


ภาวะผู้น ากับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  

Leadership and Educational Institution 

Administration in The 21st Century 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์พร จารุจิตร ์
 

 

 

 

 
 

 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

2559 



ภาวะผู้น ากับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

Leadership and Educational Institution 

Administration in The 21st Century 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์พร จารุจิตร ์
กศ.ด. (การบริหารและพัฒนาการศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

2559 



ค ำน ำ 
 

 ต ารา ภาวะผู้น ากับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 12 (Leadership and Educational 

Institution Administration in The 21st Century) เป็นเอกสารสว่นหนึ่งทีใ่ช้ประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา (ED 16401) ซึ่งเป็นรายวิชาชีพครูบังคับส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้เรื่องภาวะผู้น ากับการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 12 เป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพครูในภายภาคหน้า
หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ส าหรับนักการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจใน        
การบริหาร ด้วยเช่นกัน ซึ่งการจัดท าต าราฉบับนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา ผลงานวิจัย 
และจากประสบการณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วน ามาเรียบเรียงเพื่อให้นักศึกษา          
ได้น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 ส าหรับเนื้อหาของต ารามีทั้งหมด จ านวน 8 บท คือ คือ ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21                 
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การบริหาร การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร                   
เชิงกลยุทธ์ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 ขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่ าน  ที่ ผู้ เ ขียนได้น ามาอ้างอิ งไ ว้ในต าราเล่มนี้ 
ขอขอบพระคุณผู้เ ช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ค าแนะน าในการพัฒนาเอกสารต าราให้มี                       
ความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยให้ต าราเล่มนี้ส าเร็จออกมาได้ 
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ต าราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
วิชาการแขนงนี้เพิ่มมากข้ึน หากมีสิ่งใดที่เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ผู้ เขียน          
ขอน้อมรับด้วยความยินดีและเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 

                       พิมพ์พร จารจุิตร ์
                                มกราคม  2559 
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บทท่ี 1 

ภาวะผู้น า (Leadership) 
 

           ในทุกองค์การจะประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกันเพื่อร่วมกันท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ให้บรรลุเปูาหมายหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มหรือองค์การมักจะมีผู้น าที่ท าหน้าที่ก าหนด
ทิศทางหรือแนวทางการปฏิบัติ ผู้น าจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญขององค์การ ดังมีนักวิชาการให้     
ค านิยามไว้ ดังนี ้
 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545: 4) ให้ความหมายไว้ว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายซึ่งอาจจะได้มาโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตัง  และเป็นที่ยอมรับของสมาชิก ให้มีอิทธิพลและ
บทบาทเหนือกลุ่ม สามารถที่จะชักน า  หรือช้ีน าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ 
ของกลุ่มให้ส าเร็จ 

 ฮาลปิน (Halpin, 1966: 27-28) ให้ความหมายไว้ว่า ผู้น า คือ บุคคลที่มีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้น า หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทหรือมีอิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผู้อื่น 

2. ผู้น า หมายถึง บุคคลผู้หนึ่งที่มีบทบาทเหนือคนอื่น  ๆ

3.  ผู้น า หมายถึง บุคคลผู้หนึ่งที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการท าให้หน่วยงานด าเนิน
ไปสู่เปูาหมายที่วางไว้  

4. ผู้น า หมายถึง บุคคลผู้หนึ่งซึ่งได้รับเลือกจากผู้อื่นให้เป็นผู้น า  
5. ผู้น า หมายถึง บุคคลผู้หนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าในหน่วยงาน  

 ฟิดเลอร์  (Fiedler, 1967: 78-79) ให้ความหมายว่า ผู้น าต้องมีลักษณะใดลักษณะ
หนึง่ตามเกณฑ์ ต่อไปนี้ 

1. ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้น า ผู้นิเทศ ประธาน ฯลฯ โดยเป็น
ตัวแทนของกลุ่ม  

