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บทคัดยอ
ภาวะผูนําแหงยุคการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตองประสบกับสิ่งที่ทาทายความสามารถในการนําพาองคกรให
อยูรอดไดในสภาวะที่มีการแขงขันกันสูง ทําใหผูนําตองมีมุมมองที่กวางไกล มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีบทบาทเปนผูข บั เคลือ่ นองคกรควบคูไ ปกับการจัดการเชิงกลยุทธ บทความปริทศั นนนี้ าํ เสนอประเด็น
เกีย่ วกับผูน าํ ในฐานะเปนตัวขับเคลือ่ นทีส่ าํ คัญของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธสกู ารปฏิบตั ใิ หมปี ระสิทธิภาพ ซึง่ มีกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ 3 ดาน ประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ ที่มีบทบาท
ตอผูนําทั้ง 4 รูปแบบ ประกอบดวย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ภาวะผูนําใฝบริการ และภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธ
คําสําคัญ: ภาวะผูนํา การจัดการเชิงกลยุทธ ศตวรรษที่ 21
Abstract
Leadership in the time period of the 21st century is facing a challenge in leading an organization to
success in extremely competitive conditions. The leader needs to manage organizational transformation
with broad views. The changing role of leadership is the best mechanism for organization together with the
managing strategy. This paper describes leadership styles as a driving force of strategic management to be
effective implementation. There are three stages of strategic management process as following: strategic
formulation, strategic implementation, and strategic controls. These will also affect the 4 roles of leadership
namely; transformational leadership, transactional leadership, servant leadership, and strategic leadership.
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สั ง คมไทยเปลี่ ย นแปลงตามบริ บ ทของกระแสโลก
โดยในปจจุบันสังคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก
เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งโลกไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ มีแนวโนมเปนสังคมอุตสาหกรรม
ทีม่ กี ารแขงขันเพือ่ ชิงความไดเปรียบในเชิงธุรกิจการคามากขึน้
(Martin, 2010) โดยในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะขยายตัวทาง
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มี ก ารสร า งสภาพแวดล อ มทาง
เศรษฐกิจของโลกแบบใหม เปนการแขงขันของสังคมโลกโดยที่
ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายถูกดึงเขาสูเวทีแหงการแขงขัน
มีเศรษฐกิจแบบสารสนเทศเปนฐานทัว่ โลก เกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ทําใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจําเปนตองมีพนักงานที่
มีฝม อื สูงจํานวนมาก และองคกรตองมีกลยุทธเปนตัวขับเคลือ่ น
ควบคูไปกับบทบาทของผูนํา (Chattananon, 2009) ดังนั้น
ผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 จําเปนตองมีมมุ มองกวางไกลและมีความ
สามารถในการบริหารการเปลีย่ นแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูนํายุคแหงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตองพบ
กับสิง่ ทีท่ า ทายความสามารถในการนําพาองคกรใหอยูร อดได
ในสภาวะทีม่ กี ารแขงขันสูง (Drucker, 2001) ตองมองเห็นการ
เปลีย่ นแปลงเปนโอกาสโดยทราบวิธกี ารคนหาการเปลีย่ นแปลง
ทีถ่ กู ตอง และวิธกี ารสรางการเปลีย่ นแปลงอยางมีประสิทธิผล
ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ผูนําการเปลี่ยนแปลงตอง
สรางสรรคสิ่งใหมเขาสูสังคมและอุตสาหกรรม ตองบริหาร
ภายใตสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่ง
รูปแบบการบริหารบางอยางอาจไมเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอม ดังนั้น การบริหารอาจไมมีประโยชน ไมเปนจริง
หรือไมเหมาะสมกับโครงสรางองคกรเดิม ทําใหผนู าํ ไมเพียงแต
ตองบริหารคนเทานัน้ แตตอ งบริหารงานซึง่ เปนเครือ่ งมือชีน้ าํ
แนวทางใหคนและองคกรบริหารจัดการองคกรใหสอดคลอง
กับเปาหมายขององคกรดวย
ผูนํามีบทบาทสําคัญมากที่สุดในการบริหารองคกร
เพราะเปนผูกําหนดนโยบาย กําหนดวิสัยทัศน วางแผน และ
กําหนดเปาหมายตลอดจนวิธกี ารดําเนินงาน ซึง่ เปรียบเสมือน
เข็มทิศนําทางเพือ่ ใหการบริหารองคกรบรรลุผลสอดคลองกับ
วิสัยทัศนหรือเปาหมายขององคกร (Pannasil, 2015) ผูนํา
ชวยสงเสริมและสนับสนุนการกําหนดและความรับผิดชอบใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรใหไปในทิศทางเดียวกัน
กับเปาหมายขององคกร และนํานโยบายไปสูก ารปฏิบตั ิ รวมทัง้
การติดตามผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั ิ
งาน ดังนัน้ ผูน าํ จึงมีความสําคัญมากตอความสําเร็จขององคกร
สามารถมองเห็นภาพรวมในการดําเนินงานเชิงกลยุทธที่มี

