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ค ำน ำ 
 ในโลกธุรกิจปัจจุบนัอุปสรรคมี์มากมาย ภาระใหม่ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ ความผนัผวน

ต่างๆ ส่ิงท่ีไม่เคยประสบในรอบชีวิตเราก็เกิดขึ้น อย่างวิกฤการณ์โควิด-19 ท่ีเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง

ท าให้ธุรกิจมากมายเปลี่ยนแปลงไป หลายบริษทัลม้ละลายปิดตวัลงเลิกกิจการถกูควบรวมหรือถูก
กลืนโดยผูท่ี้แข็งแรงกว่าเร็วกว่า  รัฐบาลไทยไดอ้อกมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือองคก์รธุรกิจให้

สามารถด าเนินการต่อได ้ ผลลพัธ์ออกมาช่วยไดเ้พียงชัว่ขณะ ปัญหาของธุรกิจยงัคงด าเนินต่อไป 

รัฐบาลไม่สามารถอุม้ธุรกิจเหล่านั้นไดต้ลอดไป 

 คณะผูจ้ดัท าเป็นนกับริหารมีประสบการณ์การท างาน ในระดบันานาชาติในหลายประเทศ
หลายอุตสาหกรรม ไดศึ้กษาคน้ควา้เกี่ยวกบัปัญหาในธุรกิจอุตสาหกรรม มีความสนใจศึกษาหา

รูปแบบการท าธุรกิจท่ีสร้างความแข็งแกร่งยัง่ยืนให้กบัองคก์รไทย คณะผูเ้ขียนมีโอกาสไดผ่้าน

ประสบการณ์ บริหารกลยุทธ์ธุรกิจในเวทีโลกในหลายสถานการณ์ท่ีไม่ปรกติ น ามาแบ่งปัน

ประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจไทย ให้ค าปรึกษาแกปั้ญหาธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระดบั
ความสามารถในการแข่งขนัของคนไทยในเวทีโลกเร่ิมนอ้ยลง 

 ค าศพัทย์อดฮิตท่ีเราไดยิ้นกนัเป็นประจ าในยุคน้ี เช่น Industrial 4.0, Digital 

Transformation, New Normal เป็นการท าให้ทุกคนตระหนกัมากกว่าแต่ไม่ไดเ้ป็นค าตอบสุดทา้ย 

คณะผูจ้ดัท ามีแนวคิดว่าขึ้นอยู่กบัการจดัการองคก์รให้มีความหยืดหยุ่น พฒันาน าสถานการณ์ได้
ตลอดเวลา ขอ้คิดในหนงัสือฉบบัน้ีเหมาะกบัธุรกิจทุกประเภททุกขนาด อา่นไดท้ั้งกบัผูบ้ริหาร 

พนกังานทุกระดบั ในองคก์รระดบั MNC, Large Enterprise จนถึงระดบั SME  

 การบริหารเหมือนกบัการท าอาหาร โดยท่ีตนเองไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญ แต่สามารถจดัการ

ให้ผูอ้ื่นสามารถท าอาหารท่ีท าให้ผูรั้บประทานรู้สึกอร่อย ผูเ้ขียนตอ้งการท าให้เน้ือหาตึงเครียดน้ีอ่าน
ง่ายสนุกไม่เบ่ือ จากเหตุการณ์จริง ประสบการณ์จริง ปฏิบติัจริงได้ผลจริง บนพ้ืนฐานจากทฤษฎีอิง

วิชาการ สามารถน าไปช่วยให้เกิดการพฒันาเรียนรู้ต่อเน่ือง ต่อผูอ้่าน องคก์ร สังคมและประเทศชาติ 

โดยการน าเอาวิชาการตา่งๆ แนวคิดตา่งๆมาผสมผสานให้เขา้กบัยุคสมยั ให้เขา้กบัสังคมไทย ให้

ธุรกิจไทยสามารถน าไปใช ้เพ่ือแกปั้ญหาอย่างยัง่ยืน หวงัว่าจะเป็นประโยนช์ให้กบัผูอ้่านทุกท่าน 
 เน้ือหาทั้งหมดไดถู้กแบ่งสองภาค โดยท่ีภาคแรกเป็นภาคของการสร้างโครงสร้างกลยุทธ์ท่ี

มีเอกลกัษณ์ มีจุดแข็งเหมาะกบัการแข่งขนั GROWTH MODEL ภาคสองเป็นส่วนท่ีสร้างความยัง่ยืน