                         2. เป็นผู้ได้รับเลือกจากกลุ่ม  

                         3. เป็นผู้แสดงออกให้เห็นวามีอิทธิพลมากที่สุด โดยใช้สังคมมิติ 
 สรุปได้ว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ท าหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานหรือน าใน            
การท างาน อาจได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามเปูาหมายที่วางไว้ ผู้น ากับผู้บริหารอาจเป็น
บุคคลคนเดียวกันหรือ คนละบุคคลก็ได้ ดังนั้นในหน่วยงานหนึ่งอาจมีผู้น าหลายคน นอกเหนือจาก
ผู้น าโดยต าแหน่ง ฉะนั้น พฤติกรรมความเป็นผู้น าจึงมีความส าคัญมากต่อผู้บริหาร และผู้น าเพื่อให้
การท างานงานด าเนิน ตามเปูาหมายขององค์การ 
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 ประเภทของผู้น า   
              ผู้น า (Leader) หมายถึง บุคคลที่มีศิลปะ บุคลิกภาพ ความสามารถ เหนือบุคคลทั่วไป
สามารถชักจูงให้ผูอ้ื่นปฏิบัติตามทีต่้องการได้ ส่วนความเป็นผู้น า  (Leadership) เป็นกระบวนการที่มีอทิธิพล
ต่อกลุ่ม เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ผู้บริหารทุกคนควรเป็นผู้น า และมีภาวะผู้น า แต่ผู้น าไม่สามารถเป็นผู้บริหาร
ที่ดีได้ทุกคน เพราะผู้บริหารต้องมีทักษะ มีความสามารถในหน้าที่ของ ผู้บริหารด้วย  
             ธร สุนทรายุทธ (2551: 107-108) ได้กล่าวว่า การจ าแนกประเภทผู้น านั้นท าได้โดย
ดูจากสภาพทั่วไป ดังนี่    
                     1. ผู้น าแบบนักบริหาร (administrator) ท าหน้าที่น าองค์การให้บรรลุเปูาหมาย
หรือนโยบายขององค์การนั้น 

                     2. ผู้น าแบบข้าราชการ (bureaucrat) เป็นผู้น าในระบบราชการตามล าดับข้ัน
ลดหลั่นกันไป 

                     3. ผู้น าแบบผู้ช านาญการ (expertise) เป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา  
                     4. ผู้น าแบบผู้วางนโยบาย (policy Maker) เป็นผู้น าที่มักจะอยู่เบือ้งหลงัมักจะไม่
มีอ านาจ  
                     5. ผู้น าแบบนักบุญ (charismatic) เป็นผู้น าที่สามารถโน้มน้าวให้คล้อยตาม  
                     6. ผู้น าแบบนักอุดมคติ (ideologist) เป็นผู้น าที่คิดเกี่ยวกับทฤษฎีโดยพยายามที่
จะอธิบาย แนวความคิดความเช่ือมั่นว่าจะน าไปสู่จุดมุ่งหมาย  
                     7. ผู้น าแบบนักการเมือง (political) เป็นผู้น าทางการเมือง  
                     8. ผู้น าที่เป็นสัญลักษณ์ (symbolic) เป็นผู้น าที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มหรือ
ตัวแทน ของกลุ่ม    
  กัลยาณี  สูงสมบัติ (ออนไลน์, 2556) แบ่งประเภทของผู้น า แบ่งได้ดังนี้ 
                   1. ผู้น าตามอ านาจหน้าที่ เป็นผู้น าโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) และมีอ านาจ
บารมี (Power) เป็นเครื่องมือ มีลักษณะที่เป็นทางการ (formal) และไม่เป็นทางการ (informal)  

เกิดพลังร่วมของกลุ่มในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อ านาจนี้ได้มาจากกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือขนบธรรมเนียม ในการปฏิบัติ สามารถจ าแนกผู้น าประเภทนี้ออกเป็น 3 แบบคือ  
                      1.1 ผู้น าแบบใช้พระเดช (legal leadership) ผู้น าแบบนี้เป็นผู้น าที่ได้อ านาจใน
การปกครองบังคับบัญชาตามกฎหมายมีอ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ราชการมาหรือเกิดข้ึนจากตัวผู้นั้น 

