความสําคัญและความเร)งด)วนของงาน
เข0าใจถึงความแตกต)างระหว)างงานพัฒนา งานที่ต0องสําเร็จ งานที่ไม)เกี่ยวข0องกับเปJาหมายองค$กร เปNนต0น เพื่อ
การใส)กิจกรรมลงในแผนงานเกิดประสิทธิภาพที่สุด
- ทักษะการมอบหมายงาน (Delegation Skill) ถ0าผู0บริหารสอนงานเก)ง การมอบหมายงานจะไม)เปNน
เรื่องยาก เนื่องจากวัตถุประสงค$ของการสอนงานคือ การแบ)งเบาภาระงานและการพัฒนาคนในหน)วยงาน ซึ่ง
การสอนงานจะสร0างความรู0 ทักษะ และความสามารถ (KSA) ให0เกิดแก)ผู0ปฏิบัติงานนั่นเอง
“ดังนั้นผู0บริหารจึงจําเปNนต0องรู0 KSA และรู0ภาวะผู0นําภายในตัวของพนักงานแต)ละคน ซึ่งจะช)วยให0
การมอบหมายงานเกิดประสิทธิภาพสูงทั้งส)วนบุคคลและทีมงาน” ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) เปNนหัวใจ
สําคัญของการขับเคลื่อนภาคธุรกิจไปสู)ยุค 4.0 เพราะสภาพแวดล0อมการทํางานในอนาคตจะไม)ใช)การทํางาน
ระหว)างคนกับคนเปNนหลัก แต)รูปแบบการทํางานจะเปลี่ยนไปสู)คนกับอุปกรณ$ที่ควบคุมด0วยระบบดิจิทัล โดย
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ข0อเท็ จ จริงผู0 บ ริ ห ารที่ อายุ มากขึ้ น ทักษะด0 า นดิ จิ ทัล จะลดลง และเราไม) ส ามารถหนี กระแสดิ จิ ทัลได0 อย) า ง
แน)นอน ดังนั้ นผู0บริ หารควรเตรี ยมการรับมื อกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต โดยการกําหนดกลยุทธ$ร องรับ ที่
เหมาะสม
2. ความสามารถด0านคน (Human Competency) สามารถเรียกอีกอย)างว)าทักษะด0านมนุษยสัมพันธ$
ซึ่งทักษะนี้มีความสําคัญกับผู0บริหารทุกระดับเท)ากัน ในแต)ละทักษะด0านนี้จะอยู)ในลําดับต0น ๆ ของทักษะที่
ผู0บริหารยุค 4.0 ควรมีดังนี้
- ทักษะการคัดเลือกทีมงาน (Team Selection) ผู0จัดการมีความรู0ในระบบงาน (System) รู0
องค$ประกอบของงานในกระบวนการ จึงรู0ลักษณะงานว)าเปNนอย)างไร? (Job Description) ต0องมีงานที่ต0อง
ปฏิบัติอะไรบ0าง (Tasks) ความรับผิดชอบที่ต0องมีในงาน (Responsibilities) และหน0าที่ที่ต0องปฏิบัติของงาน
(Duties) และรู0ว)าต0องการคนประเภทไหน? (Job Specification) มารองรับงาน โดยการวิเคราะห$ทักษะที่
ต0องการในงานด0วยการประเมินความรู0 ทักษะ และความสามารถ (KSA) ทั้งหมดที่กล)าวมาผู0จัดการ (Line
Manager) ต0องรู0เพื่อการคัดเลือกทีมงานที่มีประสิทธิภาพ โดยการทํางานประสานกับ HR Manager และ
ผลเสียของการคัดเลือกที่ไม)มีประสิทธิภาพคือ เสียเวลา เสียเงิน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเปNนค)าใช0จ)ายที่ไม)ควรให0
เกิดขึ้น
- ทักษะการสร0างแรงบันดาลใจและกระตุ0นผู0อื่น (Inspire and Motivate Others) ความแตกต)าง
ระหว)างผู0จัดการตามตําแหน)ง (Position Power) กับผู0จัดการแบบผู0นํา (Personal Power) คือแบบแรกเน0น
การมีอํานาจเหนือกว)าตามสายบังคับบัญชา ผู0ใต0บังคับบัญชาถูกกระตุ0นให0ทํางานด0วยความกลัว ไม)มีการสร0าง
แรงบันดาลใจหรือไม)มีวิธีการกระตุ0นให0อยากทุ)มเททํางาน ส)วนแบบหลังเน0นการสร0างภาวะความเปNนผู0นําในตัว
