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บทคัดยอ
 ภาวะผูนําแหงยุคการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ตองประสบกับสิ่งที่ทาทายความสามารถในการนําพาองคกรให
อยูรอดไดในสภาวะที่มีการแขงขันกันสูง ทําใหผูนําตองมีมุมมองที่กวางไกล มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได
อยางมปีระสทิธภิาพ  และมีบทบาทเปนผูขบัเคลือ่นองคกรควบคูไปกบัการจดัการเชงิกลยทุธ บทความปรทิศันนีน้าํเสนอประเดน็
เกีย่วกับผูนาํในฐานะเปนตวัขบัเคลือ่นทีส่าํคญัของการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธสูการปฏบิตัใิหมปีระสทิธภิาพ ซึง่มกีระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ 3 ดาน  ประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ  การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ ที่มีบทบาท
ตอผูนําทั้ง 4 รูปแบบ  ประกอบดวย ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ภาวะผูนําการแลกเปล่ียน 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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บทนํา
 สังคมไทยเปล่ียนแปลงตามบริบทของกระแสโลก
โดยในปจจุบันสังคมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก 
เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งโลกไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ  มีแนวโนมเปนสังคมอุตสาหกรรม
ทีม่กีารแขงขนัเพือ่ชงิความไดเปรยีบในเชงิธรุกจิการคามากขึน้ 
(Martin, 2010)  โดยในศตวรรษท่ี 21 มีลักษณะขยายตัวทาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการสรางสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจของโลกแบบใหม เปนการแขงขนัของสังคมโลกโดยท่ี
ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายถูกดึงเขาสูเวทีแหงการแขงขัน
มีเศรษฐกิจแบบสารสนเทศเปนฐานท่ัวโลก เกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ทําใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจําเปนตองมีพนักงานที่
มีฝมือสูงจํานวนมาก และองคกรตองมีกลยุทธเปนตัวขับเคล่ือน
ควบคูไปกับบทบาทของผูนํา (Chattananon, 2009)  ดังนั้น 
ผูนาํในศตวรรษท่ี 21 จาํเปนตองมมีมุมองกวางไกลและมีความ
สามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงไดอยางมปีระสิทธภิาพ
 ผูนํายุคแหงการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตองพบ
กบัสิง่ทีท่าทายความสามารถในการนําพาองคกรใหอยูรอดได
ในสภาวะทีม่กีารแขงขนัสงู (Drucker, 2001) ตองมองเหน็การ
เปล่ียนแปลงเปนโอกาสโดยทราบวิธีการคนหาการเปล่ียนแปลง
ทีถ่กูตอง และวธิกีารสรางการเปลีย่นแปลงอยางมปีระสทิธผิล
ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร ผูนําการเปลี่ยนแปลงตอง
สรางสรรคสิ่งใหมเขาสูสังคมและอุตสาหกรรม ตองบริหาร
ภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่ง
รูปแบบการบริหารบางอยางอาจไมเปลี่ยนแปลงตามสภาพ-
แวดลอม  ดังน้ัน การบริหารอาจไมมีประโยชน ไมเปนจริง 
หรือไมเหมาะสมกับโครงสรางองคกรเดิม  ทําใหผูนําไมเพียงแต
ตองบรหิารคนเทานัน้ แตตองบรหิารงานซึง่เปนเครือ่งมอืช้ีนาํ
แนวทางใหคนและองคกรบริหารจัดการองคกรใหสอดคลอง
กับเปาหมายขององคกรดวย
 ผูนํามีบทบาทสําคัญมากท่ีสุดในการบริหารองคกร 
เพราะเปนผูกําหนดนโยบาย  กําหนดวิสัยทัศน วางแผน และ
กาํหนดเปาหมายตลอดจนวิธกีารดําเนนิงาน ซึง่เปรียบเสมือน
เขม็ทศินาํทางเพือ่ใหการบรหิารองคกรบรรลผุลสอดคลองกบั
วิสัยทัศนหรือเปาหมายขององคกร (Pannasil, 2015)  ผูนํา
ชวยสงเสริมและสนับสนุนการกําหนดและความรับผดิชอบใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรใหไปในทิศทางเดียวกัน
กับเปาหมายขององคกร และนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมท้ัง
การติดตามผลการปฏิบตังิานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตัิ
งาน  ดังน้ัน ผูนําจึงมีความสําคัญมากตอความสําเร็จขององคกร  
สามารถมองเห็นภาพรวมในการดําเนินงานเชิงกลยุทธที่มี

ความลึกซ้ึงในการวิเคราะหปญหาขององคกร (Vitayaudom, 
2010)  ชวยใหพนกังานเขาใจวสิยัทศัน พนัธกจิและเปาหมาย
ขององคกร  ไมกอใหเกิดความสับสนหรือความขัดแยงในการ
ทาํงาน และทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายทีต่องการได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานแบบดั้งเดิมไปสูการ
บริหารจัดการสมัยใหมนั้น มุงเนนการบริหารจัดการที่ทันตอ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ดังนั้น ผูนําในศตวรรษท่ี 21 
ตองมีมุมมองกวางไกล ชอบความทาทายและกลาเสี่ยงอยาง
รอบคอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิสัยทัศนมากขึ้น เขาใจ
องคกรรปูแบบใหมจากมมุมองท่ีเปนองครวมเพือ่ใหการปฏบิตัิ
หนาที่ของทุกกลไกในองคกรมีลักษณะของการบูรณาการ  
ตองมีความสามารถและทักษะการทํางานแบบทีมงานไดดี  
และตองมทีกัษะเชงิกลยทุธในงานทีเ่ปนสวนตางๆ ขององคกร 
(Pannasil, 2015)   ทัง้นีผู้นาํองคกรเปนบุคคลทีม่คีวามสาํคญั
ถือเปนหัวใจของการบริหาร เปนผูที่สามารถดําเนินงานให
สําเร็จไดจากความรวมมือของผูอื่น มีหนาที่ประสานงานเพื่อ
นาํไปสูจดุหมาย เปนผูมวีสิยัทศันกวางไกล และสามารถทําให
ผูอื่นยอมรับและยินดีที่จะเปนผูตาม โดยผูนําที่ประสบความ
สาํเรจ็ตองม ี“ภาวะผูนาํ” (leadership) (Jongwisan, 2013) 
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว
ขององคกร 
 บทความนี ้จ ึงน ําเสนอรูปแบบของภาวะผู น ําท ี่
หลากหลายในการจัดการเชิงกลยุทธ  โดยเริ่มตนจากผูนําที่มี
บทบาทในการกําหนดยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
และการควบคุมกลยุทธ ซึ่งกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
ทั้ง 3 ดานนี้มีบทบาทตอผูนําในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที ่21  และสงผลตอการสรางความไดเปรยีบทางการ
แขงขันในอนาคตตอไป