หรือจากบุคลิกภาพของผู้นั้นเองผู้น าแบบนี้ ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในกระทรวง ทบวง กรม เช่น 
รัฐมนตรี อธิบดี หัวหน้ากอง และหัวหน้าแผนก เป็นต้น 
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                     1.2 ผู้น าแบบใช้พระคุณ (charismatic leadership) คือ ผู้น าที่ได้อ านาจเกิดข้ึน 

จากบุคลิกภาพอันเป็ นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้นั้นมิใช่อ านาจที่เกิดข้ึนจากต าแหน่งหน้าที่ความส าเร็จ 
ในการครองใจและชนะใจของผูน้ าประเภทนี้ได้มาจากแรงศรัทธาที่ก่อให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเกิดความ
เคารพนับถือและเป็นพลังที่จะช่วยผลักดันให้ร่วมใจกนปฏิบัติตามค าสั่ง แนะน าด้วยความเต็มใจ 
ตัวอย่าง เช่น มหาตมะคันธี  สามารถเป็นผู้น าครองใจชาวอินเดียนับเป็นจ านวนล้านๆ คนได้  
                     1.3 ผู้น าแบบพ่อพระ (symbolic leadership คือ ผู้น าที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย มิได้ใช้อ านาจหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชา บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตามเพราะเกิดแรง
ศรัทธา หรือสัญญาลักษณ์ในตัวของผู้นั้นมากกว่า เช่น พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์ประมุขและ
สัญลักษณ์ ของแรงศรัทธาของประชาชนไทยทั้งมวล 

                2. ผู้น าตามการใช้อ านาจในรูปแบบต่างๆ  
                    2.1 ผู้น าแบบเผด็จการ (autocratic leadership) คือ ผู้น าที่ใช้อ านาจต่างๆ ที่มีอยู่
ในการสั่งการแบบเผด็จการโดยรวบอ านาจ  ไม่ให้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต้ังตัวเป็นผู้บงการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเช่ือรอฟ๎งโดยเด็ดขาด ปฏิบัติการ แบบนี้เรียกว่า 
One Man Show อยู่ ตลอดเวลาโดยไม่ค านึงถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ฮิตเลอร์  
                  2.2 ผู้น าแบบเสรีนิยม (free-rein  leadership) คือ ผู้น าปล่อยให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
กระท ากิจการใดๆ ก็ตามได้โดยเสรี ซึ่งการกระท าน้ีต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่
ก าหนดไว้ และตนเป็นผู้ดูแลให้กิจการด าเนินไปได้โดยถูกต้องเท่านั้น มีการตรวจตรา น้อยมากและไม่
ค่อยให้ความช่วยเหลือในการด าเนินงานใดๆ ทั้งสิ้น ผู้น าแบบนี้เกือบไม่มีลักษณะการเป็นผู้น าเหลือ    
อยู่เลย  
                  2.3 ผู้น าแบบประชาธิปไตย (democratic leadership) คือ ผู้น าที่ประมวลเอา     
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มาประชุมร่วมกัน หรืออภิปราย  
แสดงความคิดเห็นในป๎ญหาต่างๆ เพื่อน าเอาความคิดที่ดีที่สุดมาใช้ ฉะนั้น นโยบายและค าสั่ง                 
จึงมีลักษณะเป็นของบุคคลโดยเสียงข้างมาก  
              3. ผู้น าตามบทบาทที่แสดงออก จ าแนกเป็น 3 แบบ คือ  
                 3.1 ผู้น าแบบบิดา-มารดา หมายถึง ผู้น าที่ปฏิบัติตนเหมือนพ่อ-แม่ คือ ท าตนเป็นพ่อ 
หรือแม่ เห็นผู้อื่นเป็นเด็ก อาจจะแสดงออกมาในบทบาทของพ่อแม่ที่อบอุ่นใจดีให้ก าลังใจ หรืออาจ
แสดงออกตรงกันข้ามในลักษณะการต าหนิติเตียน วิพากษ์วิจารณ์ คาดโทษ แสดงอ านาจ 