ให้กบัองคก์ร CAPABILITY FOR SUSTAINABILITY ดว้ยการปฏิบตัิการอนัเป็นเลิศในยุคดิจิทลั

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศกัยภาพ  โดยทั้งสองภาคจะแบ่งเป็น สามตอน กบั  ส่ี ตอน รวมเป็นทั้งหมด เจ๊ด 
ตอน เจ๊ด องคป์ระกอบ ดว้ยกนั 
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การสร้างและพฒันา 
ผูน้ า ทีมงาน และวฒันธรรมองคก์ร 

อนัเป็นเลิศ 

 ในบทสุดทา้ย ท่ีส าคญัอีกเร่ืองหน่ึง คอืคนขององคก์ร และวฒันธรรม

องคก์ร เป็นการรวบยอดเร่ืองราวทั้งหมด ท่ีเก่ียวพนักนั สุดทา้ยอยู่ท่ีคน การท างาน

ร่วมกนั การพฒันา รักษา วฒันธรรมองคก์ร ผูน้ าและภาวะผูน้ า LEADERSHIP 

TALENT TEAM AND CULTURE 

 วฒันธรรมองคก์ร อย่างท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทก่อนว่าเป็นกลยุทธ์ลบัสุดทา้ย

ท่ีส าคญัท่ีสุดของธุรกิจ การสร้างให้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเร่ืองยาก แต่ใชค้วามมุ่งมัน่

และพยายามของคนในองคก์ร และอย่างยิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดคือผูน้ าขององคก์รท่ีจะน า

ชกัจูงโนม้นา้ว ให้ทุกคนเดินตาม การสร้างให้แต่ละคนมีภาวะผูน้ าสูงจะช่วยท าให้

การสร้างวฒันธรรมองคก์รไดด้ีขึ้น ในตอนแรกเราจะศึกษาความหมายและการ

พฒันาภาวะผูน้ าองคก์รก่อน 

 นบัวนั คนเร่ิมหายาก และดูแลยาก ช่องว่างของระหว่างวยัคน อตัราการ

ขาดแคลน คนแรงงาน ช่องว่างของความสามารถ เป็นอุปสรรคอนัส าคญัในการ

สร้างองคก์ร ท าอย่างไรให้เกิดความร่วมมือ เราจะตอ้งมีการจดัการพฒันาฝึกอบรม 

และรักษาคนให้ไดอ้ย่างไร  

 ในตอนสุดทา้ยการก าหนดวฒันธรรมองคก์ร การน าไปสู่การปฏิบตัิ ในวง

กวา้ง ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ และสร้างความยัง่ยืนไดอ้ย่างไร น่ีคือตอนจบของ

การสร้างองคก์รแห่งความเป็นเลิศให้ย ัง่ยืน 
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สำรบัญ 
CONSTRUCTION OF EXCELLENCE 

PART 1: GROWTH 

MODELING   1-114 

Design Competitive Business Model 

COMEX   115-204 

Commercial Excellence 

INNO-TECH   205-249 

Innovation Management 

PART 2: CAPABILITY   250-252 

OPEX    253-354 

Operational Excellence 

DIGI-TIZE   355-394 

Digital Transformation 

FINEX    395-442 

Financial Excellence 

CULTURE   443-505 

Agile Organization 

“ 7 องคป์ระกอบของความเป็นเลิศอย่างยัง่ยืน 

แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนกลยุทธ์และส่วน

ความสามารถ เกิดจากความเขม้แข็งในทุกส่วน

อณูขององคก์ร ท่ีท างานสอดประสานกนัอย่าง

สมบูรณ์มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบ

เฉพาะทางอนัเหมาะท่ีก่อให้เกิดขบัเคลื่อนเป็น

อย่างเป็นระบบ ท่ีต่อยอดไดง้่ายมีระบบเป็น

ภูมิคุม้กนัในตวั” 

 

Super

Business

MoDex

Comex

InnoTec

OpexDigit

Finex

CulDev

ตัว
อย
่าง



ภาคสอง 
ศกัยภาพสู่ความยัง่ยืน 

ตอน เจ็ด วัฒนธรรมองค์กร 

 

SUPER

Business

Connected 

Leadership

Adv. Sales & 

Marketing

“Components that will create Sustainability  

organization thru the changes in the disrupted world.” 

