
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศกึษาอบรมหลกัสตูรนายทหารสญัญาบตัรช ัน้ตน้ รุน่ 41 ประจ าปีการศกึษา 2561  

วชิา ศาสตรแ์ละศลิปะในการเป็นผูน้ าในโลกยุคใหม ่

หวัขอ้ “แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผูน้ า” 
วนัที ่16 มนีาคม 2561 เวลา 8.00-12.00 น.                                                                                                                        

โรงเรยีนเหลา่ทหารพระธรรมนญู อาคารสถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) ช ัน้ 8       

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานท่ีปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
ประธานท่ีปรึกษาเลขาธิการ สกสค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค์  
อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

การบรหิารจดัการแบบ                
บนลงลา่งน ามาใชใ้นการจดัการ

ยากขึน้ 

บคุลากรตอ้งการมสีว่นเกีย่วขอ้ง
อยา่งเต็มทีใ่นเร ือ่งทีป่ฏบิตั ิ

ผูน้ าถกูคาดหวงัท ัง้ในดา้น        
ความรบัผดิชอบและความนา่

ไวว้างใจ 

ความคาดหวงัทีม่ตีอ่ผูน้ า             
ท าใหผู้น้ าตอ้งรูจ้กัการสรา้ง         
แรงบนัดาลใจ ความรกั                 
และความม ัน่ใจแกผู่ต้าม 

ความเชือ่ถอืในผูน้ า สง่ผลตอ่การ
ขบัเคลือ่นองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ 

“ผูน้ ายคุใหม”่ ท าไม? ตอ้งม ี“ศาสตร”์ และ “ศลิป์”  

 ลกัษณะ “ผูน้ า” ในมติเิชงิทฤษฎ ี

ทีม่า : https://drpiyanan.com/2017/06/27/ภาวะผูน้ า/ 

ผูน้ าในมติเิชงิทฤษฎคีวามเป็นผูน้ า 

ทีม่า : https://drpiyanan.com/2017/06/05/leadership-3/ 

1. ตน้แบบความเป็นผูน้ า   
(Leadership Model) 

1.1 การมคีณุลกัษณะเฉพาะ 
(Trait –Based) 

1.2 การประพฤตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ 

(Behavioral Ideals) 

1.3 การมพีฤตกิรรมทีส่อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ (Situational or 
Contingency) 

1.4 การมพีฤตกิรรมทีส่อดคลอ้ง
กบับทบาทหนา้ที ่(Functional) 

1.5 การมพีฤตกิรรมแบบ

ผสมผสาน ระหวา่งผูน้ าแบบผูรั้บ
ใช ้ผูน้ าแบบทีเ่ป็นผูน้ าทีแ่ทจ้รงิ 

และผูน้ าเชงิคณุคา่ (Integrated  
Psychological)  

2. ปรชัญาในความเป็นผูน้ า 
(Leadership Philosophy) 

2.1 ผูน้ าแบบผูรั้บใช ้ซึง่จะชว่ยให ้

ผูต้ามไดพั้ฒนาศกัยภาพไดอ้ย่าง
เต็มที ่(Servant) 

2.2 ผูน้ าแบบทีเ่ป็นผูน้ าทีแ่ทจ้รงิ

(Authentic) 

2.3 ผูน้ าเชงิจรยิธรรม (Ethical) 

2.4 ผูน้ าเชงิคณุคา่ ซึง่จะใชค้ณุคา่
ตนเองและผูต้ามในการก าหนด

ทศิทาง แรงบนัดาลใจ และ

แรงจงูใจ (Values-based) 

2.5 ทีม่าของอ านาจของผูน้ า 

แบง่เป็นอ านาจตามต าแหน่ง และ
อ านาจสว่นตัว (Sources of 
Power) 

3. รปูแบบความเป็นผูน้ า 
 (Leadership Style) 

3.1 ผูน้ าแบบปฏริูป หรอืผูน้ าแบบ

แลกเปลีย่น     
(Transformational or 

Transactional) 

3.2 ผูน้ าแบบความสามารถพเิศษ 
หรอื ผูน้ าแบบน าโดยบารม ี 

(Charismatic) 

3.3 ผูน้ าแบบยดึตนเองเป็น
ศนูยก์ลาง (Narcissistic) 



 