รูปแบบของภาวะผูนํา
 ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและ
การแขงขนัสงู การเปนผูนาํตองพรอมทีจ่ะเปลีย่นแปลงตนเอง
ใหกาวสูภาวะผูนาํท่ีดมีคีวามสามารถ แสดงถึงพลงัและความ
กระตือรือรน เพื่อนําไปสูการเผชิญและแกไขปญหาที่จะตาม
มาอยางเหมาะสมตอการเรียนรูในศตวรรษใหมนี ้(Jongwisan, 
2013) ผูนําจึงเปนกลไกสําคัญในการนําพาองคกรไปสูความ
สําเร็จหรือความลมเหลว  ดังนั้น ผูนําในยุคนี้ตองเริ่มตนจาก
ความศรัทธาที่นําไปสูความเชื่อมั่น ซึ่งเปนหลักสําคัญที่ทําให
การรวมมือกันในองคกรสําเร็จได (Chattananon, 2009) 
นอกจากน้ี ผูนํายังเร่ิมจากความคิดที่ตองทําใหผูอื่นยอมรับ
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และพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลงสังคมใหสงผลในเชิงบวกและ
ทนัสมยั และกาวสูยคุเทคโนโลยีทีม่คีวามกาวหนาอยางยัง่ยนื 
ในการนี ้Kananurak (2011)  กลาววา ผูนาํตองคาดคะเนการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนทัง้ในปจจุบนัและอนาคต และบริหาร
จดัการเชงิรุกโดยใชบคุลากรทีม่คีวามรู ความเชีย่วชาญ ความ
ชํานาญและทักษะมาแกปญหาและตัดสินใจรวมกัน ดังนั้น 
ผูนาํองคกรในยคุแหงการเปลีย่นแปลงนีค้วรเปนผูทีม่วีสิยัทศัน
จึงจะนําองคกรและบุคลากรไปสูความสามารถในการแขงขัน
ที่ยั่งยืนตอไป
 ผูนําตองเปนผูริเร่ิมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงและความ
สําเร็จ ซึ่งตองอาศัยพฤติกรรมหรือการกระทําหลายประการ
ของผูนํา เชน พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเมืองในองคกร
การบริหารจัดการ การสนับสนุน รวมถึงการใหคําแนะนํา
ชวยเหลือในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
Yukl (2010)  ไดศึกษาทฤษฎี งานวิจัยและแนวทางการนําไป
ปฏิบัติเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง แลวสรุปแนวทางการประยุกต
ใชในการนําการเปล่ียนแปลงสําหรับผูนํา และแนวคิดของ 
Jongwisan (2013)  กลาววา นอกจากจะเปนแนวทางสําหรบั
ผูบริหารระดบัสูงแลว  ผูบรหิารในระดับตางๆ หรอืผูนาํในกลุม
ตางๆ สามารถนําไปประยุกตใชในการนําการเปล่ียนแปลง  โดย
มีแนวทางดังน้ี  (1) สรางใหคนในองคกรรูสึกวาการเปล่ียนแปลง
เปนเรื่องสําคัญจําเปนและเรงดวน  (2) สื่อสารวิสัยทัศนอยาง
ชัดเจนถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการเปล่ียนแปลง  (3) ระบุให
ชัดเจนเกี่ยวกับผูที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและผูที่ตอตาน
การเปล่ียนแปลง  (4) การสรางความรวมมือในการสนับสนุน
การเปล่ียนแปลง  (5) ใชขอบังคับดานภาระงานทําใหเกิดการ
ดําเนินการเปลี่ยนแปลง  (6) เพิ่มตําแหนงที่สําคัญใหกับผูที่มี
ความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  (7) ใหอํานาจ
ผูทีม่คีวามสามารถท่ีจะชวยในการวางแผนและการดําเนินการ
เปล่ียนแปลง  (8) สรางความต่ืนเตนเราใจและการเปล่ียนแปลง
ในเชิงสัญลักษณที่มีผลกระทบตองาน  (9) เตรียมคนใหพรอม
ตอการเปล่ียนแปลง  (10) ชวยเหลือใหคนสามารถเผชิญ
กับความเครียดและความยากลําบากในการเปลี่ยนแปลง
(11) ชวยทําใหเกิดความสําเร็จในระยะแรกเพ่ือสรางความ
ม่ันใจ   (12) ตรวจสอบความกาวหนาของการเปล่ียนแปลงและ
มีการปรับปรุงเมื่อมีความจําเปน  (13) ใหขอมูลกับบุคคล
เกี่ยวกับความกาวหนาในการเปล่ียนแปลง  และ (14) แสดง
ใหเห็นถึงการมองในแงดีและสรางความผูกพันตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 

 ผลการทบทวนวรรณกรรม  พบวา ภาวะผูนาํท่ีนยิมใช
อธิบายการจัดการเชิงกลยุทธมี 4 รูปแบบ ดังนี้
 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational
leadership) (Bass, 1985, as cited in Jongwisan, 2013) 
เปนกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม
โดยเปลีย่นแปลงความพยายามและพฒันาความสามารถของ
ผูรวมงานและผูตามใหสงูข้ึน มศีกัยภาพมากขึน้ ทาํใหเกดิการ
ตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนขององคกร (Jongwisan, 
2013) อีกทั้งเปนผูนําท่ีมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
วสิยัทัศน กลยทุธ และวฒันธรรมองคกร เพือ่นาํไปสูการปฏิบตัิ
และใหความสําคัญกับการจูงใจในสิ่งท่ีไมมีตัวตน เชน การได
รับการยกยอง เปนที่ยอมรับ และมีความสําเร็จสูงสุด เปนตน 
(Yavirat, 2013)  เนนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติเปนหลัก 
โดยมีลักษณะผูนํา 4 ประการ (Jongwisan, 2013) ดังนี้
   - การมอีทิธพิลอยางมอีดุมการณ หรอืภาวะผูนาํ
เชิงบารม ี(Idealized Infl uence or Charisma Leadership: 
II or CL)  หมายถึง  การท่ีผูนําประพฤติตนเปนแบบอยาง (role 
model) สําหรับผูตาม เปนที่ยกยอง เคารพ ศรัทธา ไววางใจ 
มีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังผูตาม สามารถควบคุม
อารมณไดในสถานการณวิกฤติ  ผูนําลักษณะนี้จึงตองรักษา
อิทธิพลของตนในการบรรลุเปาหมายและปฏิบัติตามภาระ
หนาที่ขององคกร
   - การสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: 
IM)  หมายถึง การท่ีผูนําประพฤติในทางท่ีจูงใจใหเกิดบันดาลใจ
กับผูรวมงาน โดยสรางแรงจูงใจภายใน ใหความหมายและ
ความทาทายในเรื่องงานตอผูรวมงาน แสดงความเชื่อมั่นและ
แสดงใหเห็นความตั้งใจวาสามารถบรรลุเปาหมายได  ผูนําจะ
ชวยใหผูตามมองขามผลประโยชนของตนเพ่ือวิสัยทัศน 
ภารกิจขององคกรและชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตน
ตอเปาหมายระยะยาว  
   - การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimu-
lation: IS)  หมายถึง การท่ีผูนาํมกีารกระตุนผูตามใหตระหนัก
ถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน  ทําใหผูตามตองการหา
แนวทางใหมๆ  มาแกปญหาในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมท่ี
ดีกวาเดิมและทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูนํามีการ
คิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆ ในการพิจารณา
และหาคําตอบของปญหา  ซึง่ผูนาํจะพิสจูนใหเหน็วาสามารถ
เอาชนะอุปสรรคทุกอยางได  