องคป์ระกอบธุรกิจที่จะให้องคก์รมีความเขม้แข็งสามารถฝ่าฝันยืน
หยดัทนต่อความแปรปรวนในโลกน้ีได ้อยา่งยัง่ยืน 
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Leadership

Leader & 
Leadership

Building

Inspiring

Talent

Acquisition

Home Grown

Retention

Succession Plan

Team

Power of Team

Cohesion 
Development

Conflict 
Resolution

Culture

What is?

Organization 
Development

Community

วฒันธรรมยัง่ยืน 
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LEADERSHIP 

 

LEAD AND LEADER 

• ORGANIZATION BEHAVIOR 

• LEADER VS LEADERSHIP 

• LEADING 

• BORN TO BE 

BUILDING THE LEADER 

• LEADERSHIP STAIRWAY 

• LEADER 4.0 

• STAMINA 

• HEALTH 

INSPIRING 

• 5 LEVEL OF LEADER 

• COMPETENCY AND CHARACTER 

• LEADERSHIP BRANDING 
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ORGANIZATION BEHAVIOR 

 พฤติกรรมองคก์ร กบัการบริหารคนขององคก์ร ตอ้งเขา้ใจบริหารความรู้สึกของคน ซ่ึงตอ้ง

ใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ เม่ือไรก็ตามท่ีสามารถบริหารคนในองคก์รโดยมีกฎ ระเบียบ ขอ้ห้าม นอ้ยเท่าใด 

ย่ิงสะทอ้นความส าเร็จไดด้ีเท่านั้น  การแกปั้ญหาการบริหารคน ดว้ยการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 

ออกมามากมาย จนบางคราวก็ขดัแยง้กนัเอง เป็นการบริหารในแบบอ านาจนิยม ท่ีไม่สร้างความยัง่ยืน 
เป็นการสร้างแรงกฎดนัภายใน ในขณะท่ีองคก์รแบบเปิดกวา้ง จะใชว้ิธีการการส่ือสารแบบเปิดเผย เพื่อ

ท าความเขา้ใจ หาทางออกท่ีลงตวั สร้างความรู้สึกร่วม ซ่ึงจะมีพลงัและแกปั้ญหาท่ีสาเหตุ มากกว่าการ

แกท่ี้อาการหรือแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีเป็นปลายเหตุ จะสร้างในทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้น engagement 

อนัจะพาไปสู่การคิดสร้างสรรคก์นัมากขึ้น innovation เม่ือคนไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ บริหารแบบเป็น
คน คนก็จะกลายเป็นทรัพยากรท่ีส าคญั และเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณค่าเพ่ิมขึ้น โดยเร่ิมจากการบริหาร

ความรู้สึกตวัเรากอ่น  ไม่ว่าเราจะเป็นหัวหนา้ลูกนอ้งฝ่ายขาย หรือ ฝ่ายปฏิบตัิ  ทกัษะหน่ึงท่ีเราตอ้งพึ่ง

ในการท างาน คือ ความสามารถในการโนม้นา้วให้ผูอ้ื่นคลอ้ยตาม  ย่ิงใครท่ีมีความจ าเป็นตอ้งโนม้นา้ว

คนท่ีตนไม่มีอ านาจเหนือ ทกัษะการโนม้นา้วอย่างมีประสิทธิภาพ ย่ิงเป็นความสามารถท่ีพลาดไม่ได ้
การโนม้นา้วใคร ๆ ตอ้งใชว้ิธีหลากหลาย หากตะล่อมกนัไดโ้ดยใชข้อ้มูลและตรรกะเพียงอย่างเดียว 

การโนม้นา้วคงจะเป็นเร่ืองง่าย ไม่ส่งผลให้ชกัประเด็น ดึงเร่ืองสร้างเง่ือนไข จะหาว่าใครถูกใครผิด เรา

มาพิจารณาปัจจยัในการโนม้นา้ว ท่ีจะใชป้ระกอบกบัตรรกะขอ้มูลเชิงสถิติต่าง ๆ ประกอบกนั 

 ความไวเ้น้ือเช่ือใจ Trust ท่านผูอ้่านคงเคยผ่านประสบการณ ์ท่ีมีใครท่ีเราเช่ือถือและไวใ้จ มา
บอกให้เราท าอะไรเราก็พร้อมท าตามไม่คิดมาก ไม่ล าบากใจ  แมเ้ส่ียงหลงทางเราก็วางใจ เพราะรู้ว่าเขา