ผูน้ า ผูบ้รหิาร 

1. สรา้งวสิยัทศันแ์ละความมุง่หมายใหม ่ 1. ด าเนนิการอยา่งผูช้ านาญการ 

2. ท าตามเป้าหมายทางการเงนิขององคก์ร 2. ท างบประมาณในรายละเอยีด 

3. ก าหนดวา่อะไรตอ้งวดัประเมนิและรายงาน 3. วัดและรายงานผลการปฏบิตั ิ

4. จัดท ากฎระเบยีบและนโยบายใหม ่ 4. น ากฎ ระเบยีบ และนโยบายมาปรับใช ้

5. จัดท ากฎเกณฑด์า้นวนัิย 5. ด าเนนิการตามกฎเกณฑด์า้นวนัิย 

6. ก าหนดโครงสรา้ง สายการบงัคับบญัชา และกลุม่งาน 6. จัดคนและภารกจิภายในโครงสรา้ง 

7. ก าหนดบทบาทงานขึน้ใหม ่ 7. รับคนเขา้มาท างาน 

8. ก าหนดจดุยนืในเรือ่งจรยิธรรมและขวัญก าลังใจ 
8. ตรวจสอบและบรหิารจัดการในเรือ่งจรยิธรรม             
และขวัญก าลังใจ 

9. พัฒนาองคก์ร 9. พัฒนาบคุลากร 

10. คาดการณ์ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 10. แกไ้ขปัญหา 

11. จัดท าวสิยัทศัน ์ 11. วางแผนงาน 

12. คาดการณ์ถงึโอกาสทีเ่ป็นไปได ้ 12. เพิม่ผลติภาพและประสทิธภิาพ 

13. สรา้งแรงบนัดาลใจและเอือ้อ านาจแกผู่อ้ ืน่ 13. จงูใจและสนับสนุนผูอ้ ืน่ 

14. วางแผนงานและแตง่ตัง้ผูส้บืทอด 14. มอบหมายงานและใหก้ารฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ผูน้ า” กบั “ผูบ้รหิาร” ความเหมอืนทีแ่ตกตา่ง 

 “ผูน้ า” แบบไหน? ทีเ่รยีกวา่ “ผูน้ ายคุใหม”่ 

ทีม่า : https://drpiyanan.com/2017/06/05/leadership-3/ 

ทีม่า : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641042 

ความถอ่มตวั

(Humble)  

การปรบัตวั  

(Adaptable)  

วสิยัทศัน ์ 

(Visionary)  

การมสีว่นรว่ม 

(Engaged)  

การทีไ่มห่ยดุตดิตาม

การเปลีย่นแปลง 

(Hyperawareness) 

การใชข้อ้มูลเพือ่

ตดัสนิใจ 

(Making Informed 
Decisions)   

การเคลือ่นไหวและ

ตดัสนิใจทีร่วดเร็ว  

(Executing at 
Speed) 

ผูน้ ายคุใหม ่



 

 

ความเป็นธรรมและความเคารพ 
(Fairness & Respect) 

คณุคา่และการเป็นเจา้ของ 
(Value & Belonging) 

ความม ัน่ใจและแรงบนัดาลใจ
(Confidence & Inspiration) 

 

 

6 
คณุลกัษณะ 

1 2 3 4 5 6 

ความผกูพัน 

(Commitment) 

ความกลา้ 

(Courage) 

ความเขา้ใจ 

เรือ่งอคต ิ

(Cognizance       
of Bias) 

ความอยากรู ้
อยากเห็น 

(Curiosity) 

ความฉลาดทาง

วฒันธรรม 

(Cultural 
Intelligence) 

ความร่วมมอื 

(Collaboration) 

15 
องคป์ระกอบ 

คณุคา่ของแตล่ะ
บคุคล 

(Personal 

Values) 

ความ 

ออ่นนอ้ม 
(Humility) 

การมวีนัิย 
ในตนเอง 

  (Self-

Regulation) 

การเปิดเผย 

(Openness) 

แรงขบัเคลือ่น 

(Drive) 
  การมอบอ านาจ 

    (Empowerment) 

ความเชือ่ใน

กรณีศกึษา  

(Belief in the 
Business Case) 

ความ 
กลา้หาญ 

(Bravery) 

เลน่อยา่งเป็น
ธรรม 

(Fair Play) 

การมมีมุมอง 
(Perspective-

Taking) 