  3.2 ผู้น าแบบนักการเมือง หมายถึง ผู้น าแบบที่พยายามสะสมอ านาจและใช้อ านาจ 
โดยอาศัยความรอบรู้และต าแหน่งหน้าที่การงานของคนอื่นมาแอบอ้างเพื่อให้ตนเองได้มีความส าคัญ
และเข้ากับสถานการณ์นั้นๆ ได้ ผู้น าแบบนี้เข้าท านองว่ายืมมือของผู้บังคับบัญชา สั่งการ โดยเสนอ
ขอให้สั่งการเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง 
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  3.3 ผู้น าแบบผู้เช่ียวชาญ หมายถึง ผู้น าที่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ Staff ผู้น า 
แบบนี้มักเป็นผู้เ ช่ียวชาญและมีความรู้ เฉพาะอย่าง ผู้น าแบบนี้เกือบจะเรียกว่าไม่ได้เป็นผู้น า          
ตามความหมายทางการบริหาร เช่น คุณหมอพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มีความเช่ียวชาญในการตรวจ DNA  

อีริก เบิร์น จิตแพทย์ชาวอเมริกัน พิจารณาจากบุคลิกภาพ โดยวิเคราะห์โครงสร้างของ บุคลิกภาพ
ของคนว่ามีอยู่ 3 องค์ประกอบ คือ ภาวะของความเป็นเด็ก ภาวะของการเป็นผู้ใหญ่ และภาวะของ
ความเป็นผู้ปกครอง มองผู้น าได้เป็น 3 แบบ   
  3.3.1 ภาวะความเป็นเด็กในรูปแบบผู้น า หมายถึง ผู้น าที่มีลักษณะเป็นคนที่มีนิสยั              
เอาแต่ใจตัวเอง ก้าวร้าว ดื้อรั้น กระตือรือร้น ไม่กล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มักเป็นภาวะของ
ผู้น าที่เต็มไปด้วยความคิดแต่ไม่ท า  
  3.3.2 ภาวะผู้ใหญ่ในรูปแบบผู้น า หมายถึง ผู้น าที่มีการวิเคราะห์ และสนใจข้อมูล                
เป็นหลัก เป็นคนที่มุ่งความส าเร็จ โดยไม่สนใจความรู้สึกของลูกน้อง อยู่ในโลกแห่งเหตุและผล ไม่มี
อารมณ์ขันพูดง่ายๆ ก็คือ เป็นคนที่จริงจังกบทุกเรื่องโดยเฉพาะกับลูกน้อง 
  3.3.3 ลักษณะภาวะพ่อแม่ในแบบผู้น า หมายถึง ผู้น าที่มีลักษณะเป็นคนเด็ดเดี่ยว 
ออกค าสั่งอย่างเดียวไม่ค่อยฟ๎งความเห็นของผู้ตามเผด็จการมักรวบอ านาจเบ็ดเสร็จ มีความลึกลับ      
ติชมลูกน้องเสมอ ถ้าดีจะเป็นห่วงเป็นใย คอยปกปูอง   
 สรุปได้ว่าประเภทของผู้บริหารจ าแนกได้  คือ 1) ผู้น าตามอ านาจหน้าที่เป็ นผู้น า โดยอาศัย
อ านาจหน้าที่ใช้พระเดช พระคุณและพ่อพระ  2) ผู้น าตามการใช้อ านาจแบบเผด็จการ เสรีนิยมและ
ประชาธิปไตย  3) ผู้น าตามบทบาทที่แสดงออกแบบบิดา-มารดา นักการเมืองและ ผู้เช่ียวชาญ  
 ทฤษฎีผู้น า    
  การบริหารงานของผู้น าตามภาวะผู้น า เพื่อให้งานประสบความส าเร็จได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพนั้น ผู้น าต้องใช้ทฤษฎีผู้น ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งมีผู้ได้สรุป ไว้ดังนี้ 
                กรีนเบอร์ก และบารอน (Greenberg and Baron, 2003: 447-463)  ได้กล่าวว่า 
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น ามีดังนี้  
   1. ทฤษฎีคุณลักษณะทางกายภาพ (the great person theory) หมายถึง ทฤษฎี
ที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะมีคุณลักษณะของบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะพิเศษ     
ซึ่งเกื้อกูลให้ประสบความส าเร็จ เช่น ผู้น าที่ประสบความส าเร็จมักมีร่างกายสูงใหญ่ ร่างกายแข็งแรง ทฤษฎีนี้ 
เช่ือว่า เกิดมาเพื่อน าหรือเป็นผู้น า เช่น พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great) ราชิน ี               
อลิซเบธที่ 1 (Queen Elizabeth I) ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) คอลิน เพาเวลล์ 
(Colin Powell) และโรนัล เรแกน (Ronald Reagan) 
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                      2. ทฤษฎีผู้น าตามพฤติกรรม (leadership behavioral theory) หมายถึง ทฤษฎี
ที่ตั้งอยูบ่นสมมุติฐานที่ว่า ภาวะผู้น าข้ึนอยู่กับการกระท าของผู้น า พฤติกรรมทุกๆ อย่างของผู้น าเป็นบ่อเกิด
แห่งภาวะผู้น า  
                       3. ทฤษฎีการเป็นผู้น าและผู้ตาม (leaders and follower theory) หมายถึง ทฤษฎี
ที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ถ้าปราศจากผู้ตาม ผู้น าก็ไม่สามารถจะน าได้  
                       4. ทฤษฎีผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change-oriented leadership theory) หมายถึง 
ทฤษฎี ที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า การจะเป็นผู้น าได้น้ันจะต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ มองอนาคต
ได้อย่างชัดเจน    
                       5. ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency Theory) หมายถึง ทฤษฎีที่ตั้งอยู ่   
บนสมมุติฐานที่ว่าผู้น าที่แท้จริงเป็นผู้ที่สามารถน าได้ในทุก  ๆสถานการณ์เหนือกว่าผู้อื่น   
  รอส และเฮนดรี (Ross and Hendry, 1958: unpaged ; อ้างถึงใน ชลธน วรรณศรียพงษ์, 