17    ปที่ 37 ฉบับท่ี 1  
มกราคม-มิถุนายน 2560

  - การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Indi-
vidualized Consideration: IC)  หมายถึง ผูนํามีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูใหการดูแลเอาใจใสผูตาม
เปนรายบุคคลและทําใหผูตามรูสกึมคีณุคา มคีวามสําคญั  โดย
ผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพ่ือนรวมงานใหสูงข้ึน  
นอกจากน้ี ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาสใน
การเรียนรู
 2) ภาวะผู น ําการแลกเปลี ่ยน (transactional
leadership) (Bass, 1985, as cited in Jongwisan, 2013) 
เปนกระบวนการที่ผูนําใหรางวัล หรือลงโทษผูตามขึ้นอยูกับ
ผลการปฏิบัติงานของผูตาม เนนประเมินผลการดําเนินงาน
เปนหลัก ผูนําใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรงตาม
สถานการณ จูงใจผูตามใหปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว 
ชวยใหผูตามบรรลุเปาหมาย ทําใหผูตามมีความเชื่อมั่นท่ีจะ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและเห็นคุณคาของผลลัพธที่ตองการ 
และมีการจูงใจโดยเช่ือมโยงความตองการและรางวัลกับ
ความสําเร็จตามเปาหมาย  โดยมีลักษณะผูนํา 3 ประการ
(Jongwisan, 2013) ดังนี้
  - การใหรางวัลตามสถานการณ (Contingent 
Reward: CR) คือ การปฏิสัมพันธของผูนําท่ีเนนการแลกเปล่ียน
และใหรางวัลที่เหมาะสมเม่ือผูตามปฏิบัติงานตามขอตกลง
หรือไดใชความพยายามตามสมควร
  - การบริหารแบบวางเฉยเช ิงร ุก (Active
Management–by Exception: MBE-A) คือ ผูนําจะสังเกต
ผลการปฏิบัติงานของผูตาม และชวยแกไขใหถูกตอง เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น
  - การบริหารแบบวางเฉยเช ิงร ับ (Passive
Management–by Exception: MBE-P) คือ ผูนําจะใชวิธี
การทํางานแบบเดิมและพยายามรักษาสถานภาพเดิม แตจะ
เขาไปดแูลเมือ่ผลการปฏบิตังิานผดิพลาดหรอืตาํกวามาตรฐาน
 3) ภาวะผู น ําใฝบริการ (servant leadership)
(Greenleaf, 1970, as cited in Jongwisan, 2013)  เปน
กระบวนการที่ผูนํามีพฤติกรรมการใหบริการเพื่อสนองตอบ
ความตองการของเพือ่นรวมงาน ใชอาํนาจทางศลีธรรมกระตุน
ใหเกิดความรวมมือรวมใจ ความไววางใจซึ่งกันและกัน
มองเห็นการณไกลและมอบอํานาจแกเพ่ือนรวมงานเพ่ือนําไปสู
การบรรลเุปาหมายรวมกนัของกลุม เปนผูนาํทีม่อีาํนาจในการ
ทาํใหผูอืน่มารับใชตน มแีนวคิดพ้ืนฐานของการทํางานเปนทมี 
การอยูรวมกันเปนกลุม มีสวนรวมในการตัดสินใจและมี
พฤติกรรมประกอบดวยคุณธรรม และการดูแลเอาใจใสเพื่อน
รวมงาน (Jongwisan, 2013) 

 ภาวะผูนําใฝบริการตามแนวคิดของ Yukl (2010)
กลาววา เปนการชวยเหลือผูอื่นและสนับสนุนความสัมพันธ
แบบไววางใจและรวมมือกัน โดยมีพฤติกรรมดังนี้  (1) ความ
ซื่อสัตย มีการส่ือสารเปดเผย มีการปฏิบัติที่สอดคลองกับ
คานยิมทีส่นบัสนนุอยู  (2) การเหน็แกประโยชนของผูอืน่ ยนิดี
ใหความชวยเหลือผูอื่นอยางเต็มใจ  (3) ความสุภาพถอมตน 
ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเคารพ ไมโออวดวาเปนความสําเร็จ
ของตนเอง แตเนนวาเปนความสําเร็จจากการมีสวนรวมของ
ผูอื่น  (4) การเอาใจเขามาใสใจเราและการเยียวยา ชวยผูอื่น
ในการรับมือกับความเครียดทางอารมณ  (5) การเติบโตของ
บุคคล สงเสริมและชวยเหลือในการพัฒนาความมั่นใจและ
ความสามารถสวนบุคคล ชวยเอื้อใหมีโอกาสในการเรียนรู
(6) ความถกูตองและความยตุธิรรม สงเสรมิและสนบัสนนุการ
ปฏิบัติตอผูอื่นอยางยุติธรรม  และ (7) การใหอํานาจหรือการ
เพิ่มพลังอํานาจ มีการปรึกษาหารือเก่ียวกับการตัดสินใจ
ใหอํานาจและอิสระในการตัดสินใจอยางเหมาะสมแก
ผูใตบงัคบับญัชา มกีารใหหรอืแบงปนขอมลู ทัง้นีค้ณุลกัษณะ
ของผูนําดังกลาวมีบทบาทสําคัญกับการกําหนดกลยุทธ
ตามแนวคิดของ Yavirat (2013)  ท่ีกลาววา ผูนําทําหนาท่ีเปน
เหมือนที่ปรึกษา รับฟงปญหาเพื่อนํามาวิเคราะหหาแนวทาง
แกไข มองการณไกล มคีวามคดิไกลไปในอนาคต สามารถสราง
วิสัยทัศนที่ชัดเจนและนําพาองคกรไปสูการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตได
 4) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (strategic leadership)  
เปนกระบวนการทีผู่นาํใชความพยายามของตนในการทาํนาย 
คาดคะเน ตดัสนิใจ และปรบัตวัใหเขากบัสถานการณ  มคีวาม
คดิเชงิกลยทุธและทํางานรวมกับผูอืน่ภายใตการเปลีย่นแปลง
ทีส่รางความเติบโตสําหรับอนาคต เพือ่นาํไปสูความไดเปรียบ
ทางการแขงขันอยางยั่งยืน เปนการปรับตัวขององคกรการ
เรียนรูและตอสูกับสภาพความเปนจริงท่ีเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ความสามารถของภาวะผูนําลักษณะนี้ตองเผชิญ
กบัโอกาสและอุปสรรคตางๆ ขององคกร  สงผลใหเขาใจสภาพ
แวดลอมท่ีซับซอนและนําไปสูการสรางวิสัยทัศน (Sansuk, 
2014) สอดคลองกับ Adair (2010) ที่กลาววา ผูนําในยุค
ปจจุบันตองมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธเพื่อใชในการสรางกลยุทธ
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถสรางความ
ไดเปรยีบทางการแขงขนัใหกบัองคกรและนาํไปสูความสําเร็จ
ใหกับองคกร โดยมีลักษณะผูนําดังนี้
  - ผูนาํตองมคีวามสามารถในการวเิคราะหจดุแขง็ 
จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร (SWOT)  รวมถึง
การวิเคราะหเชิงกลยุทธการวิเคราะหกลยุทธระดับองคกร
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  - ผูนําตองมีความสามารถในการตัดสินใจเลือก
กลยุทธไดอยางเหมาะสมและดําเนินการตามแผนท่ีวางไว
อยางมีศักยภาพ
  - ผู นําตองสนับสนุนการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
ภายใตสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่ไมแนนอน
  - ผูนําตองมีความสามารถคนควาและต้ังสมมติฐาน 
เพื่อทบทวนความเหมาะสมของกลยุทธ 
 ผูนาํเชิงกลยทุธตองกระตุนใหเกดิการเรยีนรูในองคกร 
และการแลกเปล่ียนประสบการณ จนทําใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู (Vera & Crossan, 2004) ตองรับผิดชอบตอการ
กําหนดและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม กลยุทธ 
โครงสรางความเปนผูนํา เทคโนโลยีขององคกรและการจูงใจ
ตอพนักงานเพื่อใหกระทําการตัดสินใจไดอยางถูกตอง
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
 โลกมีการเปล่ียนแปลงทําใหผูนําตองปรับบทบาทให
สอดรับกับสภาพแวดลอมท่ียุงยากซับซอน  ตองพัฒนาตนเอง
ใหรูเทาทันตอสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา
ท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
(Drucker, 2001)  การพัฒนาองคกรไปสูความเปนองคกรท่ีมี
สมรรถนะสูงจําเปนตองอาศัยการจัดการเชิงกลยุทธ เพราะเปน
หลักการบริหารท่ีสําคัญทําใหองคกรมีการกําหนดทิศทาง  
แนวทางในการปฏิบัติและติดตามประเมินผลไดอยางชัดเจน 
(Decharin, 2006) สอดคลองกับ Hart (1992) ท่ีกลาววา
กรอบแนวคิดการบูรณาการกระบวนจัดทํากลยุทธ  ประกอบดวย 
5 รูปแบบ คือ คําส่ัง สัญลักษณ การมีเหตุผล การดําเนินการ
และการทําใหเกิดผลลัพธ ท้ังน้ีแนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ
ประกอบกับการใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ อธิบายวา
ผูประกอบการจะมีรูปแบบการตัดสินใจใชกลยุทธในการดําเนิน