ความรู ้

(Knowledge) 

การท างาน     
เป็นทมี 

(Teaming) 

 

การจัดการ 

ความคลมุเครอื 

(Coping with 
Ambiguity) 

ความสามารถ   
ในการปรับตวั 

(Adaptability) 

การรอ้งเรยีน

(Voice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ท าอยา่งไร? จะเป็น “ผูน้ ายคุใหม”่ แบบครบวงจร 

ทีม่า : Dillon, B. and Bourke, J. 2016. The six signature traits of inclusive leadership: Thriving in a diverse new world. [Online]. Available: 
http://dupress.com/articles/six-signature-traits-of-inclusive-leadership/Retrieved 10  March 2018. 

คณุลกัษณะของผูน้ ายคุใหมแ่บบวงจร (Inclusive Leader) 

องคป์ระกอบภาวะผูน้ ายคุใหมแ่บบครบวงจร (Inclusive Leadership) 

สมรรถนะ (Competencies) หลกัทีส่ าคญั 10 ประการของผูน้ ายคุใหมแ่บบครบวงจร 

สามารถคดิในสิง่ทีค่นอืน่ 

คดิไมถ่งึ (คดินอกกรอบ) 

 (Thinking the 
Unthinkable) 

สามารถครองสตไิดด้แีละ
มั่นคง ในทกุสถานการณ์ 

 (Feeling the Numbness)  

สามารถท าในสิง่ทีเ่ป็นไป
ไมไ่ด ้

  (Doing the Impossible) 

สามารถเขา้ถงึในสิง่ทีค่นอืน่
เขา้ถงึใหไ้ด ้  

(Touching the 
Untouchables) 

สามารถมองเห็นในสิง่ที ่   
คนอืน่มองไมเ่ห็น  

(Seeing the Invisible) 

สามารถไดย้นิทา่มกลาง 

ความเงยีบสงัด 

(Listening to Silence)               

ลงมอืท ากอ่นมสีญัญาณ 

บอกเหต ุ 

(Smelling the Scentless) 

สามารถเขา้ใจถงึความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

(Understanding  

Unarticulated Needs) 

สรา้งความกลา้ขึน้มา 

จากความกลวั  

(Surfacing Courage  

from Fear) 

สรา้งอนาคตทีส่ดใสขึน้ 

จากความลม้เหลวสิน้หวงั 

 (Creating a Positive 
Future 

 from Despair) 

ทีม่า : สเุทพ  พงศศ์รวัีฒน์. ภาวะผูน้ าแบบเหนอืช ัน้  (The Transcendental Leadership). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีศกึษา : บคุคลทรงอทิธพิลทีส่ดุ ปี 2016 
 

 

 

 

 

 

 

นติยสารฟอรบ์ส ์นิตยสารแห่งแวดวงธุรกจิและ

การเงนิแห่งสหรัฐอเมรกิา ไดป้ระกาศการจัดอันดับ สุด

ยอดผูน้ า บคุคลผูท้รงอทิธพิลต่อความคดิของประชาชน

มากทีส่ดุในโลก ประจ าปี 2016 ทีก่มุอ านาจไวใ้นมอืและ

มีบทบาทส าคัญในการชี้เ ป็นชี้ตายอนาคตของโลก    

เป็นบคุคลชัน้น าทีอ่ยูใ่นความสนใจของชาวโลก ไดแ้ก ่

1. ประธานาธบิด ีวลาดเิมยีร ์ปูตนิ 

ยังคงอนัดบั 1 บคุคลทรงอทิธพิลของโลกตอ่เนือ่งจากปี
กอ่น บรุุษเหล็กผูน้ ารัสเซยีคนนีม้ักจะไดใ้นสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ
เสมอ ไมว่า่จะจากมาตภุมูขิองเขาไปถงึในซเีรยี และการ
เลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรัฐฯ ดเูหมอืนเขาจะผกูพันธมติร
กบัท าเนยีบขาวไดส้ าเร็จ ท าใหเ้ป็นไปไดว้า่อทิธพิลทีเ่ขามี