ความลึกซึง้ ในการวิเคราะหปญ
 หาขององคกร (Vitayaudom,
2010) ชวยใหพนักงานเขาใจวิสยั ทัศน พันธกิจและเปาหมาย
ขององคกร ไมกอใหเกิดความสับสนหรือความขัดแยงในการ
ทํางาน และทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายทีต่ อ งการได
อยางมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานแบบดั้งเดิมไปสูการ
บริหารจัดการสมัยใหมนั้น มุงเนนการบริหารจัดการที่ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น ผูนําในศตวรรษที่ 21
ตองมีมุมมองกวางไกล ชอบความทาทายและกลาเสี่ยงอยาง
รอบคอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิสัยทัศนมากขึ้น เขาใจ
องคกรรูปแบบใหมจากมุมมองทีเ่ ปนองครวมเพือ่ ใหการปฏิบตั ิ
หนาที่ของทุกกลไกในองคกรมีลักษณะของการบูรณาการ
ตองมีความสามารถและทักษะการทํางานแบบทีมงานไดดี
และตองมีทกั ษะเชิงกลยุทธในงานทีเ่ ปนสวนตางๆ ขององคกร
(Pannasil, 2015) ทัง้ นีผ้ นู าํ องคกรเปนบุคคลทีม่ คี วามสําคัญ
ถือเปนหัวใจของการบริหาร เปนผูที่สามารถดําเนินงานให
สําเร็จไดจากความรวมมือของผูอื่น มีหนาที่ประสานงานเพื่อ
นําไปสูจ ดุ หมาย เปนผูม วี สิ ยั ทัศนกวางไกล และสามารถทําให
ผูอื่นยอมรับและยินดีที่จะเปนผูตาม โดยผูนําที่ประสบความ
สําเร็จตองมี “ภาวะผูน าํ ” (leadership) (Jongwisan, 2013)
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว
ขององคกร
บทความนี ้ จ ึ ง นํ า เสนอรู ป แบบของภาวะผู  น ํ า ที่
หลากหลายในการจัดการเชิงกลยุทธ โดยเริ่มตนจากผูนําที่มี
บทบาทในการกําหนดยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
และการควบคุมกลยุทธ ซึ่งกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
ทั้ง 3 ดานนี้มีบทบาทตอผูนําในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 และสงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันในอนาคตตอไป
รูปแบบของภาวะผูนํา
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
การแขงขันสูง การเปนผูน าํ ตองพรอมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตนเอง
ใหกา วสูภ าวะผูน าํ ทีด่ มี คี วามสามารถ แสดงถึงพลังและความ
กระตือรือรน เพื่อนําไปสูการเผชิญและแกไขปญหาที่จะตาม
มาอยางเหมาะสมตอการเรียนรูใ นศตวรรษใหมนี้ (Jongwisan,
2013) ผูนําจึงเปนกลไกสําคัญในการนําพาองคกรไปสูความ
สําเร็จหรือความลมเหลว ดังนั้น ผูนําในยุคนี้ตองเริ่มตนจาก
ความศรัทธาที่นําไปสูความเชื่อมั่น ซึ่งเปนหลักสําคัญที่ทําให
การรวมมือกันในองคกรสําเร็จได (Chattananon, 2009)
นอกจากนี้ ผูนํายังเริ่มจากความคิดที่ตองทําใหผูอื่นยอมรับ
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
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และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมใหสงผลในเชิงบวกและ
ทันสมัย และกาวสูย คุ เทคโนโลยีทมี่ คี วามกาวหนาอยางยัง่ ยืน
ในการนี้ Kananurak (2011) กลาววา ผูน าํ ตองคาดคะเนการ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต และบริหาร
จัดการเชิงรุกโดยใชบคุ ลากรทีม่ คี วามรู ความเชีย่ วชาญ ความ
ชํานาญและทักษะมาแกปญหาและตัดสินใจรวมกัน ดังนั้น
ผูน าํ องคกรในยุคแหงการเปลีย่ นแปลงนีค้ วรเปนผูท มี่ วี สิ ยั ทัศน
จึงจะนําองคกรและบุคลากรไปสูความสามารถในการแขงขัน
ที่ยั่งยืนตอไป
ผูน าํ ตองเปนผูร เิ ริม่ ทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงและความ
สําเร็จ ซึ่งตองอาศัยพฤติกรรมหรือการกระทําหลายประการ
ของผูนํา เชน พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเมืองในองคกร
การบริหารจัดการ การสนับสนุน รวมถึงการใหคําแนะนํา
ช ว ยเหลื อ ในด า นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลง
Yukl (2010) ไดศึกษาทฤษฎี งานวิจัยและแนวทางการนําไป
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง แลวสรุปแนวทางการประยุกต
ใชในการนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับผูนํา และแนวคิดของ
Jongwisan (2013) กลาววา นอกจากจะเปนแนวทางสําหรับ
ผูบ ริหารระดับสูงแลว ผูบ ริหารในระดับตางๆ หรือผูน าํ ในกลุม
ตางๆ สามารถนําไปประยุกตใชในการนําการเปลีย่ นแปลง โดย
มีแนวทางดังนี้ (1) สรางใหคนในองคกรรูส กึ วาการเปลีย่ นแปลง
เปนเรื่องสําคัญจําเปนและเรงดวน (2) สื่อสารวิสยั ทัศนอยาง
ชัดเจนถึงประโยชนทจ่ี ะไดรบั จากการเปลีย่ นแปลง (3) ระบุให
ชัดเจนเกี่ยวกับผูที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและผูที่ตอตาน
การเปลี่ยนแปลง (4) การสรางความรวมมือในการสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลง (5) ใชขอบังคับดานภาระงานทําใหเกิดการ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง (6) เพิ่มตําแหนงที่สําคัญใหกับผูที่มี
ความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (7) ใหอํานาจ
ผูท มี่ คี วามสามารถทีจ่ ะชวยในการวางแผนและการดําเนินการ
เปลีย่ นแปลง (8) สรางความตืน่ เตนเราใจและการเปลีย่ นแปลง
ในเชิงสัญลักษณที่มีผลกระทบตองาน (9) เตรียมคนใหพรอม
ตอการเปลี่ยนแปลง (10) ชวยเหลือใหคนสามารถเผชิญ
กับความเครียดและความยากลําบากในการเปลี่ยนแปลง
(11) ชวยทําใหเกิดความสําเร็จในระยะแรกเพื่อสรางความ
มัน่ ใจ (12) ตรวจสอบความกาวหนาของการเปลีย่ นแปลงและ
มีการปรับปรุงเมื่อมีความจําเปน (13) ใหขอมูลกับบุคคล
เกี่ยวกับความกาวหนาในการเปลี่ยนแปลง และ (14) แสดง
ให เ ห็ น ถึ ง การมองในแง ด ี แ ละสร า งความผู ก พั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
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ผลการทบทวนวรรณกรรม พบวา ภาวะผูน าํ ทีน่ ยิ มใช
อธิบายการจัดการเชิงกลยุทธมี 4 รูปแบบ ดังนี้
1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational
leadership) (Bass, 1985, as cited in Jongwisan, 2013)
เป น กระบวนการที่ ผู นํ า มี อิ ท ธิ พ ลต อ ผู ร ว มงานและผู ต าม
โดยเปลีย่ นแปลงความพยายามและพัฒนาความสามารถของ
ผูร ว มงานและผูต ามใหสงู ขึน้ มีศกั ยภาพมากขึน้ ทําใหเกิดการ
ตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร (Jongwisan,
2013) อีกทั้งเปนผูนําที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
วิสยั ทัศน กลยุทธ และวัฒนธรรมองคกร เพือ่ นําไปสูก ารปฏิบตั ิ
และใหความสําคัญกับการจูงใจในสิ่งที่ไมมีตัวตน เชน การได
รับการยกยอง เปนที่ยอมรับ และมีความสําเร็จสูงสุด เปนตน
(Yavirat, 2013) เนนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติเปนหลัก
โดยมีลักษณะผูนํา 4 ประการ (Jongwisan, 2013) ดังนี้
- การมีอทิ ธิพลอยางมีอดุ มการณ หรือภาวะผูน าํ
เชิงบารมี (Idealized Influence or Charisma Leadership:
II or CL) หมายถึง การทีผ่ นู าํ ประพฤติตนเปนแบบอยาง (role
model) สําหรับผูตาม เปนที่ยกยอง เคารพ ศรัทธา ไววางใจ
มีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม สามารถควบคุม
อารมณไดในสถานการณวิกฤติ ผูนําลักษณะนี้จึงตองรักษา
อิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติตามภาระ
หนาที่ขององคกร
- การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation:
IM) หมายถึง การทีผ่ นู าํ ประพฤติในทางทีจ่ งู ใจใหเกิดบันดาลใจ
กับผูรวมงาน โดยสรางแรงจูงใจภายใน ใหความหมายและ
ความทาทายในเรื่องงานตอผูรวมงาน แสดงความเชื่อมั่นและ
แสดงใหเห็นความตั้งใจวาสามารถบรรลุเปาหมายได ผูนําจะ
ช ว ยให ผู ต ามมองข า มผลประโยชน ข องตนเพื่ อ วิ สั ย ทั ศ น
ภารกิจขององคกรและชวยใหผตู ามพัฒนาความผูกพันของตน
ตอเปาหมายระยะยาว
- การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึง การทีผ่ นู าํ มีการกระตุน ผูต ามใหตระหนัก
ถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามตองการหา
แนวทางใหมๆ มาแกปญ
 หาในหนวยงาน เพือ่ หาขอสรุปใหมที่
ดีกวาเดิมและทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูนํามีการ
คิดและการแกปญ
 หาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆ ในการพิจารณา
และหาคําตอบของปญหา ซึง่ ผูน าํ จะพิสจู นใหเห็นวาสามารถ
เอาชนะอุปสรรคทุกอยางได