ธรุกิจโดยใชคาํสัง่จากผูบรหิารระดบัสงู และกาํหนดพฤตกิรรม
ที่ตองการโดยกลยุทธสั ่งการจากบนลงลางเพื่อกํากับการ
ดําเนินงาน  
 การจัดการเชิงกลยุทธในองคกรสมัยใหม เปนการ
ดําเนินการในลักษณะตอเนื่อง และกระบวนการอาจมีความ
ซับซอน เนื่องจากองคกรมีความเก่ียวของกับสภาพแวดลอม
ทางธรุกจิจงึตองมกีารเปลีย่นแปลงไปตามสภาพแวดลอมทาง
ธรุกจิในขณะนัน้ รวมถงึการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยตีลอด
เวลา สงผลใหการบริหารจัดการมีความยุ งยากมากขึ ้น
(Kaewjomnong, 2012)  ดังนั้น องคกรควรนําการจัดการ
เชิงกลยุทธมาใชใหเกิดผลสําเร็จโดยมีกระบวนการจัดการ
กลยุทธ  ประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ สอดคลองกับแนวคิดของ 
Nahavandi & Malekzadeh (1993)  ทีก่ลาววา กรอบแนวคดิ
การบูรณาการบทบาทของผูนาํกบัการจัดการกลยุทธม ี3 ดาน 
ประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ  ดังนั้น องคกรธุรกิจตองมี
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อใหการดําเนิน
งานบรรลุเปาหมายที่วางไวโดยมีผูนําเปนผูขับเคลื่อนนํา
องคกรไปสูความสําเร็จ
 การกําหนดกลยุทธ (strategy  formulation)  เปนการ
พัฒนาแผนระยะยาวขององคกร โดยอาศัยขอมูลโอกาสและ
อุปสรรคท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก จุดแข็ง
และจุดออนท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ท้ังน้ี
ผูนําองคกรจะตองกําหนดและเลือกกลยุทธท่ีดีท่ีสุดใหเหมาะ-
สมกับองคกร ตองพยายามตอบคําถามวาทําอยางไรองคกรจึง
จะบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไดโดยใชความไดเปรียบในการ
แขงขันขององคกรเปนปจจัยกําหนดกลยุทธเพ่ือนําองคกรไปสู
ความสําเร็จ (Kaewjomnong, 2012) สอดคลองกับการกําหนด
กลยุทธตามแนวคิดของ Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel 
(1998) ท่ีมีข้ันตอนดังน้ี  (1) ต้ังเปาหมาย (objective setting)  
(2) วิเคราะหสถานการณ (analysis)  (3) ประเมินขอมูลท่ีได 
(evaluation)  (4) ดําเนินการสรางแผน (operationalization) 
และ (5) จัดชวงเวลาดําเนินการจริง (scheduling) 
 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (strategy implementation) 
เปนข้ันตอนท่ีสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ เน่ืองจากเปน
การนําแผนท่ีกําหนดไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ  มีการพิจารณา
และเตรียมการอยางรอบคอบเก่ียวกับปจจัยตางๆ ท้ังทางตรง
และทางออมท่ีมีผลตอความสําเร็จและลมเหลวของกลยุทธ  
(Kaewjomnong, 2012)  รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร  การ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน อีกท้ังเปนกระบวนการ
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เปลี่ยนกลยุทธที่จัดทําขึ้นนําไปสูการปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิด
ผลลัพธตามท่ีตั้งเปาหมายไว แลวแปลงออกเปนกิจกรรม
แผนงานหรือโครงการท่ีจะตองดําเนนิการ โดยมีโครงสรางของ
องคกร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ  รองรับการนํากลยุทธไป
ปฏิบัติมีความยากกวาการกําหนดกลยุทธ เพราะตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝาย (Vitayaudom, 2010)  ดังนั้น 
กลยทุธตองไดรบัการสนับสนุนจากการตัดสนิใจ และพจิารณา
จากโครงสรางองคกรทีเ่หมาะสม เทคโนโลย ีทรพัยากรมนษุย 
ระบบการใหรางวัล  ระบบขอมูล  วัฒนธรรมองคกร
(Vitayaudom, 2010)  สอดคลองกับ Neilson, Martin, &
Powers (2008) ที่กลาววา ผูนําตองนํากลยุทธมาวิเคราะห
เพือ่นาํไปสูการปฏบิตัไิดอยางมปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล 
ตองกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การกระทํากิจกรรมหลักที่ชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย
อกีทัง้ผูนาํยงัสามารถนาํสทิธใินการตดัสนิใจ ขอมลู โครงสราง 
และสิ่งจูงใจ  มาใชในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
 การควบคุมกลยุทธ (strategy control)  เปนงาน
ขั้นสุดทายในการบริหารเชิงกลยุทธ เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่กําหนดไววา
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายหรือไม ในระหวางนํากลยุทธไป
ปฏิบัติจะตองมีการควบคุม กํากับดูแล ติดตามความกาวหนา 
หากพบปญหาหรืออุปสรรคตางๆ จะไดแกไขไดทันทวงที 
ตลอดจนมีการประเมินผลสําเร็จของแผนกลยุทธเปนระยะๆ 
เพื ่อเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ไปยังขั ้นตอนการ
วิเคราะหเชิงกลยุทธ การวางแผนกลยุทธและการนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติ ในการนี้กระบวนการควบคุมกลยุทธที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ  ประกอบดวยลักษณะสําคัญ 3 ประการ
(Rompho, 2014)  ดังนี้ (1) มีความยืดหยุนเพียงพอ เพื่อ
ชวยใหผูนําสามารถตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดข้ึนแบบ
ไมคาดหวังได  (2) ใหขอมูลที่ถูกตอง เพื่อชวยใหผูนํามองเห็น
ภาพการปฏิบตังิานขององคอยางแทจรงิ และ (3) ไดรบัขอมลู
ทันเวลา เพราะขอมูลสําคัญตอการตัดสินใจ หากลาชาหรือ
ไมทนัสมยัมกัจะนาํไปสูความลมเหลว ซึง่ปจจุบนัการประเมนิ
ผลองคกรกําลงัไดรบัความนยิมอยางแพรหลายในองคกรตางๆ 
ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน (Decharin, 2006)
ดังนั ้น ผู น ําควรใชระบบการวัดผลองคกรแบบสมดุล
(balanced scorecard) และกระบวนการเทียบเคียง
สมรรถนะ (benchmarking) (Kaplan & Norton, 2007; 
Neely, Gregory, & Platts, 1995)  มาชวยในการวัดผลการ
ดําเนินงานและประเมินการทํางานขององคกร รวมถึงชวย
ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธขององคกรให

เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน สวนแนวคิดของ 
Rompho (2014)  กลาววา บทบาทผูนํากับการวัดผลการ
ดําเนินงานมีดังนี้ (1) ชวยในการควบคุมการทํางานของ
พนกังาน  (2) ชวยใหเกิดความชัดเจนในหนาที่และความรับ-
ผดิชอบ  (3) ชวยใหองคกรมุงไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ
องคกร  (4) ชวยใหผูนาํเขาใจกระบวนการทางธุรกจิขององคกร  
(5) ชวยใหทราบถึงความสามารถของกระบวนการ  (6) ชวยใน
การเพ่ิมผลติภาพและคุณภาพของกระบวนการและผลิตภณัฑ  
(7) ชวยใหผูนําปนสวนทรัพยากรไดอยางถูกตองตามความ-
จําเปน (8) ชวยในการวางแผนและพยากรณการดําเนินงาน
ในอนาคต  (9) ชวยใหผูนาํกระจายงานใหกบัผูใตบงัคบับญัชา
ไดดีขึ้น  (10) ชวยใหผูนําอธิบายถึงผลการดําเนินงานของตน
ไดอยางชัดเจน  และ (11) ชวยใหองคกรเปลี่ยนวัฒนธรรม
องคกร  นอกจากนั้น แนวคิดการวัดผลการดําเนินงานยัง
สอดคลองกับแนวคิดการวัดผลการดําเนินงานองคกรของ 
Franco-Santos et al. (2007)  กลาววา ระบบการวดัผลการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย (1) การเลือกและการออกแบบตัว
วดัผล  (2) การเก็บขอมลูและการจัดการขอมลู  (3) การบริหาร
จัดการขอมูล  (4) การวัดผลการปฏิบัติงานและการใหรางวัล
และ (5) การตรวจสอบระบบ

ผูนํากับการจัดการเชิงกลยุทธ
 ผูนํามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนกลยุทธขององคกร 
เปนผูคาดคะเนสถานการณในอนาคต  มกีารวางแผนและการ
ตัดสินใจเก่ียวกับกลยุทธเพื่อนําไปสูการปฏิบัติได ตลอดจนมี
การประเมินผลการดําเนินงานขององคกร สิ่งเหลานี้เปน
กระบวนการบริหารจัดการองคกรโดยรวมท่ีเนนการสรางอนาคต
ในระยะยาว และการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร และเนนสรางกลยุทธองคกรเพ่ือความสําเร็จ
ขององคกรในอนาคต  ประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ 
การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ เพื่อสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน  ดังนั้น ผูนําควรมี
ความสามารถในการคดิเชงิกลยทุธ มวีสิยัทศัน หรอืเปาหมาย
ที่กวางไกล มีความสามารถในการรูเทาทันการเปล่ียนแปลง 
มองการณไกล มีการดําเนินการอยางเปนระบบ สามารถ
วเิคราะห ประเมิน และหาวิธกีารหรือทางเลือกท่ีดทีีส่ดุในการ
ทาํงานภายใตสภาพแวดลอมทีม่กีารเปลีย่นแปลง เพือ่นาํไปสู
วิสัยทัศนหรือเปาหมายที่ตั้งไว (Vitayaudom, 2010)  ภาวะ
ผูนํากับการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานขององคกร 
(Kotter, 1996, as cited in Jongwisan, 2013)  มีลักษณะ
ดงันี ้ (1) การกาํหนดทศิทาง (providing direction) เนนเร่ือง
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การกําหนดวิสัยทัศนที่จูงใจและการพัฒนากลยุทธเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและใหบรรลุวิสัยทัศน เนนภาพกวางและเนน
ผลลัพธในระยะยาว  (2) การปรับทิศทางท่ีเกี่ยวกับพนักงาน 
(aligning employees)  เนนการสื่อสารวิสัยทัศนการสราง
วัฒนธรรมองคกร มีการกําหนดคานิยมหลักเปนแนวปฏิบัติที่
จะทําใหวิสัยทัศนเปนจริง ทั้งผูนําและผูตามจะเปนผูคิด
วางแผนและเปนผูปฏิบตัริวมถึงเปนผูนาํตนเอง ทาํใหทกุคนมี
ความรูสึกเปนเจาของรวมกัน เนนการทํางานรวมกันเปนทีม 
สื่อสารและใหการสนับสนุนกับการพัฒนาพนักงาน  (3) การ
สรางความสัมพันธ (building relationship) เนนสรางแรง
จงูใจและการสรางแรงบันดาลใจผูอืน่ ไมเนนการใชรางวัลและ
การลงโทษ  (4) คุณสมบัติสวนบุคคล (personal quality) มี
ความซือ่สตัยตอตนเองและผูอืน่ทาํใหเกดิความเชือ่ถอืไววางใจ
ซึง่กันและกัน มจีรยิธรรมสูง กลาเผชิญความเส่ียง และยอมรับ
ความผิดพลาด  และ (5) ผลลัพธ (outcomes) ภาวะผูนําที่ดี
สามารถนําไปสูการเปล่ียนแปลงท่ีมีคุณคาและสามารถนําไป
สูการบริหารจัดการที่ดีสงผลใหองคกรบรรลุเปาหมาย 
 ผูนําที่ดีจําเปนตอการนําองคกรเพ่ือกาวไปสูอนาคต
ที่ดี  ทั้งนี้องคกรที่ประสบความสําเร็จในการแขงขันทางธุรกิจ
หรือองคกรท่ีนํากลยุทธไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลนั้น  
จาํเปนตองมผีูนําทีเ่ขมแขง็และมปีระสทิธภิาพเพือ่สามารถนาํ
กลยุทธไปใชประโยชนใหประสบความสําเร็จและสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจได โดยภาวะผูนําที่ทําให
เกิดการเปล่ียนแปลงและมีบทบาทตอกระบวนการสราง

กลยทุธทีเ่หมาะสม  สอดคลองกับแนวคิดของ Ireland & Hitt 
(2005) ทีก่ลาววา การแขงขันในศตวรรษที ่21 ทีโ่ลกเศรษฐกจิ
มีความซับซอน ทาทายและเต็มไปดวยโอกาสในการแขงขัน
และภัยคุกคาม วิธีปฏิบัติของภาวะผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถชวยใหองคกรเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงาน ในสภาวะ
การแขงขนัในสภาพแวดลอมทีร่นุแรงและไมแนนอน หากผูนาํ
องคกรไมรูจักวิธีการบริหารจัดการกลยุทธเพื่อนําไปปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพแลว องคกรก็ไมสามารถประสบความ
สําเร็จได  ดังนั้น ผูนําตองจัดทํากลยุทธใหมีจุดเนนที่ชัดเจน
และเรียบงาย และตองรูจักใชประโยชนจากโอกาสในเชิง
ยุทธศาสตร (strategic opportunities) และควบคุมความ
เสี่ยงท่ีเกิดขึ้น พรอมท้ังดําเนินกลยุทธใหสอดคลองกับปจจัย
แวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  เพื่อสรางมูลคาเพิ่มให
กบัองคกรไดอยางมีประสิทธภิาพและรวดเร็วกวาคูแขง  ไมใช
เพียงการแปลงแผนเพื่อนําไปปฏิบัติ แตเปนการปรับเปล่ียน
การบริหารจัดการกลยุทธในเชิงเสนตรง (strategy linear)
ไปสูการบริหารจัดการกลยุทธในเชิงเสนยอนกลับ (strategy 
loop) (Sull, 2007)  บทความนี ้ใชกรอบแนวคิดของ
Nahavandi & Malekzadeh (1993) ที่วา การบูรณาการ
บทบาทของผูนํากับการจัดการกลยุทธ 3 ดาน ประกอบดวย 
การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการ
ควบคุมกลยุทธ รวมถึงบทบาทผูนํากับการจัดการกลยุทธใน
บริบทท่ีเหมาะสม ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางความสัมพันธระหวางบทบาทของภาวะผูนํากับการจัดการเชิงกลยุทธ