จะใหญค่บัโลกเสยีแลว้ 

2. ประธานาธบิด ีโดนลัด ์ทรมัป์ 

ประธานาธบิดสีหรัฐฯ คนใหมด่เูหมอืนจะมภีมูคิุม้กนั
เรือ่งอือ้ฉาวตา่งๆ ทัง้จากการทีท่ัง้สองสภาถอืหางอยู่
ขา้งเขา บวกกบัมลูคา่ทรัพยส์นิสว่นตวันับพันลา้น
เหรยีญ และการชนูโยบาย “ท าใหอ้เมรกิากลบัมา

ยิง่ใหญอ่กีครัง้” 

3. นายกรฐัมนตรหีญงิ องัเกลา แมรเ์คลิ 

หลังจากทีอ่งักฤษตดัสนิใจถอนตัวออกจากสหภาพ
ยโุรป บทบาทของนายกรัฐมนตรเียอรมนผีูน้ีก้็ทวี
ความส าคัญมากกวา่ทีเ่คย การที ่Clinton พา่ยศกึ
เลอืกตัง้ท าให ้Merkel ยงัคงเป็นสตรทีีท่รงอทิธพิล

มากทีส่ดุในโลกตอ่ไป 

4. ประธานาธบิด ีส ีจ ิน้ผงิ 

เขาเพิง่ไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็น “แกนน า” ของผูน้ า
พรรคคอมมวินสิต ์ซึง่ท าใหเ้ขาไดรั้บการยกยอ่งระดับ
เดยีวกบัเหมา เจอ๋ตง และเติง้ เสีย่วผงิ และท าใหเ้ขา
กมุอ านาจในการก าหนดนโยบายของจนีไดเ้บ็ดเสร็จ

กวา่ทีเ่คย 

5. โป๊ป ฟรานซสิ  

พระประมขุแหง่ครสิตจ์กัรโรมนัคาทอลกิ 

ผูน้ าทางจติวญิญาณของชาวคาธอลคิเกอืบ 1.3 
พันลา้นคนทั่วโลกไมก่ลัวทีจ่ะด าเนนิการในสิง่ทีม่กีาร
โตแ้ยง้ในวงกวา้ง โดยในปีทีแ่ลว้ทา่นไดย้นืยนัทีจ่ะ
หา้มบวชสตรเีป็นพระสงฆ ์และประทานอนุญาตให ้

บาทหลวงอภยับาปใหส้ตรทีีท่ าแทง้ 

6. เจเน็ต เยลเลน  

ประธานธนาคารกลางสหรฐั 

เธอใชค้วามระมดัระวังอยา่งมากทีจ่ะไมส่รา้งแรง
กระเพือ่มใหก้บัระบบการเงนิโลก ตัง้แตเ่ขา้รับต าแหน่ง
ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปี 2014 เยลเลน    

เพิง่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายเพยีงแคค่รัง้เดยีว
เทา่นัน้ ซึง่มกีารคาดกนัวา่อาจจะมกีารปรับขึน้อกีรอบ

ในเร็วๆ นี ้

7. บลิ เกตส ์

ประธานมลูนธิ ิBill & Melinda Gates  

ชายทีร่ ่ารวยทีส่ดุในโลกผูน้ีย้งัดแูลมลูนธิกิารกศุล
ขนาดใหญท่ีส่ดุดว้ย โดยมลูนธิขิองเขาไดช้ว่ยก าจัด
โรคโปลโิอใหห้มดไปจากประเทศตา่งๆ ทั่วโลกแลว้ 
ยกเวน้แคเ่พยีงสามประเทศเทา่นัน้ และยงัมเีป้าหมาย

ทีจ่ะขจัดโรคมาลาเรยีใหห้มดไปจากโลก           
ภายในปี 2040 

8. ลอวเ์รนซ ์แลรร์ ีเพจ 

ผูร้ว่มกอ่ต ัง้และซอีโีอของ Alphabet  

แมว้า่ Alphabet จะท าวจิัยเรือ่งตา่งๆ ทั่วไปหมดตัง้แต ่
AI ไปจนถงึการดแูลสขุภาพ แตไ่มห่น าใจ             

ยงัเดนิหนา้น าสนิทรัพยม์ลูคา่ 3.7 หมืน่ลา้นเหรยีญไป
ลงทนุในกจิการตา่งๆ ทีน่่าสนใจ ซึง่มรีายงานวา่หนึง่
ในนัน้คอืกจิการสตารท์อพัเพือ่สรา้งรถยนตบ์นิได ้

ทีม่า : http://www.forbesthailand.com/world-detail.php?did=1481 
 

 