ไม่หลอกเขาบอกดว้ยความจริงใจ ไม่มีวาระซ่อนเร้น  ดงันั้นหากอยากให้ใครคลอ้ยตามตอ้งถามตวัเอง

ก่อนว่าไดใ้ชเ้วลาสร้าง Trust อย่างจริงจงัจริงใจหรือยงั การตอบแทน Reciprocity คนส่วนใหญ่พร้อมจะ

ให้อะไร ๆ กบัใครท่ีให้เขาก่อนหากใครสละเวลามางานส าคญัของเรายามเขาขอให้เราไปงานเขา เรามกั
ไม่ปฏิเสธหากใครช่วยเราโดยเฉพาะยามตกต ่าล าบาก เม่ือคราวเขาเดือดร้อนเราจะไม่น่ิงนอนใจ พร้อม

ให้ความช่วยเหลือ นอกจากให้ "อะไร" ใครก่อน จะเป็นจุดตั้งตน้ท่ีส าคญัแลว้ "วธีิ" ท่ีให้ กส็ าคญัไม่แพ้

กนั มิใช่ให้เหมือนเสียไม่ไดใ้ห้อย่างใส่ใจ “ท าคุณ(ประโยชน์)ให้เป็น(พระ)คุณ” ของจึงจะมีราคามี

ความหมาย ให้แบบซังกะตายไม่ให้ดีกว่า ดงันั้นอยากโนม้นา้วให้ใครพร้อมให้ความร่วมมือตอ้งเร่ิม
ก่อน ไม่ว่าจะให้ความร่วมมือกบัเขาก่อน ให้ความช่วยเหลือเขาก่อน ยามท่ีเราตอ้งขออะไร จึงจะไม่ตอ้ง

ใชแ้ม่น ้ามาชกั เพราะเขาตั้งหลกัพร้อมให้คืนแบบไม่ฝืนใจ 
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LEADER VS LEADERSHIP 
ผู้น ำ กับ ภำวะผู้น ำ 

 เหมือนกบัผูใ้หญ่ หัวหนา้ ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีสูงกว่า มีสิทธ์ิสัง่การอนุมติัและตดัสินในส่ิง

ใด ๆ เสมือนเป็นต าแหน่งหนา้ท่ี เช่น นายกรัฐมนตรี หรือหัวหนา้พรรคการเมือง CEO, MD 

โดยทัว่ไป ผูน้ า นอกจากมีสิทธ์ิ มีหนา้ท่ี แลว้ยงัมีความรับผิดชอบ ท่ีควรจะสมดุลกนั ความหมายคือ 

เม่ือมีอ านาจหนา้ท่ีสูง ก็จะตอ้งมีความรับผิดชอบสูง ดว้ยเช่นกนั หมายถึง AUTHORITY VS 

RESPONSIBILITY 
 ผูน้ าองคก์ร ท่ีท าผิดพลาดบ่อย ๆ สั่งการไม่ชดัเจน ไม่รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ท้ิงงาน มา

ท างานสาย เอาเปรียบลูกนอ้ง ไม่เคยชม มีแต่ต่อว่า สั่งงานแต่ละอย่างไม่เคยให้แนวทาง แต่กบัสั่ง

ให้ท าส่ิงท่ีท าไม่ได ้ ตนเองก็ไม่มีความเขา้ใจ ไม่มีวิสัยทศัน์ ไม่วางแผนล่วงหนา้ ไม่แกปั้ญหาให้

องคก์ร ลูกนอ้ง ขี้โกง เอาเปรียบคนอื่น  ผูน้ าในลกัษณะใด ๆ ดงักล่าว ใครจะชอบ ใครจะเคารพ มี
แต่อ านาจ แต่ไม่รับผิด ไม่มีใครชอบ มีแต่ความกลวัเกรง แต่ไม่ไดรั้บความเคารพความศรัทราจาก

ใคร ๆ    

ภาวะผูน้ าคืออะไร  

 ขอยกตวัอย่างท่ีเกิดขึ้น ในการเมืองไทยของเรา ท่ีมีการขดัแยง้อย่างสูงท าให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศ สาเหตุคืออะไร คือผูน้ าของเรา ไม่สามารถสร้างศรัทรา ให้กบัคนโดยรวม มี

อ านาจแต่ไม่มีคนเคารพ ท าให้เกิดความลม้เหลว ประเทศเราขาดผูน้ า  ขาดคนท่ีจะสามารถ น าพา