การจัดการ
เชิงกลยุทธ

ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง

ผูนํา
การแลกเปลี่ยน

ผูนํา
ใฝบริการ

ผูนํา
เชิงกลยุทธ

การกําหนด
กลยุทธ

• แสดงวสิยัทศันขององคกร
อยางชัดเจน รวมท้ังส่ือสาร
และสรางแรงบันดาลใจให
ผูใตบังคับบัญชาเห็นภาพ
คลอยตามวิสัยทัศนนั้น

• กระตุนใหผูใตบงัคบับญัชา
ตระหนักถึงปญหาของ
องคกรและความจําเปน
เรงดวนในการจัดการกับ
ปญหา

• สือ่สารใหผูใตบงัคบับญัชา
 เห็นความสําคัญและความ
จาํเปนในการทําประโยชน
ใหกับชุมชนและสังคม  
นอกเหนือไปจากการมุง
สรางผลกําไรในระยะสั้น
เพียงอยางเดียว

• ทําให ผ ู ใต บ ังค ับบ ัญชา
ตระหนักถงึผลกระทบของ
การตัดสินใจที่อาจมีตอ
ชุมชนในวงกวาง

• ว ิ เคราะห   SWOT และ
ตัดสินใจเลือกกลยุทธได
อยางเหมาะสม

• สรางความไดเปรียบทาง
ทางการแขงขัน

• มีความคิดเชิงกลยุทธ
• มีความสามารถในการ
ค า ด ค ะ เ น เ ห ตุ ก า รณ
ลวงหนา
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การจัดการ
เชิงกลยุทธ

ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง

ผูนํา
การแลกเปลี่ยน

ผูนํา
ใฝบริการ

ผูนํา
เชิงกลยุทธ

การนํา
กลยุทธไปสู
การปฏิบัติ

• กระตุนใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดแนวคิดหรือวิธีการ
ทํางานใหมๆ ทาทายให
คิดนอกกรอบเดิมๆ และ
สงเสริมนวัตกรรมในการ
ทํางาน

• นําผูใตบังคับบัญชาโดยการ
แสดงตัวอยางที่นาชื่นชม
ในการทํางาน

• สร างแรงบ ันดาลใจให 
ผูใตบังคับบัญชาเห็นคุณคา
และความสําคัญของงาน

• ใหความสําคัญกับผูใตบังคับ
บญัชาเปนรายบุคคลท้ังใน
เร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว 
เชน ความตองการในการ
พัฒนาตนเอง

• ใหกาํลงัใจผูใตบงัคบับญัชา
เม่ือเกิดปญหาและช้ีแนะ
ทางออกอยางเหมาะสม

• สงเสริมการทํางานเปนทีม
และความรวมมือรวมใจ
ของสมาชิกในทีม

• กําหนดความคาดหวังที ่
ชัดเจนในการทํางานจาก
ผูใตบังคับบัญชา

• ติดตามผลการทํางานของ
ของผูใตบังคับบัญชาโดย
เนนวิธีการเชิงรุกกอนที่จะ
เกิดปญหาขึ ้น เชน กันไว
ดีกวาแก (managing by 
exception)

• เนนการใหขอมูลยอนกลับ
(feedback) กับผูใตบังคับ
บัญชาเก่ียวกับผลการทํางาน
และสิ่งที่ควรตองปรับปรุง

• เนนการกระจายอาํนาจใน
การตดัสินใจใหผูใตบงัคับ-
บัญชาในทีมงาน

• เรียนรูจากผูใตบังคับบัญชา
และแสดงความเชื่อใจใน
ความสามารถของผูใต-
บังคับบัญชา

• เปนตัวอยางที ่ดีในการ
ทํางานโดยการเสียสละ
อุทิศตนเองและใหความ
สาํคัญกบัผูใตบงัคบับญัชา

• ใหความสําคัญกับเรื ่อง
จริยธรรมในการตัดสินใจ

• ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
เพื่อความสําเร็จตามเปา-
หมายที่วางไวในระยะยาว

• เนนการปรับเปลี่ยนโครง-
สรางองคกรใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลง

• พัฒนาทรัพยากรมนุษย
และใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

การควบคุม
กลยุทธ

• สรางแรงจูงใจใหกับผู ใต-
บังคับบัญชา โดยใหคําชม
และรางวัลเม่ือปฏิบัติงาน
เปนผลสําเร็จ

• ฉลองความสําเร็จในการ
ทํางานรวมกับผูใตบังคับ
บัญชาเปนระยะๆ

• ปรับปรุงแผนงานตามความ
เหมาะสมอยางตอเนื่อง

• เนนการนํา Balanced
Scorecard หรือ Bench-
marking มาใชในการ
ประเมินผลกลยุทธและ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ตารางที่ 1 ตารางความสัมพันธระหวางบทบาทของภาวะผูนํากับการจัดการเชิงกลยุทธ (ตอ)
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การจัดการ
เชิงกลยุทธ

ผูนํา
การเปลี่ยนแปลง

ผูนํา
การแลกเปลี่ยน

ผูนํา
ใฝบริการ

ผูนํา
เชิงกลยุทธ

บริบทที่
เหมาะสม

• องคกรที ่ต องการสราง
นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ
และการแสวงหาโอกาส
ทางการตลาดไปสูลูกคา
กลุมใหมๆ

• ภาคธุรกิจท่ีมีพลวัตและการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

• องคกรที่ตองการเนนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ขั้นตอนการ
ทํางานและกระบวนการผลิต

• ภาคธุรก ิจที ่ ไม ม ีการ
เปลี่ยนแปลงมาก

• องคกรที่ตองการเนนการ
ส ร า ง ค ว าม สั มพั น ธ ที่
เปน เ ลิศกับ ลูกค าและ
ชุมชน

• ภาคธุรกิจที ่ภาพลักษณ
ขององคกรเปนตวักาํหนด
ความสําเร็จขององคกร เชน
การรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกร (Corporate 
Social Responsibility: 
CSR)

• องคกรที ่ต องการสราง
ความไดเปรียบทางการ
แขงขัน

• ภาคธุรกิจที่มีการแขงขัน
กันสูง

ที่มา: สังเคราะหโดยผูเขียน

ตารางที่ 1 ตารางความสัมพันธระหวางบทบาทของภาวะผูนํากับการจัดการเชิงกลยุทธ (ตอ)