- การคํ า นึ ง ถึ ง ความเป น ป จ เจกบุ ค คล (Individualized Consideration: IC) หมายถึง ผูน าํ มีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูใหการดูแลเอาใจใสผูตาม
เปนรายบุคคลและทําใหผตู ามรูส กึ มีคณ
ุ คา มีความสําคัญ โดย
ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น
นอกจากนี้ ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสใน
การเรียนรู
2) ภาวะผู  น ํ า การแลกเปลี ่ ย น (transactional
leadership) (Bass, 1985, as cited in Jongwisan, 2013)
เปนกระบวนการที่ผูนําใหรางวัล หรือลงโทษผูตามขึ้นอยูกับ
ผลการปฏิบัติงานของผูตาม เนนประเมินผลการดําเนินงาน
เป น หลั ก ผู นํ า ใช ก ระบวนการแลกเปลี่ ย นเสริ ม แรงตาม
สถานการณ จูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว
ชวยใหผูตามบรรลุเปาหมาย ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและเห็นคุณคาของผลลัพธที่ตองการ
และมี ก ารจู ง ใจโดยเชื่ อ มโยงความต อ งการและรางวั ล กั บ
ความสําเร็จตามเปาหมาย โดยมีลักษณะผูนํา 3 ประการ
(Jongwisan, 2013) ดังนี้
- การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent
Reward: CR) คือ การปฏิสมั พันธของผูน าํ ทีเ่ นนการแลกเปลีย่ น
และใหรางวัลที่เหมาะสมเมื่อผูตามปฏิบัติงานตามขอตกลง
หรือไดใชความพยายามตามสมควร
- การบริ ห ารแบบวางเฉยเชิ ง รุ ก (Active
Management–by Exception: MBE-A) คือ ผูนําจะสังเกต
ผลการปฏิบัติงานของผูตาม และชวยแกไขใหถูกตอง เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
- การบริ ห ารแบบวางเฉยเชิ ง รั บ (Passive
Management–by Exception: MBE-P) คือ ผูนําจะใชวิธี
การทํางานแบบเดิมและพยายามรักษาสถานภาพเดิม แตจะ
เขาไปดูแลเมือ่ ผลการปฏิบตั งิ านผิดพลาดหรือตาํ กวามาตรฐาน
3) ภาวะผู  น ํ า ใฝ บ ริ ก าร (servant leadership)
(Greenleaf, 1970, as cited in Jongwisan, 2013) เปน
กระบวนการที่ผูนํามีพฤติกรรมการใหบริการเพื่อสนองตอบ
ความตองการของเพือ่ นรวมงาน ใชอาํ นาจทางศีลธรรมกระตุน
ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ร ว มใจ ความไว ว างใจซึ่ ง กั น และกั น
มองเห็นการณไกลและมอบอํานาจแกเพือ่ นรวมงานเพือ่ นําไปสู
การบรรลุเปาหมายรวมกันของกลุม เปนผูน าํ ทีม่ อี าํ นาจในการ
ทําใหผอู นื่ มารับใชตน มีแนวคิดพืน้ ฐานของการทํางานเปนทีม
การอยู ร ว มกั น เป น กลุ ม มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจและมี
พฤติกรรมประกอบดวยคุณธรรม และการดูแลเอาใจใสเพื่อน
รวมงาน (Jongwisan, 2013)

ภาวะผูนําใฝบริการตามแนวคิดของ Yukl (2010)
กลาววา เปนการชวยเหลือผูอื่นและสนับสนุนความสัมพันธ
แบบไววางใจและรวมมือกัน โดยมีพฤติกรรมดังนี้ (1) ความ
ซื่อสัตย มีการสื่อสารเปดเผย มีการปฏิบัติที่สอดคลองกับ
คานิยมทีส่ นับสนุนอยู (2) การเห็นแกประโยชนของผูอ นื่ ยินดี
ใหความชวยเหลือผูอื่นอยางเต็มใจ (3) ความสุภาพถอมตน
ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเคารพ ไมโออวดวาเปนความสําเร็จ
ของตนเอง แตเนนวาเปนความสําเร็จจากการมีสวนรวมของ
ผูอื่น (4) การเอาใจเขามาใสใจเราและการเยียวยา ชวยผูอื่น
ในการรับมือกับความเครียดทางอารมณ (5) การเติบโตของ
บุคคล สงเสริมและชวยเหลือในการพัฒนาความมั่นใจและ
ความสามารถสวนบุคคล ชวยเอื้อใหมีโอกาสในการเรียนรู
(6) ความถูกตองและความยุตธิ รรม สงเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติตอผูอื่นอยางยุติธรรม และ (7) การใหอํานาจหรือการ
เพิ่มพลังอํานาจ มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ให อํ า นาจและอิ ส ระในการตั ด สิ น ใจอย า งเหมาะสมแก
ผูใ ตบงั คับบัญชา มีการใหหรือแบงปนขอมูล ทัง้ นีค้ ณ
ุ ลักษณะ
ของผู นํ า ดั ง กล า วมี บ ทบาทสํ า คั ญ กั บ การกํ า หนดกลยุ ท ธ
ตามแนวคิดของ Yavirat (2013) ทีก่ ลาววา ผูน าํ ทําหนาทีเ่ ปน
เหมือนที่ปรึกษา รับฟงปญหาเพื่อนํามาวิเคราะหหาแนวทาง
แกไข มองการณไกล มีความคิดไกลไปในอนาคต สามารถสราง
วิสัยทัศนที่ชัดเจนและนําพาองคกรไปสูการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตได
4) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (strategic leadership)
เปนกระบวนการทีผ่ นู าํ ใชความพยายามของตนในการทํานาย
คาดคะเน ตัดสินใจ และปรับตัวใหเขากับสถานการณ มีความ
คิดเชิงกลยุทธและทํางานรวมกับผูอ นื่ ภายใตการเปลีย่ นแปลง
ทีส่ รางความเติบโตสําหรับอนาคต เพือ่ นําไปสูค วามไดเปรียบ
ทางการแขงขันอยางยั่งยืน เปนการปรับตัวขององคกรการ
เรี ย นรู แ ละต อ สู กั บ สภาพความเป น จริ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา ความสามารถของภาวะผูนําลักษณะนี้ตองเผชิญ
กับโอกาสและอุปสรรคตางๆ ขององคกร สงผลใหเขาใจสภาพ
แวดลอมที่ซับซอนและนําไปสูการสรางวิสัยทัศน (Sansuk,
2014) สอดคลองกับ Adair (2010) ที่กลาววา ผูนําในยุค
ปจจุบันตองมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธเพื่อใชในการสรางกลยุทธ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล สามารถสร า งความ
ไดเปรียบทางการแขงขันใหกบั องคกรและนําไปสูค วามสําเร็จ
ใหกับองคกร โดยมีลักษณะผูนําดังนี้
- ผูน าํ ตองมีความสามารถในการวิเคราะหจดุ แข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร (SWOT) รวมถึง
การวิเคราะหเชิงกลยุทธการวิเคราะหกลยุทธระดับองคกร
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่
- ผูนําตองมีความสามารถในการตัดสินใจเลือก
กลยุทธไดอยางเหมาะสมและดําเนินการตามแผนที่วางไว
อยางมีศักยภาพ
- ผู น ําตองสนับสนุนการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
ภายใตสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่ไมแนนอน
- ผูน าํ ตองมีความสามารถคนควาและตัง้ สมมติฐาน
เพื่อทบทวนความเหมาะสมของกลยุทธ
ผูน าํ เชิงกลยุทธตอ งกระตุน ใหเกิดการเรียนรูใ นองคกร
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ จนทําใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู (Vera & Crossan, 2004) ตองรับผิดชอบตอการ
กําหนดและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม กลยุทธ
โครงสรางความเปนผูนํา เทคโนโลยีขององคกรและการจูงใจ
ต อ พนั ก งานเพื่ อ ให ก ระทํ า การตั ด สิ น ใจได อ ย า งถู ก ต อ ง
บทบาทของผูนําเปนทั้งการออกแบบหรือกําหนดวิสัยทัศน
กลยุทธขององคกร และปฏิบัติตามกลยุทธ (Nahavandi &
Malekzadeh, 1993) สวนแนวคิดของ Suwanratchapoo
(2013) กลาววา องคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธมีองค
ประกอบสําคัญ 3 ดาน ไดแก ความคิดเชิงกลยุทธ การสื่อสาร
และการเจรจาตอรอง และการแกปญหาและการตัดสินใจได
อยางมีประสิทธิผล สอดคลองกับ Yavirat (2013) ที่กลาววา
ผูนําเชิงกลยุทธเกี่ยวของกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธที่
สําคัญ 3 ประการ คือ การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ ซึ่งผูนําเชิงกลยุทธจะเนน
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธครบทุกดาน
การจัดการเชิงกลยุทธ
โลกมีการเปลี่ยนแปลงทําใหผูนําตองปรับบทบาทให
สอดรับกับสภาพแวดลอมทีย่ งุ ยากซับซอน ตองพัฒนาตนเอง
ใหรูเทาทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ทัง้ ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
(Drucker, 2001) การพัฒนาองคกรไปสูค วามเปนองคกรทีม่ ี
สมรรถนะสูงจําเปนตองอาศัยการจัดการเชิงกลยุทธ เพราะเปน
หลักการบริหารที่สําคัญทําใหองคกรมีการกําหนดทิศทาง
แนวทางในการปฏิบัติและติดตามประเมินผลไดอยางชัดเจน
(Decharin, 2006) สอดคลองกับ Hart (1992) ที่กลาววา
กรอบแนวคิดการบูรณาการกระบวนจัดทํากลยุทธ ประกอบดวย
5 รูปแบบ คือ คําสัง่ สัญลักษณ การมีเหตุผล การดําเนินการ
และการทําใหเกิดผลลัพธ ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ประกอบกับการใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ อธิบายวา
ผูป ระกอบการจะมีรปู แบบการตัดสินใจใชกลยุทธในการดําเนิน
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ธุรกิจโดยใชคาํ สัง่ จากผูบ ริหารระดับสูง และกําหนดพฤติกรรม
ที่ตองการโดยกลยุทธสั่งการจากบนลงลางเพื่อกํากับการ
ดําเนินงาน
การจัดการเชิงกลยุทธในองคกรสมัยใหม เปนการ
ดําเนินการในลักษณะตอเนื่อง และกระบวนการอาจมีความ
ซับซอน เนื่องจากองคกรมีความเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจจึงตองมีการเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจในขณะนัน้ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีตลอด
เวลา ส ง ผลให ก ารบริ ห ารจั ด การมี ค วามยุ  ง ยากมากขึ ้ น
(Kaewjomnong, 2012) ดังนั้น องคกรควรนําการจัดการ
เชิงกลยุทธมาใชใหเกิดผลสําเร็จโดยมีกระบวนการจัดการ
กลยุทธ ประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ สอดคลองกับแนวคิดของ
Nahavandi & Malekzadeh (1993) ทีก่ ลาววา กรอบแนวคิด
การบูรณาการบทบาทของผูน าํ กับการจัดการกลยุทธมี 3 ดาน
ประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ ดังนั้น องคกรธุรกิจตองมี
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อใหการดําเนิน
งานบรรลุ เ ป า หมายที่ ว างไว โ ดยมี ผู นํ า เป น ผู ขั บ เคลื่ อ นนํ า
องคกรไปสูความสําเร็จ
การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation) เปนการ
พัฒนาแผนระยะยาวขององคกร โดยอาศัยขอมูลโอกาสและ
อุปสรรคทีไ่ ดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก จุดแข็ง
และจุดออนทีไ่ ดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ทัง้ นี้
ผูน าํ องคกรจะตองกําหนดและเลือกกลยุทธทด่ี ที ส่ี ดุ ใหเหมาะสมกับองคกร ตองพยายามตอบคําถามวาทําอยางไรองคกรจึง
จะบรรลุเปาหมายที่กําหนดไดโดยใชความไดเปรียบในการ
แขงขันขององคกรเปนปจจัยกําหนดกลยุทธเพือ่ นําองคกรไปสู
ความสําเร็จ (Kaewjomnong, 2012) สอดคลองกับการกําหนด
กลยุทธตามแนวคิดของ Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel
(1998) ทีม่ ขี น้ั ตอนดังนี้ (1) ตัง้ เปาหมาย (objective setting)
(2) วิเคราะหสถานการณ (analysis) (3) ประเมินขอมูลทีไ่ ด
(evaluation) (4) ดําเนินการสรางแผน (operationalization)
และ (5) จัดชวงเวลาดําเนินการจริง (scheduling)
การนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ (strategy implementation)
เปนขั้นตอนที่สําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ เนื่องจากเปน
การนําแผนทีก่ าํ หนดไปปฏิบตั ใิ หบรรลุผลสําเร็จ มีการพิจารณา
และเตรียมการอยางรอบคอบเกีย่ วกับปจจัยตางๆ ทัง้ ทางตรง
และทางออมที่มีผลตอความสําเร็จและลมเหลวของกลยุทธ
(Kaewjomnong, 2012) รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร การ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน อีกทั้งเปนกระบวนการ