คนหมู่มากเดินไปดว้ยกนั ดว้ยความศรัทราท่ีเกิดต่อผูน้ า ในมุมกลบักนั องคก์รหน่ึง พนกังานรุ่น

นอ้งเห็นรุ่นพี่ท างานแบบ ทุ่มเทกายใจ มีสุขภาพ กายใจดีเกนิร้อย ออกไปหางาน ออกไปหนา้งาน 
ติดตามงาน ผลกัดนังาน แกปั้ญหาหนา้งาน เคียงบ่าไหล่กบันอ้ง ๆ สั่งการ ก าหนดนโยบายและ

เป้าหมาย ปริมาณ คุณภาพ ก าหนดการ  ติดตามผลงาน เขา้ใจสถานการณ์ปัญหา ส่ือสารให้กบั

ทีมงาน ผูเ้กี่ยวขอ้ง และหัวหนา้ตามล าดบัชั้น ให้ทราบความคืบหนา้ 

 ทั้งหลายทั้งปวงท่ีกล่าว เกี่ยวกบัพฤติกรรมของคนในองคก์รท่ีดี ท่ีเป็นบวก สร้างสรรค์
ส่ิงต่าง ๆ  ท่ีดี มนัคือภาวะผูน้ า ท่ีสามารถมีไดอ้ยู่ในทุกตวัคน ย่ิงผูใ้หญ่ท่ีอยู่ในต าแหน่งสูง ย่ิงมีภาวะ

ผูน้ าสูง จะช่วยท าให้ทั้งองคก์รมีภาวะผูน้ าท่ีสูง และจะสร้างความยัง่ยืนให้เกิดขึ้นต่อองคก์ร หาก

องคก์รจะกา้วหนา้แข่งขนัในโลกน้ีได ้  ทุกคนควรจะปรับเปลี่ยนตวัเองตามยุคสมยั เรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง เราจะตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างองคก์รท่ียัง่ยืน ผูน้ าท่ีดีจะแนะน าทีมงานของ
ตนเองถึงเป้าหมายแนวทางท่ีตอ้งการและวิธีการท าเพ่ือให้ไปถึงจุดนั้น 
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LEADING 
ผูน้ า กบั ภาวะผูน้ า 

ลองพิจารณาบุคลิก พฤติกรรมบางประการดงัต่อไปน้ี เป็นแบบอย่างให้ท่าน ลองพิจารณา 

การดูแลทีม ไม่ปล่อยปละความหยอ่น

ยาน ไม่มาท างานสายเป็นประจ า, ไม่
ปล่อยลกูน้องมาท างานสาย ไม่ปล่อย
ลูกน้องหลบงาน ใชเ้วลางานไปท าเร่ือง
อื่น  ไม่ปล่อยให้ลูกน้องท างานโดยไม่
คุยกนั ส่ง อีเมลห์ากนัขา้มโต๊ะ ไม่ปล่อย
ให้ลูกน้องไปลุยงานเอง ถกูๆผิด สรา้ง
ปัญหาโดยท่ีตวัเองไม่รู้, ตรวจสอบการ
ท างานของทีม ไม่ให้มีปัญหา ซ ้า ๆ  

หัวหน้าจะมาประชุมตรงต่อเวลา, รับฟัง
อย่างกระตือรือร้น ให้ขอ้เสนอแนะอยา่ง
เหมาะสมดว้ยกิริยาท่ีสุภาพในการ
ประชุมทุก ๆ ครั้ ง หัวหน้าจะแสดงถึง
ความเป็นผูน้ าให้กบัเพ่ือนร่วมงานทุก

ท่าน หัวหน้าจะรักษาสุขภาพ เพ่ิมพูน
พลงักายใจ ทุ่มเทให้กบัทีมงานเต็มท่ี
และต่อเน่ือง 

ไม่เก็บตวั LOW PROFILE เขา้ประชุม
แสดงความเห็น มีส่วนร่วม100%และ
ช่วยการประชุมให้บรรลุวตัถุประสงค์ 
ไม่เถยีงกนัเสียงดงัในห้องประชุม  ไม่
พูดโดยไม่รู้จริง โดยไม่เขา้ใจประหวดั

ท่ีมาท่ีไป เก็บโทรศพัทไ์วห่้างๆ ใช้
เฉพาะจ าเป็นเท่านั้น ไม่เลน่แช็ต ใน
ระหว่างประชุม ไม่คุยธุระส่วนตวัถา้ไม่
ฉุกเฉิน 

