การพัฒนาภาวะความเป็ นผู้นาอย่างเป็ นระบบ
(Systematic Leadership Development)
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หลักการและเหตุผล
❖

องค์การจะประสบความสาเร็ จได้ตอ้ งเกิดจากบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพ การให้ความสาคัญกับการพัฒนา
บุคลากรจึงเป็ นสิ่ งที่องค์การควรลงมือดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผูน้ าระดับต้นและระดับกลาง
เปรี ยบได้กบั “หัวหน้ างาน” ที่มีความใกล้ชิดกับผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรง ดังนั้นถ้าหัวหน้างานมีภาวะความ
เป็ นผูน้ าสู งขึ้น ย่อมส่ งผลให้การบริ หารปกครองลูกน้องทาได้ง่ายขึ้น และส่ งผลโดยตรงต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานของทีมงานและความสาเร็ จขององค์กร

❖

ในการปฏิบตั ิของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ถ้าหัวหน้างานไม่มี “ภาวะความป็ นผูน้ า” หรื อเป็ นหัวหน้าแค่หวั หน้า
ตาม “ตาแหน่ง” การทุ่มเทการทางานย่อมมีขอ้ จากัด ดังนั้นการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ าของหัวหน้านั้น
จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ เนื่ องจากลูกน้องจะให้ความร่ วมมือและทุ่มเทในการทางานด้วยความเต็มใจ โดย
การทุ่มเทดังกล่าวเกิดมาจากการที่ลูกน้องยอมรับในพฤติกรรมของหัวหน้า ซึ่งทุก ๆ พฤติกรรมที่
แสดงออกจะส่ งผลต่อ “ความน่าเชื่อถือ” หรื อ “ความศรัทธา”

❖

การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า สามารถพิจารณาพัฒนาได้ใน 4 มิติของการนา ดังนี้
• การนาตนเอง
• การนาองค์กร
(Leading yourself)
(Leading organization)
• การนาผูอ้ ื่น
• ระบบการจัดการ
(Leading others)
(Management system)

❖

การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ าต้องเริ่ มต้นที่ “การนาตนเอง” เพื่อเป็ นพื้นฐานของ “การนาคนอื่น” โดย
ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และหัวหน้างานเป็ นผูน้ าที่นาพาทีมงานหรื อลูกน้อง ไปสู่ เป้าหมายที่ตอ้ งการบรรลุของ
องค์กร (ผลกาไรที่น่าพึงพอใจ) ดังนั้นแนวทาง “การนาองค์กร” จึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก องค์กรต้องมี
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชดั เจน ตลอดจนผูบ้ ริ หารต้องหล่อหลอมให้บุคลากรในองค์กรมีค่านิยม (Value)
ที่เหมือนกันจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ในท้ายที่สุดการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ านั้นอยู่
ภายใต้กฎแห่งการสะสม (The Law of Process) และกฎแห่งการฝึ กฝน (The Law of Practice) จึงจะ
ก่อให้เกิดความยัง่ ยืนของภาวะความเป็ นผูน้ า

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความสาเร็ จขององค์กร
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงพฤติกรรมที่มีผลต่อการสร้างความน่าเชื่อถือในตัวผูน้ า (กรณี ศึกษา)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้หลักการ ทักษะ และคุณลักษณะสาคัญในการนาตนเองและผูอ้ ื่น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีหลักการและแนวทางในการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า โดยเรี ยนรู ้จาก 4 - Dimensional
Leadership Development Model (4 มิติของการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงความสาคัญของกฎเหล็กแห่งการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า และเกิดแนวการพัฒนา
ภาวะความเป็ นผูน้ าอย่างยัง่ ยืน
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร (Day I เรียนรู้การนาตนเองและผู้อื่น)
 พื้นฐานการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ าอย่างเป็ นระบบ
• หัวหน้าแบบ “ตาแหน่ง” กับหัวหน้าแบบ “ผูน้ า
• “ความน่ าเชื่ อถือ” หรื อ “ความศรั ทธา” กุญแจของผูน้ า
• หลักการสาคัญ 2 ประการของการสร้าง “ความน่ าเชื่ อถือ”
• ความหมายของภาวะความเป็ นผูน้ า (Leadership)
• 4 - Dimensional Leadership Development Model
 การพัฒนาความเป็ นเป็ นผูน้ าของหัวหน้างาน
• 4 มิติของการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า

การนาตนเอง (Leading yourself)
 การนาองค์กร (Leading organization)
 การนาผูอ้ ื่น (Leading others)
 ระบบการจัดการ (Management system)
• ความสามารถในการนาตนเอง (Leading yourself)
• ข้อคิด 5 ประการของการสร้างความเชื่อมัน
่
• ตัวอย่างเรี ยนรู ้ของความสามารถในการนาตนเอง
• ตัวอย่างพฤติกรรมที่ทาลาย “ความน่ าเชื่ อถือ” ของผูน้ า
• Workshop I: การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า
• บทสรุ ปของการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า
 การพัฒนาความเป็ นเป็ นผูน้ าของหัวหน้างาน
• กรณี ศึกษา: ความสาคัญของภาวะความเป็ นผูน้ า
• ความสามารถในการนาผูอ้ ื่น - คนเก่ง (Leading others)
 ความสามารถในการแก้ปัญหา (ความชานาญในงาน)
 ความสามารถในการพัฒนาผูอ้ ื่น
 ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบ
ั เพื่อนร่ วมงานทุกระดับ
 ความสามารถในการสร้างกลุ่มทางานที่มีประสิ ทธิ ผล
 ความสามารถในการสื่ อสารสร้างพลังงานเชิงบวก
• ความสามารถในการนาผูอ้ ื่น - คนดี (Leading others)
 ความซื่ อสัตย์และความมีคุณธรรม
 ความใจกว้างและการมีน้ าใจ
 ความปราถนาให้องค์กรเติบโต
• Workshop II-III: คาถามเพื่อพัฒนาการนาผูอ้ ื่น (Coaching Question)
• การนาองค์กรด้วยระบบการจัดการ (Introduction)
 กฎเหล็กแห่งการพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ า
• กฎแห่งการสะสม (The Law of Process)
• กฎแห่งการฝึ กฝน (The Law of Practice)
 การพัฒนาภาวะความเป็ นผูน้ าอย่างยัง่ ยืน
• เรี ยนรู ้ธรรมชาติของการพัฒนาภาวะผูน้ า
• เป้าหมายที่แท้จริ งของการพัฒนาภาวะผูน้ า
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