เปลี่ยนกลยุทธที่จัดทําขึ้นนําไปสูการปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิด
ผลลัพธตามที่ตั้งเปาหมายไว แลวแปลงออกเปนกิจกรรม
แผนงานหรือโครงการทีจ่ ะตองดําเนินการ โดยมีโครงสรางของ
องคกร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับการนํากลยุทธไป
ปฏิบัติมีความยากกวาการกําหนดกลยุทธ เพราะตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝาย (Vitayaudom, 2010) ดังนั้น
กลยุทธตอ งไดรบั การสนับสนุนจากการตัดสินใจ และพิจารณา
จากโครงสรางองคกรทีเ่ หมาะสม เทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย
ระบบการให ร างวั ล ระบบข อ มู ล วั ฒ นธรรมองค ก ร
(Vitayaudom, 2010) สอดคลองกับ Neilson, Martin, &
Powers (2008) ที่กลาววา ผูนําตองนํากลยุทธมาวิเคราะห
เพือ่ นําไปสูก ารปฏิบตั ไิ ดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตองกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การกระทํ า กิ จ กรรมหลั ก ที่ ช ว ยให อ งค ก รบรรลุ เ ป า หมาย
อีกทัง้ ผูน าํ ยังสามารถนําสิทธิในการตัดสินใจ ขอมูล โครงสราง
และสิ่งจูงใจ มาใชในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
การควบคุมกลยุทธ (strategy control) เปนงาน
ขั้ น สุ ด ท า ยในการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ เพื่ อ ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่กําหนดไววา
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายหรือไม ในระหวางนํากลยุทธไป
ปฏิบัติจะตองมีการควบคุม กํากับดูแล ติดตามความกาวหนา
หากพบปญหาหรืออุปสรรคตางๆ จะไดแกไขไดทันทวงที
ตลอดจนมีการประเมินผลสําเร็จของแผนกลยุทธเปนระยะๆ
เพื่ อเป น ข อมู ล ย อนกลับ (feedback) ไปยัง ขั้นตอนการ
วิเคราะหเชิงกลยุทธ การวางแผนกลยุทธและการนํากลยุทธ
ไปปฏิ บั ติ ในการนี้ ก ระบวนการควบคุ ม กลยุ ท ธ ที่ ดี แ ละมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบด ว ยลั ก ษณะสํ า คั ญ 3 ประการ
(Rompho, 2014) ดังนี้ (1) มีความยืดหยุนเพียงพอ เพื่อ
ชวยใหผูนําสามารถตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นแบบ
ไมคาดหวังได (2) ใหขอมูลที่ถูกตอง เพื่อชวยใหผูนํามองเห็น
ภาพการปฏิบตั งิ านขององคอยางแทจริง และ (3) ไดรบั ขอมูล
ทันเวลา เพราะขอมูลสําคัญตอการตัดสินใจ หากลาชาหรือ
ไมทนั สมัยมักจะนําไปสูค วามลมเหลว ซึง่ ปจจุบนั การประเมิน
ผลองคกรกําลังไดรบั ความนิยมอยางแพรหลายในองคกรตางๆ
ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน (Decharin, 2006)
ดั ง นั ้ น ผู  น ํ า ควรใช ร ะบบการวั ด ผลองค ก รแบบสมดุ ล
(balanced scorecard) และกระบวนการเที ย บเคี ย ง
สมรรถนะ (benchmarking) (Kaplan & Norton, 2007;
Neely, Gregory, & Platts, 1995) มาชวยในการวัดผลการ
ดําเนินงานและประเมินการทํางานขององคกร รวมถึงชวย
ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธขององคกรให

เหมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ส ว นแนวคิ ด ของ
Rompho (2014) กลาววา บทบาทผูนํากับการวัดผลการ
ดําเนินงานมีดังนี้ (1) ชวยในการควบคุมการทํางานของ
พนักงาน (2) ชวยใหเกิดความชัดเจนในหนาที่และความรับผิดชอบ (3) ชวยใหองคกรมุง ไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ
องคกร (4) ชวยใหผนู าํ เขาใจกระบวนการทางธุรกิจขององคกร
(5) ชวยใหทราบถึงความสามารถของกระบวนการ (6) ชวยใน
การเพิม่ ผลิตภาพและคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ
(7) ชวยใหผูนําปนสวนทรัพยากรไดอยางถูกตองตามความจําเปน (8) ชวยในการวางแผนและพยากรณการดําเนินงาน
ในอนาคต (9) ชวยใหผนู าํ กระจายงานใหกบั ผูใ ตบงั คับบัญชา
ไดดีขึ้น (10) ชวยใหผูนําอธิบายถึงผลการดําเนินงานของตน
ไดอยางชัดเจน และ (11) ชวยใหองคกรเปลี่ยนวัฒนธรรม
องคกร นอกจากนั้น แนวคิดการวัดผลการดําเนินงานยัง
สอดคลองกับแนวคิดการวัดผลการดําเนินงานองคกรของ
Franco-Santos et al. (2007) กลาววา ระบบการวัดผลการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย (1) การเลือกและการออกแบบตัว
วัดผล (2) การเก็บขอมูลและการจัดการขอมูล (3) การบริหาร
จัดการขอมูล (4) การวัดผลการปฏิบัติงานและการใหรางวัล
และ (5) การตรวจสอบระบบ
ผูนํากับการจัดการเชิงกลยุทธ
ผูนํามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนกลยุทธขององคกร
เปนผูค าดคะเนสถานการณในอนาคต มีการวางแผนและการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธเพื่อนําไปสูการปฏิบัติได ตลอดจนมี
การประเมินผลการดําเนินงานขององคกร สิ่งเหลานี้เปน
กระบวนการบริหารจัดการองคกรโดยรวมทีเ่ นนการสรางอนาคต
ในระยะยาว และการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร และเนนสรางกลยุทธองคกรเพือ่ ความสําเร็จ
ขององคกรในอนาคต ประกอบดวย การกํ า หนดกลยุ ท ธ
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ เพื่อสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน ดังนั้น ผูนําควรมี
ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ มีวสิ ยั ทัศน หรือเปาหมาย
ที่กวางไกล มีความสามารถในการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
มองการณไกล มีการดําเนินการอยางเปนระบบ สามารถ
วิเคราะห ประเมิน และหาวิธกี ารหรือทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ในการ
ทํางานภายใตสภาพแวดลอมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง เพือ่ นําไปสู
วิสัยทัศนหรือเปาหมายที่ตั้งไว (Vitayaudom, 2010) ภาวะ
ผู นํ า กั บ การบริ ห ารจั ด การในการปฏิ บั ติ ง านขององค ก ร
(Kotter, 1996, as cited in Jongwisan, 2013) มีลักษณะ
ดังนี้ (1) การกําหนดทิศทาง (providing direction) เนนเรือ่ ง
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
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การกําหนดวิสัยทัศนที่จูงใจและการพัฒนากลยุทธเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและใหบรรลุวิสัยทัศน เนนภาพกวางและเนน
ผลลัพธในระยะยาว (2) การปรับทิศทางที่เกี่ยวกับพนักงาน
(aligning employees) เนนการสื่อสารวิสัยทัศนการสราง
วัฒนธรรมองคกร มีการกําหนดคานิยมหลักเปนแนวปฏิบัติที่
จะทํ า ให วิ สั ย ทั ศ น เ ป น จริ ง ทั้ ง ผู นํ า และผู ต ามจะเป น ผู คิ ด
วางแผนและเปนผูป ฏิบตั ริ วมถึงเปนผูน าํ ตนเอง ทําใหทกุ คนมี
ความรูสึกเปนเจาของรวมกัน เนนการทํางานรวมกันเปนทีม
สื่อสารและใหการสนับสนุนกับการพัฒนาพนักงาน (3) การ
สรางความสัมพันธ (building relationship) เนนสรางแรง
จูงใจและการสรางแรงบันดาลใจผูอ นื่ ไมเนนการใชรางวัลและ
การลงโทษ (4) คุณสมบัติสวนบุคคล (personal quality) มี
ความซือ่ สัตยตอ ตนเองและผูอ นื่ ทําใหเกิดความเชือ่ ถือไววางใจ
ซึง่ กันและกัน มีจริยธรรมสูง กลาเผชิญความเสีย่ ง และยอมรับ
ความผิดพลาด และ (5) ผลลัพธ (outcomes) ภาวะผูนําที่ดี
สามารถนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณคาและสามารถนําไป
สูการบริหารจัดการที่ดีสงผลใหองคกรบรรลุเปาหมาย
ผูนําที่ดีจําเปนตอการนําองคกรเพื่อกาวไปสูอนาคต
ที่ดี ทั้งนี้องคกรที่ประสบความสําเร็จในการแขงขันทางธุรกิจ
หรือองคกรที่นํากลยุทธไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลนั้น
จําเปนตองมีผนู าํ ทีเ่ ขมแข็งและมีประสิทธิภาพเพือ่ สามารถนํา
กลยุทธไปใชประโยชนใหประสบความสําเร็จและสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจได โดยภาวะผูนําที่ทําให
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงและมี บ ทบาทต อ กระบวนการสร า ง

กลยุทธทเี่ หมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ Ireland & Hitt
(2005) ทีก่ ลาววา การแขงขันในศตวรรษที่ 21 ทีโ่ ลกเศรษฐกิจ
มีความซับซอน ทาทายและเต็มไปดวยโอกาสในการแขงขัน
และภัยคุกคาม วิธีปฏิบัติของภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ
สามารถชวยใหองคกรเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางาน ในสภาวะ
การแขงขันในสภาพแวดลอมทีร่ นุ แรงและไมแนนอน หากผูน าํ
องคกรไมรูจักวิธีการบริหารจัดการกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพแลว องคกรก็ไมสามารถประสบความ
สําเร็จได ดังนั้น ผูนําตองจัดทํากลยุทธใหมีจุดเนนที่ชัดเจน
และเรียบงาย และตองรูจักใชประโยชนจากโอกาสในเชิง
ยุทธศาสตร (strategic opportunities) และควบคุมความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น พรอมทั้งดําเนินกลยุทธใหสอดคลองกับปจจัย
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อสรางมูลคาเพิ่มให
กับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกวาคูแ ขง ไมใช
เพียงการแปลงแผนเพื่อนําไปปฏิบัติ แตเปนการปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการกลยุทธในเชิงเสนตรง (strategy linear)
ไปสูการบริหารจัดการกลยุทธในเชิงเสนยอนกลับ (strategy
loop) (Sull, 2007) บทความนี ้ ใช ก รอบแนวคิ ด ของ
Nahavandi & Malekzadeh (1993) ที่วา การบูรณาการ
บทบาทของผูนํากับการจัดการกลยุทธ 3 ดาน ประกอบดวย
การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการ
ควบคุมกลยุทธ รวมถึงบทบาทผูนํากับการจัดการกลยุทธใน
บริบทที่เหมาะสม ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางความสัมพันธระหวางบทบาทของภาวะผูนํากับการจัดการเชิงกลยุทธ
การจัดการ
เชิงกลยุทธ

ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง

การกําหนด • แสดงวิสยั ทัศนขององคกร
กลยุทธ
อยางชัดเจน รวมทัง้ สือ่ สาร
และสรางแรงบันดาลใจให
ผูใตบังคับบัญชาเห็นภาพ
คลอยตามวิสัยทัศนนั้น
• กระตุน ใหผใู ตบงั คับบัญชา
ตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาของ
องค ก รและความจํ า เป น
เรงดวนในการจัดการกับ
ปญหา
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ผูนํา
การแลกเปลี่ยน

ผูนํา
ใฝบริการ

ผูนํา
เชิงกลยุทธ

• สือ่ สารใหผใู ตบงั คับบัญชา
เห็นความสําคัญและความ
จําเปนในการทําประโยชน
ให กั บ ชุ ม ชนและสั ง คม
นอกเหนื อ ไปจากการมุ ง
สรางผลกําไรในระยะสั้น
เพียงอยางเดียว
• ทํ า ให ผ ู  ใ ต บ ั ง คั บ บั ญ ชา
ตระหนักถึงผลกระทบของ
การตั ด สิ น ใจที่ อ าจมี ต อ
ชุมชนในวงกวาง

• วิ เ คราะห SWOT และ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กกลยุ ท ธ ไ ด
อยางเหมาะสม
• สรางความไดเปรียบทาง
ทางการแขงขัน
• มีความคิดเชิงกลยุทธ
• มี ค วามสามารถในการ
ค า ด ค ะ เ น เ ห ตุ ก า ร ณ
ลวงหนา

ตารางที่ 1 ตารางความสัมพันธระหวางบทบาทของภาวะผูนํากับการจัดการเชิงกลยุทธ (ตอ)
การจัดการ
เชิงกลยุทธ

ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง

ผูนํา
การแลกเปลี่ยน

ผูนํา
ใฝบริการ

ผูนํา
เชิงกลยุทธ

การนํา • กระตุน ใหผใู ตบงั คับบัญชา
กลยุทธไปสู เกิ ด แนวคิ ด หรื อ วิ ธี ก าร
การปฏิบัติ ทํางานใหมๆ ทาทายให
คิดนอกกรอบเดิมๆ และ
สงเสริมนวัตกรรมในการ
ทํางาน
• นําผูใ ตบงั คับบัญชาโดยการ
แสดงตัวอยางที่นาชื่นชม
ในการทํางาน
• สร า งแรงบั น ดาลใจให
ผูใ ตบงั คับบัญชาเห็นคุณคา
และความสําคัญของงาน
• ใหความสําคัญกับผูใ ตบงั คับ
บัญชาเปนรายบุคคลทัง้ ใน
เรื่องงานและเรื่องสวนตัว
เชน ความตองการในการ
พัฒนาตนเอง
• ใหกาํ ลังใจผูใ ตบงั คับบัญชา
เมื่อเกิดปญหาและชี้แนะ
ทางออกอยางเหมาะสม
• สงเสริมการทํางานเปนทีม
และความร ว มมื อ ร ว มใจ
ของสมาชิกในทีม
• กํ าหนดความคาดหวั งที ่
ชัดเจนในการทํางานจาก
ผูใตบังคับบัญชา

• ติดตามผลการทํางานของ
ของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาโดย
เนนวิธีการเชิงรุกกอนที่จะ
เกิด ป ญ หาขึ้ น เช น กั น ไว
ดีกวาแก (managing by
exception)
• เนนการใหขอมูลยอนกลับ
(feedback) กับผูใตบังคับ
บัญชาเกีย่ วกับผลการทํางาน
และสิ่งที่ควรตองปรับปรุง

• เนนการกระจายอํานาจใน
การตัดสินใจใหผใู ตบงั คับบัญชาในทีมงาน
• เรียนรูจ ากผูใ ตบงั คับบัญชา
และแสดงความเชื่อใจใน
ความสามารถของผู ใ ต บังคับบัญชา
• เป น ตั ว อย า งที ่ ด ี ใ นการ
ทํ า งานโดยการเสี ย สละ
อุทิศตนเองและใหความ
สําคัญกับผูใ ตบงั คับบัญชา
• ให ค วามสํ า คั ญ กั บ เรื ่ อ ง
จริยธรรมในการตัดสินใจ

• ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
เพื่อความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวในระยะยาว
• เนนการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลง
• พัฒนาทรัพยากรมนุษย
และใช ท รั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ

การควบคุม
กลยุทธ

• สรางแรงจูงใจใหกับผูใตบังคับบัญชา โดยใหคําชม
และรางวัลเมื่อปฏิบัติงาน
เปนผลสําเร็จ
• ฉลองความสํ า เร็ จ ในการ
ทํ า งานร ว มกั บ ผู ใ ต บั ง คั บ
บัญชาเปนระยะๆ

• ปรับปรุงแผนงานตามความ
เหมาะสมอยางตอเนื่อง
• เน น การนํ า Balanced
Scorecard หรือ Benchmarking มาใช ใ นการ
ประเมิ น ผลกลยุ ท ธ แ ละ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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ตารางที่ 1 ตารางความสัมพันธระหวางบทบาทของภาวะผูนํากับการจัดการเชิงกลยุทธ (ตอ)
การจัดการ
เชิงกลยุทธ

ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง

บริบทที่ • องค ก รที ่ ต  อ งการสร า ง
เหมาะสม นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ
และการแสวงหาโอกาส
ทางการตลาดไปสู ลู ก ค า
กลุมใหมๆ
• ภาคธุรกิจทีม่ พี ลวัตและการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ผูนํา
การแลกเปลี่ยน

ผูนํา
ใฝบริการ

ผูนํา
เชิงกลยุทธ

• องคกรที่ตองการเนนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ขั้นตอนการ
ทํางานและกระบวนการผลิต
• ภาคธุ ร กิ จ ที ่ ไ ม ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลงมาก

• องคกรที่ตองการเนนการ
ส ร า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ ที่
เป น เลิ ศ กั บ ลู ก ค า และ
ชุมชน
• ภาคธุ ร กิ จ ที ่ภ าพลั ก ษณ
ขององคกรเปนตัวกําหนด
ความสําเร็จขององคกร เชน
การรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
ขององคกร (Corporate
Social Responsibility:
CSR)

• องค ก รที ่ ต  อ งการสร า ง
ความได เ ปรี ย บทางการ
แขงขัน
• ภาคธุรกิจที่มีการแขงขัน
กันสูง