ผู0จัดการ ผู0ใต0บังคับบัญชาถูกกระตุ0นให0ทํางานด0วยความนิยมชมชอบในตัวผู0จัดการ (Referent Power) ซึ่งหนึ่ง
ในความชื่นชมในตัว ผู0จัดการคือ ความสามารถสร0างแรงบัน ดาลใจและการกระตุ0นผู0ใต0บังคั บบัญชาให0เกิ ด
พลังงานเชิงบวก เช)น การให0ข0อคิดในการทํางาน การพัฒนาตนเองในการทํางาน หรือการเปNนแบบอย)างที่ดีใน
การทํางาน เปNนต0น
-ทักษะการสื่อสารสร0างพลังงานบวก (Powerful Communication) ผู0จัดการต0องมีความสามารถใน
การสื่อสารเพื่อสร0างพลังงานบวก ประเด็นนี้มีความแตกต)างจากการสร0างแรงบันดาลใจและกระตุ0นผู0อื่น โดย
การมองไปที่บทบาทของผู0จัดการในด0านการกระจายข)าวสาร (Disseminator) ให0กับสมาชิกภายในองค$กรหรือ
หน)วยงานทราบ เช)น ผลจากการประชุมพบว)ามีความจําเปNนต0องปรับลดเงินเดือน 5% ด0วยเหตุผลด0านความ
อยู)รอดขององค$กร ผู0จัดการที่ดีเมื่อนําข)าวสารนี้มาบอกแก)ลูกน0องในทีมต0องสื่อสารด0วยความถูกต0อง สร0าง
ความเข0าใจให0เกิดขึ้น บอกกล)าวความจําเปNนที่เกิดขึ้น และข0อดีข0อเสียต)าง ๆ เพื่อให0ทีมงานปรับตัวและมี
กํ า ลั ง ใจทํ า งานต) อ ไป ไม) ใ ช) สื่ อ สารว) า องค$ ก รเอาเปรี ย บ ไม) ใ ช) ความผิ ด ของที ม เรา ที ม ขายต) า งหากที่ ไ ม) มี
ประสิทธิภาพ ถ0าอย)างนี้ความวุ)นวายจะเพิ่มมากขึ้นแน)นอน
-ทักษะการทํางานเปNนทีม (Teamwork) ผู0จัดการต0องรับผิดชอบความสําเร็จของงานด0วยการอาศัย
ลูกน0อง ดังนั้นการสร0างทีมงานให0ทํางานร)วมมือกันอย)างลงตัวจึงจําเปNน ความสามารถและความสําเร็จของทีม
ตั้งต0นจากตัวผู0จัดการ ผู0จัดการต0องรับผิดชอบการสร0างระบบและผลักดันให0คนปฏิบัติตามระบบ พัฒนาคนให0มี
ความสามารถเข0ากันได0กับความต0องการของระบบ เปNนผู0นําที่ดีในการบริหารความขัดแย0งที่เกิดจากระบบ และ
สื่อสารให0ทุกคนทราบถึงความต0องการหรือเปJาหมายที่ต0องการทีม ทั้งหมดเปNนหลักการสําคัญของการทํางาน
เปNนทีมที่อยู)ในความรับผิดชอบของ
- ทักษะการสร0างความสัมพันธ$ (Relation Building) ผู0จัดการต0องรับผิดชอบความสําเร็จของงานด0วย
การอาศั ย ลู ก น0 องในที ม แต) อ ย) า ลื ม ว) า ที ม ของเราไม) ได0 โ ดดเดี่ ย วหรื อ มี ที ม เดี ย วในองค$ ก ร องค$ กรประสบ
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ความสําเร็จต0องอาศัยหลายทีมงาน เช)น ทีมผลิต, ทีมขาย, ทีมซ)อมบํารุง เปNนต0น ดังนั้นแต)ละทีมหลักต0อง
ประสานงานร)วมกันให0การทํางานเปNนไปอย)างราบรื่น ดังนั้นในฐานะเจ0าบ0าน (ผู0จัดการของทีม) ต0องรู0จักสร0าง
ความสัมพันธ$ที่ดีระหว)างทีม ให0เกิดภาวะหรือบรรยายกาศของการช)วยเหลือเกื้อกูลกัน
3) ความสามารถด0านการคิดและตัดสินใจ (Conceptual and Decision Competency) ผู0จัดการยุค
4.0 ทุกระดับต0องมีความสามารถด0านนี้ และจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเมื่ออยู)ในสายการบริหารที่สูงขึ้น
- ทักษะความคิดเชิงระบบ (System Thinking) ผู0จัดการต0องสามารถมองเห็นองค$กรในภาพรวม โดย