2553: 14) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีของผู้น าหรือแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้น า จะมีคล้ายคลึงกับทั้งสองท่านที่กล่าว
มาแล้ว มีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ คือ   
   1. ความเป็นผู้น าเป็นคุณสมบัติที่มีอยูภายในตัวของผู้น าแต่ละคน (leadership  

as  trait with  Individual  leader)  โดยเช่ือว่าความเป็นผู้น าติดตัวมาตั้งแต่ ก าเนิดโดยพันธุกรรม 

   2. ลักษณะความเป็นผู้น าข้ึนอยู่กับกลุ่ม  (leadership  as  a function  of  the  

group) ลักษณะความเป็นผู้น าเป็นโครงสร้างทางสังคมของกลุ่มมากกว่าแต่ละบุคคล แต่ละคนจะ
น าเอาลักษณะเฉพาะตัว ทัศนคติ ความต้องการส่วนตัวติดตัวมาด้วย เมื่อเข้าสู่กลุ่มทุกคนจะต้อง
ปรับตัว เพื่อที่แต่ละคนและกลุ่มได้มีวัตถุประสงค์หรือความต้องการสอดคล้องกัน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝุาย 
ได้รับผลตามเปูาหมาย และในขณะเดียวกันจะกลายเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพ           
ความเป็นผู้น าในกลุ่มถูกก าหนดโดยผลรวมของทัศนคติความต้องการของกลุ่มมากกว่าบุคลิกภาพของ
บุคคลเพียงคนเดียว  
   3. ลักษณะความเป็นผู้น าข้ึนอยู่กบสถานการณ์ (leadership  as  a  function of  

the situation) สถานการณ์มีบทบาทต่อความเป็นผู้น ามาก สถานการณ์ที่กลุ่มก าลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น
ก่อให้เกิดผู้น าได้ ความเป็นผู้น าจึงข้ึนอยู่กับสถานการณ์  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีขององค์การนั้น   
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สรุปได้ว่า ผู้น าจะต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ ที่จะท าให้บุคคล
เป็นผู้น าที่มีคุณภาพได้ คือ ตัวผู้น า ผู้ตาม และสถานการณ์ที่เอื้ออ านวย 