ที่มา: สังเคราะหโดยผูเขียน
1) ผูนํากับการกําหนดกลยุทธ
ผูนํามีการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้น
ระยะยาว เขาใจสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
ทราบทิศทาง อุปสรรค และโอกาสขององคกร และสามารถ
สือ่ สารวิสยั ทัศนตอ บุคลากรในองคกรไดอยางชัดเจน (Yavirat,
2013) รวมถึงการตัดสินใจในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกองคกร (SWOT Analysis) และการรวบรวม
ขอมูลเปนสิง่ สําคัญในการพิจารณาจุดแข็งภายในองคกร ตอง
นําขอมูลดานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับกลยุทธมาทบทวนวิสยั ทัศน
ขององคกร พันธกิจ เปาหมาย และเปาประสงคขององคกร
อีกครัง้ วามีความสอดคลองกับกลยุทธทจี่ ะดําเนินการ หากไม
สอดคลองก็ควรปรับปรุงแกไขกอนที่จะมอบหมายใหดําเนิน
การตอไป (Kaewjomnong, 2012) โดยผูนําแตละประเภท
มีบทบาททีแ่ ตกตางกันในการกําหนดกลยุทธ (จากตารางที่ 1)
ดังนี้
- ผูนําการเปลี่ยนแปลง เนนการแสดงวิสัยทัศน
ขององคกรอยางชัดเจน รวมถึงสือ่ สารและสรางแรงบันดาลใจ
ใหผูใตบังคับบัญชาเห็นภาพคลอยตามวิสัยทัศนนั้น ซึ่งผูนํา
สามารถกระตุนผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความกระตือรือรน
ในการทํางานเพื่อมุงสูวิสัยทัศนที่กําหนดไวในอนาคต และ
กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักถึงปญหาขององคกรและ
ความจําเปนเรงดวนในการจัดการกับปญหา
- ผูน าํ ใฝบริการ เนนการสือ่ สารใหผใู ตบงั คับบัญชา
เห็นความสําคัญและความจําเปนในการทําประโยชนใหกับ
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ชุมชนและสังคม นอกเหนือไปจากการมุงสรางผลกําไรใน
ระยะสั้นเพียงอยางเดียว รวมถึงการทําใหผูใตบังคับบัญชา
ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของการตั ด สิ น ใจที่ อ าจมี ต อ ชุ ม ชน
ในวงกวาง
- ผูน าํ เชิงกลยุทธ เนนบทบาทการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร และตัดสินใจเลือกกลยุทธ
ไดอยางเหมาะสม รวมถึงควรกําหนดกลยุทธเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน สามารถรักษาขอไดเปรียบทางการ
แขงขัน โดยสรางจุดเดนขององคกรไดอยางเหมาะสม มีความ
คิดเชิงกลยุทธ และมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ
ลวงหนา
2) ผูนํากับการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
ผูนําที่เขมแข็งเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือที่สําคัญ
ในการนํากลยุทธไปปฏิบตั อิ ยางมีประสิทธิผล (Vitayaudom,
2010) ตองผลักดันการวางแผนกลยุทธและการนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติใหเชื่อมโยงกัน องคกรควรมีกระบวนการวางแผน
การนํากลยุทธไปปฏิบัติอยางมีระบบ มีการกระตุนและสราง
แรงบันดาลใจใหผูอื่น แสดงออกถึงความมีจริยธรรม ความ
ซื่อตรงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ทํางานใหไดผลลัพธที่
ตองการ ยกมาตรฐานการดําเนินงาน และสรางสรรคนวัตกรรม
ดวยความฉลาดรอบรู (Mankins & Steele, 2005) สอดคลอง
กับแนวคิดของ Bourgeois Iii & Brodwin (1984) ทีก่ ลาววา
การจั ด การระบบและโครงสร า งขององค ก รเป น การช ว ย
สนับสนุนกลยุทธภายในองคกร และแนวคิดของ Huff & Reger

(1987) ที่กลาววา การบูรณาการกระบวนการจัดการเชิง
กลยุทธในดานการนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ คือ ระบบการนํากลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติ การกําหนดวิวัฒนาการ ระบบโครงสรางและ
ผลลัพธ และอิทธิพลตามบริบท โดยผูนําแตละประเภทมี
บทบาทที่แตกตางกันในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ (จาก
ตารางที่ 1) ดังนี้
- ผูนําการเปลี่ยนแปลง เนนการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดแนวคิดหรือวิธกี ารทํางานใหมๆ ทาทายใหคดิ นอกกรอบเดิมๆ และสงเสริมนวัตกรรมในการทํางาน ผูน าํ ควร
นําผูใตบังคับบัญชาโดยการแสดงตัวอยางที่นาชื่นชมในการ
ทํางาน สรางแรงบันดาลใจใหผใู ตบงั คับบัญชาเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของงาน รวมถึงใหความสําคัญกับผูใ ตบงั คับบัญชา
เปนรายบุคคลทั้งในเรื่องงานและเรื่องสวนตัว เชน ความตองการในการพัฒนาตนเอง และควรใหกาํ ลังใจผูใ ตบงั คับบัญชา
เมื่ อ เกิ ด ป ญ หาและชี้ แ นะทางออกอย า งเหมาะสม มี ก าร
สงเสริมการทํางานเปนทีมและความรวมมือรวมใจของสมาชิก
ในทีม และกําหนดความคาดหวังที่ชัดเจนในการทํางานจาก
ผูใตบังคับบัญชา
- ผูนําการแลกเปลี่ยน เนนการติดตามผลการ
ทํางานของผูใ ตบงั คับบัญชาโดยเนนวิธกี ารเชิงรุกกอนทีจ่ ะเกิด
ปญหาขึ้น เชน กันไวดีกวาแก (managing by exception)
รวมถึงเนนการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) กับผูใตบังคับ
บัญชาเกี่ยวกับผลการทํางานและสิ่งที่ควรตองปรับปรุง
- ผูนําใฝบริการ เนนการกระจายอํานาจในการ
ตั ด สิ น ใจให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาในที ม งาน รวมถึ ง การที่ ผู นํ า
สามารถเรียนรูสิ่งตางๆ จากผูใตบังคับบัญชาและแสดงความ
เชื่อใจในความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เปนตัวอยางที่ดี
ในการทํางานโดยการเสียสละอุทิศตนเองและใหความสําคัญ
กับผูใตบังคับบัญชา และใหความสําคัญกับเรื่องจริยธรรมใน
การตัดสินใจ
- ผูนําเชิงกลยุทธ เนนการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธเพื่อความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวในระยะยาว
รวมถึงเนนการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับ
การเปลีย่ นแปลง และพัฒนาทรัพยากรมนุษยและใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ
3) ผูนํากับการควบคุมกลยุทธ
ผู นํ า ต อ งมี ก ารพิ จ ารณาติ ด ตามและตรวจสอบ
ผลการดํ า เนิ น กลยุ ท ธ เพื่ อ นํ า มาทบทวนให เ ป น ไปตาม
เปาหมายไดอยางเหมาะสม โดยใชระบบการบริหารจัดการ
ผลการดําเนินงานและเทคโนโลยีเชื่อมโยงระหวางแรงจูงใจ
ประสิทธิภาพการทํางาน และวัฒนธรรมในการดําเนินการ