ไม)แยกส)วน และเห็นความสัมพันธ$ระหว)างส)วนต)าง ๆ การมองลักษณะนี้เปNนการคํานึงถึงสภาพแวดล0อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค$ ก ร เพื่ อ วิ เ คราะห$ ป ระเด็ น ต) า ง ๆ อั น นํ า ไปสู) ก ารได0 เ ปรี ย บทางการแข) ง ขั น
(Competitive Advantage) และคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต)อส)วนต)าง ๆ จากการตัดสินใจแก0ปwญหาใน
ประเด็นสําคัญ ซึ่งการใช0ทักษะความคิดเชิงระบบให0เกิดประโยชน$มากที่สุด ผู0จัดการต0องรู0จักเครื่องมือที่ช)วย
สนับสนุนการคิดต)าง ๆ ด0วย
- ทักษะด0านความคิดเชิงกลยุทธ$ (Strategic Management) มีคํากล)าวว)า “รู0เขา รู0เรา รบร0อยครั้ง
ชนะร0 อ ยครั้ ง ” อาจเรี ย กได0 ว) า เปN น กลยุ ท ธ$ สํ า รวจตนเองและคู) แ ข) ง โดยมี เ ครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น คื อ SWOT
Analysis ผู0จัดการยุค 4.0 ต0องมีทักษะด0านนี้ค)อนข0างสูง เนื่องจากเราไม)ได0อยู)ในยุคที่ไร0คู)แข)งหรือเปNนผู0ผลิตแต)
เพียงผู0เดียว (Monopoly) ซึ่งผลิตอะไรก็ขายได0 แต)เราอยู)ในยุคที่องค$กรต0องแข)งขันทางด0านต0นทุน สินค0าต0อง
มีคุณภาพ การมีนวัตกรรมใหม) การเงินที่มั่นคง บุคลากรต0องมีความสามารถ และอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข0องกับ
การจัดสรรทรัพยากรอันมีจํากัดในองค$กร นําไปใช0ให0เกิดประโยชน$สูงสุดต)อองค$กรในด0านต)าง ๆ เช)น กําไร
(เปJาหมายสูงสุด), ภาพลักษณ$ต)อความรับผิดชอบต)อชุมชนและสภาพแวดล0อม, การตอบแทนสังคม เปNนต0น
“ความคิดกลยุทธ$จะวิเคราะห$ว)าทําไมควรทํา และควรทําอะไร ที่ไหน อย)างไร บนทรัพยากรที่มีอยู)อย)างจํากัด”
- ทักษะการแก0ปwญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) ในแต)ละส)วนของ
กระบวนการก)อเกิดระบบ แต)ละส)วนที่ปฏิบัติงานย)อมมีปwญหาเกิดขึ้นได0 ผู0จัดการต0องมีทักษะการแก0ปwญหา
และก)อนการแก0ปwญหาต0องเข0าใจและมีความชัดเจนต)อปwญหาที่เกิดขึ้น (Frame the Issue Properly) ซึ่งเปNน
ประเด็ นที่สําคั ญที่สุด เพราะมีผลสื บเนื่องต)อไปถึ งการพั ฒนาทางเลือกแก0ปwญ หา ส)ว นการตั ดสินใจเกิดขึ้ น
หลังจากได0ผ)านการประเมินแต)ละทางเลือก แล0วจึงทําการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
- ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การประเมินผู0ใต0บังคับบัญชาที่
ขาดหลักวิชาการที่ถูกต0องมีผลเสียหลายด0าน เช)น การตัดสินใจขึ้นเงินเดือนผิด, ขาดแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานทั้ง ๆ ที่ควรจะมี, การจัดการแก0ปwญหาพนักงานไม)ตรงประเด็น เปNนต0น ผลที่ตามมาอาจเสีย
พนั ก งานที่ มี ค วามสามารถไปโดยไม) ตั้ ง ใจ ดั ง นั้ น ผู0 จั ด การยุ ค 4.0 ต0 อ งมี ค วามรู0 ด0 า นการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ งาน (Performance Appraisal) เพื่ อนํ า ผลจากการประเมิ น นั้ น มาบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ งาน
(Performance Management) ให0เกิดประสิทธิภาพใน 3 ประเด็นหลักคือ
1) การตัดสินใจทางการบริหารด0านเงินเดือนและการเลื่อนตําแหน)ง
2) การพัฒนาแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3) การจัดการปwญหาที่เกิดขึ้นกับตัวพนักงาน
- ทักษะการวัดผลปฏิบัติงานองค$กร (Performance Measurement) ผู0จัดการต0องรู0สถานะองค$กร
ตามความเปNนจริง โดยการทราบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นด0วยการวัดผลการปฏิบัติงานองค$กร ซึ่งการวัดผล
การปฏิบัติงานองค$กรที่มีประสิทธิภาพต0องเกิดจากการออกแบบที่เหมาะสม และการนําผลการดําเนินงานของ
องค$ กรที่ เกิ ดขึ้น เปNน หน0 าที่ขอผู0จั ดการว) าจะนําไปใช0อย)างไรให0เ กิดผลลัพธ$ที่ต0องการต)อมา เช)น ถ0 าผลการ
ดําเนินงานในแผนกบริการแจ0งว)ามีการร0องเรียนเกิดขึ้นจากความไม)พอใจพนักงานบริการเปNนจํานวนมาก ถือ
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ว)าสัญญาณเตือนภัยเกิดขึ้นแล0ว ผู0จัดการต0องกําหนดกลยุทธ$เพื่อดําเนินการแก0ไข หรือผลการดําเนินงานออก
มาแล0วเปNนเลิศ ผู0จัดการต0องพิจารณาเรื่องการให0รางวัลพนักงานตามความเหมาะสม เปNนต0น ดังนั้นผู0จัดการ
ยุค 4.0 ต0องออกแบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค$กรได0 และสามารถนําผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นไปใช0
บริหารงานต)อไปได0อย)างมี
สรุป THAILAND 4.0” เปNนนโยบายหนึ่งที่เปNนการ วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เปNน
จุดเริ่มต0นในการขับเคลื่อนไปสู)การเปNนประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน$รัฐบาลเปNนรูปแบบที่มี
การผลักดันการปฏิรูปโครงสร0างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไป
พร0อมๆ กัน เปNนการผนึกกําลังของทุกภาคส)วนภายใต0 แนวคิด“ประชารัฐ” ทุกคนทุกฝ•ายต0องช)วยกัน คนละ
ไม0คนละมือตามภารกิจ การบริหารด0านต)าง ๆ มีการนําเทคโนโลยีมาใช0ควบคู)กัน ส)งผลให0มี ศักยภาพด0าน
ต)างๆสูงขึ้ น พัฒนาสู) แรงงานที่มีความรู0 ความเชี่ ยวชาญ และทักษะที่สูงขึ้นตามลําดับ เมื่อบริบ ทของการ
ดํา เนิ น ธุร กิ จ เปลี่ย นแปลงไป การบริ ห ารก็ ต0 องมี การปรับ ตั ว ตามไปด0 ว ย เพราะคนคื อหัว ใจสํ า คัญในการ
ขับเคลื่อนองค$กร ทุกองค$กรจึงต0องหันมาปรับกลยุทธ$กันอีกครั้งในช)วงเวลา ของการเปลี่ยนผ)านสู)ยุค 4.0 นี้
เพื่อให0สอดรับกับกระแสโลกและทิศทางการดําเนินงานขององค$กรให0เติบโตได0อย)างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
การบริหารในยุค Thailand 4.0 ก็คือความท0าทายให0ได0ลองทําสิ่งใหม)ๆ ที่สําคัญจะสามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเอง ขององค$ กร ให0 มากขึ้ นเรื่ อยๆ Thailand 4.0 จะไม)น) ากลั วอี กต) อไป ถ0 าเราให0
ความสํ า คั ญ กับ การปรั บ ตัว การทํ า งานเปN น ที ม การสร0 า งภาวะผู0 นํ า และการพั ฒ นาต) อยอด เพื่ อจะทํ าให0
ประเทศไทย หลุดพ0นจากประเทศ กําลังพัฒนา กลายเปNนประเทศพัฒนาแล0วอย)างแท0จริง
เอกสารอ/างอิง
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