 1) ผูนํากับการกําหนดกลยุทธ
  ผูนํามีการกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้น
ระยะยาว เขาใจสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกเพ่ือ
ทราบทิศทาง อุปสรรค และโอกาสขององคกร และสามารถ
สือ่สารวิสยัทศันตอบคุลากรในองคกรไดอยางชดัเจน (Yavirat, 
2013) รวมถึงการตัดสินใจในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกองคกร (SWOT Analysis) และการรวบรวม
ขอมลูเปนสิง่สาํคญัในการพจิารณาจดุแขง็ภายในองคกร ตอง
นาํขอมลูดานตางๆ ทีเ่กีย่วของกับกลยุทธมาทบทวนวิสยัทศัน
ขององคกร พันธกิจ เปาหมาย และเปาประสงคขององคกร
อกีครัง้วามคีวามสอดคลองกบักลยุทธทีจ่ะดาํเนินการ หากไม
สอดคลองก็ควรปรับปรุงแกไขกอนที่จะมอบหมายใหดําเนิน
การตอไป (Kaewjomnong, 2012) โดยผูนําแตละประเภท
มบีทบาททีแ่ตกตางกนัในการกาํหนดกลยทุธ (จากตารางที ่1) 
ดังนี้ 
  - ผูนําการเปล่ียนแปลง เนนการแสดงวิสัยทัศน
ขององคกรอยางชดัเจน รวมถงึสือ่สารและสรางแรงบนัดาลใจ
ใหผูใตบังคับบัญชาเห็นภาพคลอยตามวิสัยทัศนนั้น ซึ่งผูนํา
สามารถกระตุนผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความกระตือรือรน
ในการทํางานเพื่อมุงสูวิสัยทัศนที่กําหนดไวในอนาคต และ
กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาตระหนักถึงปญหาขององคกรและ
ความจําเปนเรงดวนในการจัดการกับปญหา
  - ผูนําใฝบริการ เนนการส่ือสารใหผูใตบังคับบัญชา
เห็นความสําคัญและความจําเปนในการทําประโยชนใหกับ

ชุมชนและสังคม  นอกเหนือไปจากการมุงสรางผลกําไรใน
ระยะส้ันเพียงอยางเดียว รวมถึงการทําใหผูใตบังคับบัญชา
ตระหนักถึงผลกระทบของการตัดสินใจที่อาจมีตอชุมชน
ในวงกวาง
  - ผูนําเชิงกลยุทธ เนนบทบาทการวิเคราะหสภาพ-
แวดลอมภายในและภายนอกองคกร และตัดสินใจเลือกกลยุทธ
ไดอยางเหมาะสม รวมถึงควรกําหนดกลยุทธเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน สามารถรักษาขอไดเปรียบทางการ
แขงขนั โดยสรางจดุเดนขององคกรไดอยางเหมาะสม  มคีวาม
คดิเชิงกลยทุธ และมคีวามสามารถในการคาดคะเนเหตกุารณ
ลวงหนา  
  2) ผูนํากับการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ
  ผูนําที่เขมแข็งเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือที่สําคัญ
ในการนาํกลยทุธไปปฏบิตัอิยางมปีระสทิธผิล  (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)  ท่ีกลาววา 
การจัดการระบบและโครงสรางขององคกรเปนการชวย
สนับสนุนกลยุทธภายในองคกร  และแนวคิดของ Huff & Reger 
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(1987) ที่กลาววา การบูรณาการกระบวนการจัดการเชิง
กลยุทธในดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ คือ ระบบการนํากลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติ การกําหนดวิวัฒนาการ  ระบบโครงสรางและ
ผลลัพธ และอิทธิพลตามบริบท โดยผูนําแตละประเภทมี
บทบาทที่แตกตางกันในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ (จาก
ตารางที่ 1) ดังนี้
  - ผูนําการเปลี่ยนแปลง เนนการกระตุนใหผูใต-
บังคับบัญชาเกิดแนวคิดหรือวิธีการทํางานใหมๆ  ทาทายใหคิด-
นอกกรอบเดมิๆ และสงเสรมินวตักรรมในการทาํงาน ผูนาํควร
นําผูใตบังคับบัญชาโดยการแสดงตัวอยางที่นาชื่นชมในการ
ทาํงาน สรางแรงบนัดาลใจใหผูใตบงัคบับญัชาเหน็คุณคาและ
ความสําคญัของงาน รวมถงึใหความสาํคัญกบัผูใตบงัคบับัญชา
เปนรายบุคคลทั้งในเรื ่องงานและเรื ่องสวนตัว เชน ความ-
ตองการในการพัฒนาตนเอง และควรใหกําลังใจผูใตบังคับบัญชา
เมื่อเกิดปญหาและชี้แนะทางออกอยางเหมาะสม มีการ
สงเสรมิการทาํงานเปนทมีและความรวมมอืรวมใจของสมาชกิ
ในทีม และกําหนดความคาดหวังที่ชัดเจนในการทํางานจาก
ผูใตบังคับบัญชา
  - ผูนําการแลกเปลี่ยน เนนการติดตามผลการ
ทาํงานของผูใตบงัคับบญัชาโดยเนนวธิกีารเชิงรกุกอนท่ีจะเกิด
ปญหาขึ้น เชน กันไวดีกวาแก (managing by exception) 
รวมถึงเนนการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) กับผูใตบังคับ
บัญชาเกี่ยวกับผลการทํางานและสิ่งที่ควรตองปรับปรุง
  - ผูนําใฝบริการ เนนการกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชาในทีมงาน รวมถึงการท่ีผูนํา
สามารถเรียนรูสิ่งตางๆ จากผูใตบังคับบัญชาและแสดงความ
เชื่อใจในความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เปนตัวอยางท่ีดี
ในการทํางานโดยการเสียสละอุทิศตนเองและใหความสําคัญ
กับผูใตบังคับบัญชา และใหความสําคัญกับเร่ืองจริยธรรมใน
การตัดสินใจ
  - ผูนําเชิงกลยุทธ เนนการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวในระยะยาว
รวมถึงเนนการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับ
การเปลีย่นแปลง และพฒันาทรพัยากรมนษุยและใชทรพัยากร
อยางมีประสิทธิภาพ  
 3) ผูนํากับการควบคุมกลยุทธ
  ผูนําตองมีการพิจารณาติดตามและตรวจสอบ
ผลการดําเนินกลยุทธ เพื่อนํามาทบทวนใหเปนไปตาม
เปาหมายไดอยางเหมาะสม โดยใชระบบการบริหารจัดการ
ผลการดําเนินงานและเทคโนโลยีเชื่อมโยงระหวางแรงจูงใจ
ประสิทธิภาพการทํางาน และวัฒนธรรมในการดําเนินการ