มีวิสัยทัศนขององคกรใหมและการเปลี่ยนแปลงองคกรเชิง
กลยุทธ (Rompho, 2014) อีกทั้งมีกระบวนการระบุความ
ตองการผูมีสวนไดเสีย การวางแผน วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ทีเ่ ฉพาะเจาะจง มีการออกแบบการวัดและการเลือกการตัง้ คา
เปาหมาย มีกระบวนการของการเก็บขอมูลและการวิเคราะห
ขอมูลครอบคลุมกระบวนการใหขอมูลและการตีความการ
ตัดสินใจ และมีกระบวนการของการวัดผลการดําเนินงานและ
การเชื่อมโยงไปยังผลตอบแทน (Franco-Santos et al.,
2007) โดยผูนําแตละประเภทมีบทบาทที่แตกตางกันในการ
ควบคุมกลยุทธ (จากตารางที่ 1) ดังนี้
- ผูนําการแลกเปลี่ยน เนนสรางแรงจูงใจใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาโดยใหคําชมและรางวัลเมื่อปฏิบัติงานเปน
ผลสําเร็จและควรมีการฉลองความสําเร็จในการทํางานรวมกับ
ผูใตบังคับบัญชาเปนระยะๆ
- ผูน าํ เชิงกลยุทธ เนนปรับปรุงแผนงานตามความ
เหมาะสมอยางตอเนือ่ ง และเนนการนํา Balanced Scorecard
หรื อ Benchmarking มาใช ใ นการประเมิ น กลยุ ท ธ แ ละ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
4) ผูน าํ กับการจัดการเชิงกลยุทธในบริบททีเ่ หมาะสม
องคกรในปจจุบนั ตองเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอม
อยางรวดเร็ว ผูน าํ จึงจําเปนตองขับเคลือ่ นองคกรไปพรอมกับ
การแขงขัน ดังนั้น ผูนําควรมีการจัดการเชิงกลยุทธที่เนน
กระบวนการในการทํ า ให วิ สั ย ทั ศ น ป ระสบความสํ า เร็ จ
เพื่อสะทอนความสามารถของผูนําในการดําเนินงานตาม
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Yavirat, 2013) ซึ่งแสดงให
เห็นวาบทบาทผูน าํ กับการจัดการเชิงกลยุทธมคี วามสําคัญตอ
การนําพาความสําเร็จมาสูองคกร โดยผูนําแตละประเภทมี
บทบาทการจัดการเชิงกลยุทธในบริบททีเ่ หมาะสมแตกตางกัน
(จากตารางที่ 1) ดังนี้
- ผูนําการเปลี่ยนแปลง มีการจัดการเชิงกลยุทธ
ทีเ่ นนกระบวนการดานการกําหนดกลยุทธและการนํากลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติ ดังนั้น องคกรที่เหมาะสมกับบริบทนี้ คือ
องคกรทีต่ อ งการสรางนวัตกรรมทางผลิตภัณฑและการแสวงหา
โอกาสทางการตลาดไปสูลูกคากลุมใหมๆ และเหมาะสมกับ
ภาคธุรกิจทีม่ พี ลวัตและการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา เนือ่ งจาก
ผูน าํ ประเภทนีเ้ นนกระตุน ใหผใู ตบงั คับบัญชาเกิดแนวคิดหรือ
วิธกี ารทํางานใหมๆ และสงเสริมนวัตกรรมกรรมในการทํางาน
รวมถึงเนนการสรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชาเห็น
คุณคาและความสําคัญของงาน จนทําใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดความรูสึกภาคภูมิใจถึงการเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ
ขององคกร
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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- ผูนําการแลกเปลี่ยน มีการจัดการเชิงกลยุทธที่
เนนกระบวนการดานการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติและการ
ควบคุมกลยุทธ ดังนัน้ องคกรทีเ่ หมาะสมกับบริบทนี้ คือ องคกร
ที่ ต อ งการเน น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขั้ น ตอนการทํ า งานและ
กระบวนการผลิ ต และเหมาะสมกั บ ภาคธุ ร กิ จ ที่ ไ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมาก เนื่องจากผูนําประเภทนี้เนนการติดตามผล
การทํางานของผูใ ตบงั คับบัญชาโดยเนนวิธกี ารเชิงรุกกอนทีจ่ ะ
เกิดปญหาขึน้ และเนนการใหขอ มูลยอนกลับ (feedback) กับ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาเกี่ ย วกั บ ผลการทํ า งานและสิ่ ง ที่ ค วรต อ ง
ปรับปรุง ทําใหทราบถึงปญหาในแตละขัน้ ตอนการทํางานและ
กระบวนการผลิตไดอยางทันถวงที รวมถึงสามารถแกปญหา
ไดอยางรวดเร็ว
- ผูนําใฝบริการ มีการจัดการเชิงกลยุทธที่เนน
กระบวนการดานการกําหนดกลยุทธและการนํากลยุทธไปสู
การปฏิบัติ ดังนั้น องคกรที่เหมาะสมกับบริบทนี้ คือ องคกร
ที่ตองการเนนการสรางความสัมพันธที่เปนเลิศกับลูกคาและ
ชุมชน และเหมาะสมกับภาคธุรกิจที่ภาพลักษณขององคกร
เปนตัวกําหนดความสําเร็จขององคกร เชน การรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร เนื่องจากผูนําประเภทนี้เนนการสื่อสารให
ผูใตบังคับบัญชาเห็นความสําคัญและความจําเปนในการทํา
ประโยชน ใ ห กั บ ชุ ม ชนและสั ง คม ทํ า ให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
ตระหนักถึงผลกระทบของการตัดสินใจที่มีตอชุมชน
- ผูนําเชิงกลยุทธ มีการจัดการเชิงกลยุทธที่เนน
กระบวนการดานการกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ ดังนั้น องคกรที่เหมาะสมกับ
บริบทนี้ คือ องคกรที่ตองการสรางความไดเปรียบทางการ
แข ง ขั น และเหมาะสมกั บ ภาคธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารแข ง ขั น กั น สู ง
เนื่องจากผูนําประเภทนี้เนนการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกองคกร มีความคิดเชิงกลยุทธ สามารถ
คาดคะเนเหตุการณไดลวงหนา มีการวิเคราะหและพิจารณา
ทิศทางของกลยุทธในอนาคต และสามารถใชอํานาจในการ
สรางความแตกตางทางการแขงขันใหกับองคกร
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บทสรุป
ผูนําเปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญในการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งสะทอนถึง
กระบวนการดําเนินงานขององคกร เริ่มจากผูนําจะเชื่อมโยง
วิสยั ทัศนใหเขากับการวางแผนกลยุทธ มีการสือ่ สารอยางทัว่ ถึง
ทั้งองคกร โดยผูนําจะมีบทบาททุกขั้นตอนในการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ ดังนัน้ ผูน าํ ในศตวรรษที่ 21 ตองมีวสิ ยั ทัศน
มองไปในอนาคตขางหนา มีการสื่อสารวิสัยทัศนอยางชัดเจน
และสามารถสรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชาเห็นภาพ
ตามวิสยั ทัศนนนั้ กระตุน ใหผใู ตบงั คับบัญชาตระหนักถึงปญหา
ขององคกร กระตุนใหเกิดแนวคิดหรือวิธีการใหมๆ และ
สงเสริมนวัตกรรมในการทํางานเพื่อสรางความไดเปรียบทาง
การแขงขัน โดยผูน าํ ตองเปนตัวอยางทีด่ ใี นการทํางานโดยการ
เสียสละอุทิศตนเอง และใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชา
เปนรายบุคคลทัง้ เรือ่ งงานและเรือ่ งสวนตัว สงเสริมการทํางาน
เปนทีม และสรางแรงจูงใจใหกบั ผูใ ตบงั คับบัญชาโดยใหคาํ ชม
และรางวัลเมื่อปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ ซึ่งผูนําแตละรูปแบบ
มีบทบาทในการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางกัน องคกรควร
เลือกผูน าํ ทีม่ กี ารจัดการเชิงกลยุทธใหเหมาะสมกับบริบทของ
องคกรในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ
สามารถนําพาองคกรใหประสบความสําเร็จตอไปไดในอนาคต
บทบาทผูน าํ กับการจัดการเชิงกลยุทธมคี วามสําคัญตอ
ทุกองคกรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในดานการบริหารจัดการ
งานในองคกรใหมปี ระสิทธิภาพ บทความนีส้ ามารถนําไปเปน
แนวทางในการพัฒนาผูนําใหมีความสามารถเชิงกลยุทธให
เหมาะสมกับองคกร ชี้นําแนวทางใหผูนําเปดโอกาสใหกับ
บุคคลรุน ใหมและพนักงานผูใ ตบงั คับบัญชาขององคกรในการ
เสนอแนะความคิด วิสัยทัศน หรือประเด็นที่นาสนใจ เพื่อ
เปนการพัฒนาวิสยั ทัศนของผูน าํ และพัฒนาองคกรไปสูค วาม
ยั่งยืน มีการทบทวนกลยุทธทางการแขงขันขององคกร โดย
ผูนําในแตละองคกรควรพัฒนาความสามารถในการปรับตัว
รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ
การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรมและคานิยมของคนในสังคม
และมีการประยุกตใชองคกรแหงการเรียนรูมาพัฒนาองคกร
ใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
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