 ภาวะผู้น า (leadership) หมายถึง สัมพันธภาพในเรื่องของการใช้อิทธิพลที่มีต่อกัน
และกัน ระหว่างผู้น ากับผู้ตามที่มุ่งหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ที่มี
ร่วมกันภาวะผู้น า เกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพล (influence) เกิดข้ึนระหว่างกลุ่มบุคคล  โดยกลุ่มบุคคล
เหล่านั้นมีความตั้งใจที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็น
วัตถุประสงค์ที่มีร่วมกันระหว่างผู้น ากับผู้ตามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ไม่ใช่การยอมจ านนและ        
การบังคับ ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นการยอมรบัซึง่กันและกัน (reciprocal) ระหว่างผู้น ากับผู้ตามบคุคลใน
ระบบความสัมพันธ์ดังกล่าว มีความต้องการการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ภาวะผู้น าจึงเกี่ยวข้องกับ              
การสร้างและการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่การรักษาสถานภาพเดิม (status quo) ยิ่งไป
กว่าน้ันการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการผูน้ าไม่ได้เป็นผูก้ าหนดแต่เป็นทีวั่ตถุประสงค์ก าหนดร่วมกันระหว่าง
ผู้น าและผู้ตามอันจะก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะโน้มน้าวบุคคลให้มุ่งไปสู่ผลส าเร็จที่ต้องการอย่างแท้จริง 

 

ความหมายของภาวะผู้น า  
 

 ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2550: 303) ให้ความหมาย ภาวะผู้น าคือ ความสามารถในการจูงใจ 
โน้มน้าวให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่ผู้น าวางวัตถุประสงค์ไว้ 

 ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ และคณะ (2551: 122) ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถ    
ที่ผู้ใช้อ านาจที่มีในการชักจูงให้กลุ่มมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 
 สุนทร โคตรบรรเทา (2551) ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการของการ           
มีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการใช้อ านาจและการใช้ฐานอ านาจต่างกัน ส่งผลต่อปฏิกิริยาจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่างกัน 

 พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ (2555: 4) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง การแสดงออกทางภาวะ
ผู้น าที่ไม่จ าเป็นต้องคงตัวตลอดเวลา เพราะภาวะผู้น าจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบภาวะผู้ตาม              
และสถานการณ์ในขณะนั้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ผู้ตามที่แตกต่างกัน ผู้น าอาจจะต้องแสดง
ภาวะผู้น าที่แตกต่างกัน หรือในสถานการณ์หนึ่งบุคคลหนึ่งอาจแสดงภาวะผู้น าเมื่อออยูในอีก
สถานการณ์หนึ่งบุคคลนั้นอาจอยู่ในฐานะผู้ตามก็ได้ 
 Fiedler (1971) ให้ความหมายของภาวะผู้น าไว้ว่า หมายถึง การปฏิบัติงานของผู้น าเพื่อ       
ท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จในการบรรลเุปาูหมาย ความส าเร็จของกลุ่มเป็นเครื่องบ่งช้ีประสิทธิภาพ
ของการเป็นผู้น า 
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Richards & Engle (1986) ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของผู้น าที่จะสามารถ
สื่อสารวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ให้ความหมายที่แสดงออกถึงคุณค่าและสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเปูาหมายได้ 
  Jacobs & Jaques (1990) อธิบาย ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการที่ผู้น าก าหนด
เปูาหมายที่มีความหมายต่อการช้ีทิศทางอย่างชัดเจนที่ท าให้เกิดความพยามยามของกลุ่มโดยรวมและ
พร้อมที่จะพยายามผลักดันให้เกิดผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