ให้ก าลงัใจพวกเขา ขนุพลแม่ทพั ขาด
ทหาร รบไม่ชนะ TALENT 
RETENTION รักษาคนดี แกไ้ขคนอยู ่

ส่งเสริมวฒันธรรมการท างานเป็นทีม 
เพ่ิมพูน สปิริต ผูบ้ริหาร ผูน้ า ผูต้าม ทีม
เวอร์ค 

มีปัญหาไม่รายงาน ถือเป็นการปิดบงั
ปัญหา หรือไม่รับผิด ถือเป็นความ
บกพร่องในหน้าท่ี  รายงานแต่ปัญหา

เดิม ๆ ซ ้า ๆ 

สั่งงานโดยรู้ อุปสรรคและปัญหา 
สั่งงานท่ีตวัเองท าได ้ ไม่ใชเ่อาแต่สัง่แต่
ไม่รู้จริง 
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LEADERSHIP BUILD OR BORN TO BE 
ผู้น ำ ถูกสร้ำงมำเป็น หรือ เป็นมำแต่ก ำเนิด 

 ภาวะผูน้ า คนดีคนเก่ง เป็นมาแต่ก าเนิดหรือไม่ จริง ๆ แลว้ทุกคนสามารถถูกฝึกฝนได ้ ไม่

ว่าใครก็ประสบความส าเร็จได ้ โดยการไดรั้บการฝึกฝนอย่างเหมาะสม ดงันั้น การสร้างคนคือ กุญแจ

สู่ความส าเร็จ ขององคก์ร  มากกว่าท่ีจะสู่ความส าเร็จจากการไปล่าสรรหาคนดีคนเก่งจากนอกองคก์ร 

องคก์รควรจะลงทุนสร้างผูน้ าในอนาคตขององคก์รเองดีกว่าท่ีจะไปสรรหาบุคคลภายนอก  เพราะ
หากผูน้ าภายนอกคนใหม่เขา้จะมีการเปลี่ยนวฒันธรรม ทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนผูน้ า ในการ

เปลี่ยนแปลงทุกคร้ัง สร้างความกดดนั ขมขื่นระดบัหน่ึงให้กับคนในองคก์ร ทุก ๆ คร้ังท่ีมีการเปลี่ยน 

มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดการผลดัเปลี่ยนบุคลกรในองคก์ร คลา้ย ๆ กบัฤดูท่ีเปลี่ยน ต้นไมมี้การผลดัใบ 

หลาย ๆ องคก์รมีการวา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาสากลชั้นน า มาช่วยท าโครงการพฒันาผูน้ า นัน่เป็น
ทางเลือกหน่ึงท่ีง่าย แต่อาจจะใชง้บประมาณสูงและในบางคร้ังอาจจะไม่ไดต้รงกบัความจ าเป็นความ

ตอ้งการขององคก์ร เพราะบุคลภายนอกอาจจะไม่เขา้ใจ หรือเขา้ไม่ถึงแก่นสารของธุรกิจจริง ๆ 

องคก์รสามารถระดมพลงัออกแบบหลกัสูตรขึ้นมาเองได ้ สามารถใชแ้หล่งสถาบนัภายนอกพฒันา

เฉพาะดา้น ประกอบกนัเพื่อให้สมบูรณ์ท่ีสุดได ้เช่น 

กลยุทธ์โครงการสร้างผู้น ารุ่นใหม่ 

1. Talent Identification ก าหนด คดั เลือก คนท่ีมีโอกาส ในแนวทางองคก์ร 
2. Talent Development  พฒันาไปในแนวทางท่ีก าหนดไว ้ กับทกัษะผูน้ า ท่ีเหมาะสม โดย

ผ่าน หลกัสูตรพิเศษ ท่ีออกแบบมาเพื่อสร้างผูน้ า ส าหรับอนาคต Career Acceleration 
Program แต่งตั้งพ่ีเลี้ยง Mentorship ส่งเขา้ฝึกอบรมในหน่วยงานพิเศษ 

3. Succession Planning ก าหนดโครงการสร้างตวัแทนในอนาคต 
4. Graduate Talent น าส่ง ผูน้ าท่ีส าเร็จหลกัสูตร เขา้รับต าแหน่งใหม่ให้หน่วยงานองคก์ร ท่ี