มีวิสัยทัศนขององคกรใหมและการเปล่ียนแปลงองคกรเชิง
กลยุทธ (Rompho, 2014)  อีกท้ังมีกระบวนการระบุความ
ตองการผูมีสวนไดเสีย การวางแผน  วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ทีเ่ฉพาะเจาะจง มกีารออกแบบการวดัและการเลอืกการตัง้คา
เปาหมาย มกีระบวนการของการเกบ็ขอมลูและการวเิคราะห
ขอมูลครอบคลุมกระบวนการใหขอมูลและการตีความการ
ตดัสนิใจ  และมีกระบวนการของการวดัผลการดาํเนนิงานและ
การเช่ือมโยงไปยังผลตอบแทน (Franco-Santos et al., 
2007) โดยผูนําแตละประเภทมีบทบาทท่ีแตกตางกันในการ
ควบคุมกลยุทธ (จากตารางที่ 1) ดังนี้
   - ผูนําการแลกเปล่ียน เนนสรางแรงจูงใจใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาโดยใหคําชมและรางวัลเม่ือปฏิบัติงานเปน
ผลสาํเรจ็และควรมกีารฉลองความสาํเรจ็ในการทาํงานรวมกบั
ผูใตบังคับบัญชาเปนระยะๆ
  - ผูนาํเชิงกลยุทธ เนนปรับปรุงแผนงานตามความ
เหมาะสมอยางตอเนือ่ง และเนนการนาํ Balanced Scorecard 
หรือ Benchmarking มาใชในการประเมินกลยุทธและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 4) ผูนํากับการจัดการเชิงกลยุทธในบริบทท่ีเหมาะสม 
องคกรในปจจุบันตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม
อยางรวดเรว็  ผูนาํจงึจําเปนตองขับเคลือ่นองคกรไปพรอมกบั
การแขงขัน  ดังนั้น ผูนําควรมีการจัดการเชิงกลยุทธที่เนน
กระบวนการในการทําใหวิสัยทัศนประสบความสําเร็จ
เพื่อสะทอนความสามารถของผูนําในการดําเนินงานตาม
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Yavirat, 2013)  ซึ่งแสดงให
เหน็วาบทบาทผูนาํกบัการจดัการเชงิกลยทุธมคีวามสาํคญัตอ
การนําพาความสําเร็จมาสูองคกร โดยผูนําแตละประเภทมี
บทบาทการจดัการเชงิกลยุทธในบรบิททีเ่หมาะสมแตกตางกนั 
(จากตารางที่ 1) ดังนี้
  - ผูนําการเปลี่ยนแปลง มีการจัดการเชิงกลยุทธ
ทีเ่นนกระบวนการดานการกําหนดกลยุทธและการนํากลยทุธ
ไปสูการปฏิบัติ  ดังนั้น องคกรที่เหมาะสมกับบริบทนี้ คือ
องคกรท่ีตองการสรางนวัตกรรมทางผลิตภัณฑและการแสวงหา
โอกาสทางการตลาดไปสูลูกคากลุมใหมๆ และเหมาะสมกับ
ภาคธุรกจิทีม่พีลวตัและการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เนือ่งจาก
ผูนาํประเภทน้ีเนนกระตุนใหผูใตบงัคบับญัชาเกิดแนวคิดหรือ
วธิกีารทํางานใหมๆ  และสงเสริมนวตักรรมกรรมในการทํางาน 
รวมถึงเนนการสรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชาเห็น
คุณคาและความสําคัญของงาน จนทําใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดความรูสึกภาคภูมิใจถึงการเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ
ขององคกร
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 - ผูนําการแลกเปล่ียน มีการจัดการเชิงกลยุทธที่
เนนกระบวนการดานการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติและการ
ควบคุมกลยุทธ  ดังน้ัน องคกรท่ีเหมาะสมกับบริบทน้ี คือ องคกร
ที่ตองการเนนเพ่ิมประสิทธิภาพข้ันตอนการทํางานและ
กระบวนการผลิต และเหมาะสมกับภาคธุรกิจที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงมาก เนื่องจากผูนําประเภทนี้เนนการติดตามผล
การทาํงานของผูใตบงัคบับญัชาโดยเนนวธิกีารเชงิรกุกอนทีจ่ะ
เกิดปญหาข้ึน และเนนการใหขอมลูยอนกลับ (feedback) กบั
ผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับผลการทํางานและส่ิงที่ควรตอง
ปรบัปรงุ ทาํใหทราบถึงปญหาในแตละขัน้ตอนการทาํงานและ
กระบวนการผลิตไดอยางทันถวงที รวมถึงสามารถแกปญหา
ไดอยางรวดเร็ว
 - ผูนําใฝบริการ มีการจัดการเชิงกลยุทธที่เนน
กระบวนการดานการกําหนดกลยุทธและการนํากลยุทธไปสู
การปฏิบัติ  ดังน้ัน องคกรที่เหมาะสมกับบริบทนี้ คือ องคกร
ที่ตองการเนนการสรางความสัมพันธที่เปนเลิศกับลูกคาและ
ชุมชน และเหมาะสมกับภาคธุรกิจท่ีภาพลักษณขององคกร
เปนตัวกําหนดความสําเร็จขององคกร เชน การรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร เนื่องจากผูนําประเภทน้ีเนนการส่ือสารให
ผูใตบังคับบัญชาเห็นความสําคัญและความจําเปนในการทํา
ประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ทําใหผูใตบังคับบัญชา
ตระหนักถึงผลกระทบของการตัดสินใจท่ีมีตอชุมชน
 - ผูนําเชิงกลยุทธ มีการจัดการเชิงกลยุทธที่เนน
กระบวนการดานการกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ  ดังนั้น องคกรที่เหมาะสมกับ
บริบทนี้ คือ องคกรที่ตองการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน และเหมาะสมกับภาคธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูง 
เนื่องจากผูนําประเภทน้ีเนนการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกองคกร มีความคิดเชิงกลยุทธ สามารถ
คาดคะเนเหตุการณไดลวงหนา มีการวิเคราะหและพิจารณา
ทิศทางของกลยุทธในอนาคต และสามารถใชอํานาจในการ
สรางความแตกตางทางการแขงขันใหกับองคกร

บทสรุป
 ผูนําเปนกลไกขับเคล่ือนท่ีสําคัญในการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งสะทอนถึง
กระบวนการดําเนินงานขององคกร เริ่มจากผูนําจะเช่ือมโยง
วิสัยทัศนใหเขากับการวางแผนกลยุทธ มีการส่ือสารอยางท่ัวถึง
ทั้งองคกร โดยผูนําจะมีบทบาททุกข้ันตอนในการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ  ดังน้ัน ผูนําในศตวรรษท่ี 21 ตองมีวิสัยทัศน 
มองไปในอนาคตขางหนา มีการสื่อสารวิสัยทัศนอยางชัดเจน 
และสามารถสรางแรงบันดาลใจใหผูใตบังคับบัญชาเห็นภาพ
ตามวิสยัทัศนนัน้ กระตุนใหผูใตบงัคับบัญชาตระหนักถงึปญหา
ขององคกร กระตุนใหเกิดแนวคิดหรือวิธีการใหมๆ และ
สงเสริมนวัตกรรมในการทํางานเพ่ือสรางความไดเปรียบทาง
การแขงขัน โดยผูนาํตองเปนตวัอยางท่ีดใีนการทํางานโดยการ
เสียสละอุทิศตนเอง และใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชา
เปนรายบคุคลท้ังเรือ่งงานและเรือ่งสวนตวั สงเสรมิการทาํงาน
เปนทมี และสรางแรงจูงใจใหกบัผูใตบงัคบับญัชาโดยใหคาํชม
และรางวัลเมื่อปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ ซึ่งผูนําแตละรูปแบบ
มีบทบาทในการจัดการเชิงกลยุทธแตกตางกัน องคกรควร
เลอืกผูนาํท่ีมกีารจดัการเชงิกลยทุธใหเหมาะสมกับบรบิทของ
องคกรในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ
สามารถนาํพาองคกรใหประสบความสาํเรจ็ตอไปไดในอนาคต 
 บทบาทผูนาํกบัการจัดการเชิงกลยุทธมคีวามสําคัญตอ
ทกุองคกรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในดานการบรหิารจดัการ
งานในองคกรใหมปีระสทิธภิาพ  บทความนีส้ามารถนาํไปเปน
แนวทางในการพัฒนาผูนําใหมีความสามารถเชิงกลยุทธให
เหมาะสมกับองคกร ชี้นําแนวทางใหผูนําเปดโอกาสใหกับ
บคุคลรุนใหมและพนกังานผูใตบงัคบับัญชาขององคกรในการ
เสนอแนะความคิด วิสัยทัศน หรือประเด็นที่นาสนใจ เพื่อ
เปนการพฒันาวสิยัทัศนของผูนาํและพฒันาองคกรไปสูความ
ยั่งยืน มีการทบทวนกลยุทธทางการแขงขันขององคกร โดย
ผูนําในแตละองคกรควรพัฒนาความสามารถในการปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจ
การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรมและคานิยมของคนในสังคม  
และมีการประยุกตใชองคกรแหงการเรียนรูมาพัฒนาองคกร
ใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
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