ก าหนดไว ้อย่างเหมาะสม 
การสร้างผู้น าเพื่ออนาคต มีหลักในการพัฒนา ดังนี้ 

1. สร้างรากฐาน บ่มเพาะแนวคิด (mindset) ให้เป็นรากฐานมัน่คง ระยะยาว ป้องกนัการ
ยกเลิกกลางคนั 

2. วางระบบก าหนดแนวทางวิธีการคดัสรร ในการพฒันาอย่างเป็นระบบ ตรวจวดัผลงานได้ 
3. ยกระดบั ออกแบบแนวทางการพฒันาศกัยภาพ และความสามารถของผูน้ า ให้เทียบเท่า

ระดบัสากล เพื่อสร้าง Leader และ Entrepreneurship 
4. เนน้ท าจริงให้เกิดผลจริง โดยการวางเป้าหมาย ลงมือปฏิบตัิจริง ให้ได้ประสบการณ์จริง 
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LEADERSHIP STAIRWAY 

 

Policy Maker

Policy Controller

Communication

Financial Competent

Team Management

Program Management

Technical Specialist

Standard Operator

Beginner

 บนัได 9 ขั้น ของการขึ้นสู่การเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงควรจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ า

ท่ีสูงไปดว้ยโดยต าแหน่งหนา้ท่ี หากจะตอ้งน าองคก์รขนาดใหญ่  โดยเร่ิมตน้ จากการเป็นนอ้ง

ใหม่ท่ีมีเพียงความรู้พ้ืนฐาน ยงัท าอะไรไม่เป็น มีแต่มือไม ้ พลงังานท่ีพร้อมจะเรียนรู้และ
ปลดปล่อยออกมา เม่ือไดศึ้กษางานอย่างรวดเร็ว สามารถท างานเองได ้ ดว้ยการก ากบัตามสั่ง 

ท าซ ้า ๆ  เกิดความช านาญ จนเป็นผูช้ านาญการ ไปจนถึงการเป็นหัวหนา้ทีม หรือหัวหนา้ส่วนของ

โครงการ เร่ิมบริหาร ก ากบัโครงการ เป็นจุดเร่ิมตน้ในระดับผูบ้ริหาร จนไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น

ผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารระดบัเร่ิมแรก ซ่ึงจะเป็นวาระ ท่ีไม่เพียงแต่บริหารคนและงาน แลว้ยงัเร่ิม
เรียนรู้การบริหารงบประมาณ โดยจะตอ้งเร่ิมศึกษาการเงิน ต่อไปในระดบัท่ี 3 จากผูบ้ริหารระดับ

สูงสุด เป็น  senior management ท่ีจะตอ้งเร่ิม การก าหนดแนวทาง เร่ิมใชภ้าวะผูน้ าค่อนขา้งสูง 

ตอ้งรู้จกัการส่ือสารและการน าเสนอ ตอ้งท าไดด้ี มิฉะนั้นไม่สามารถขึ้นเป็นผูน้ าได ้  ไม่สามารถ

ชกัจูงผูค้นให้คลอ้ยตามได ้ไม่สามารถน าเสนอเพ่ือขออนุมติัโครงการใหญ่ ๆ ได ้ระดบัน้ีจะเป็น
ระดบัท่ีค่อนขา้งยาก ผูค้นส่วนใหญ่จะหยุดอยู่ตรงน้ี มีแรงเสียดทานสูง ใชค้วามฉลาดทางอารมณ์

มากในการฝ่าฟัน อุปสรรคเพื่อกา้วผ่านผูค้นระดบัเดียวกนัออกมาอยู่แนวหนา้ สุดทา้ยในระดบั

สูงสุดท่ีจะตอ้งเป็นผูมี้ วิสัยทศัน์ มองเกมขาด เขา้ใจความซับซ้อนของตลาดเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง เป็นผูท่ี้สามารถสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมโยง ในระดบัสูง น าเอาส่ิงแวดลอ้มต่าง
ประมวลผลออกมาเป็น แนวทางเป้าหมายก าหนดให้กบัองคก์รได ้เป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เป็น

ผูส้ร้างวฒันธรรม องคก์ร ดว้ยเพราะตนเองเป็นผูท่ี้ทุกคนในองคก์รมองสังเกตุ รวมถึงถูกเรียน

แบบโดยไม่รู้ตวั เหมือนกบัเป็นกฎของธรรมชาติ ท่ีมีกลางวนักลางคืน ตามฤดูกาล 
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