 โดยสรุปภาวะผู้น า คือคุณลักษณะที่แสดงถึงความสามารถของบคุคลในการน าการด าเนินงาน
หรือกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์การให้บรรลุเปูาหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ทฤษฎีภาวะผู้น า 

 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าได้มีการศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น 

4 ทฤษฎี ดังนี้ (สมศักดิ์ รักอยู่, 2552 : 21-26) 

         1. ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ (trait  leadership  theories)  เป็นทฤษฎี
ที่ศึกษามุ่งเน้นไปที่ลักษณะของผู้น าตามแนวคิดของทฤษฎีนี้เช่ือว่าภาวะผู้น าของบุคคลจะข้ึนอยู่กับ
ลักษณะที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ได้แก่ ภูมิหลังทางสังคม สติป๎ญญา บุคลิกภาพ ความสามารถใน          
การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน  และลักษณะต่างๆ ทางสังคม ทฤษฎีภาวะ
ผู้น าตามคุณลักษณะแยกแนวคิดหลักๆ ออกได้เป็น 

 1.1 ภาวะผู้น าตามแนวคิดของ lewinแบ่งลักษณะผู้น าออกเป็น 3 แบบ คือ 

 1.1.1 ผู้น าแบบอัตนิยม เป็นผู้น าที่ยึดตนเองเป็นหลักตัดสินใจด้วยตนเองและ
คิดว่าความคิดของตนดีกว่าคนอื่น  
 1.1.2 ผู้น าแบบประชาธิปไตย เป็นผู้น าที่มีการปรึกษาหารือกับสมาชิกก่อน
ตัดสินใจเพราะเช่ือว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถ 

 1.1.3 ผู้น าแบบเสรีนิยมเป็นผู้น าที่ไม่แน่ใจในความสามารถของตนเองและ
ของสมาชิกจึงไม่กล้าตัดสินใจ ปล่อยให้สมาชิกท างานกันเอง 
 1.2 ภาวะผู้น าที่น าเสนอโดย Ohio State University แบ่งภาวะผู้น าออกเป็น       
2 มิติ  คือ 

 1.2.1 ผู้น าแบบกิจสัมพันธ์เป็นผู้น าที่มุ่งเน้นการท างานเป็นหลัก 

 1.2.2 ผู้น าแบบมิตรสัมพันธ์เป็นผู้น าที่มุ่งเน้นคนเป็นหลัก 
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  2. ทฤษฎีภาวะผู้น าพฤติกรรมนิยม (behavioral leadership theories) ศึกษา
มุ่งเน้นความสนใจต่อพฤติกรรมของผู้น าโดยมุ่งไปที่การท าหน้าที่ของผู้น า ทฤษฎีนี้เสนอว่า การจะ
เข้าใจอิทธิพลของผู้น าต้องพิจารณาที่แบบแผนพฤติกรรม อันเป็นลักษณะที่เป็นแบบฉบับหรือ
พฤติกรรมคงที่ซึ่งผู้น ามีแนวโน้มจะใช้ขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาแนวคิดของ
ผู้น ากลุ่มนี้แยกออกได้เป็น 3 แนวคิดใหญ่ๆ คือ 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะผู้น าที่น าเสนอโดย Michigan University ลักษณะของ
ภาวะผู้น าแสดงออกได้ 2 แบบ คือ 

 2.1.1 แบบมุ่งสัมพันธ์หรือมุ่งคนเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความเช่ือถือกันและกัน 
ยกย่องยอมรับกันให้ความสนิทสนมระหว่างผู้น ากับผู้ตามและพฤติกรรมที่แสดงถึงความห่วงใยต่อสมาชิก
กลุ่ม การให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงานและการตัดสินใจด้วยการใช้การสื่อสารสองทาง 
 2.1.2 แบบมุ่งงาน เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าจัดระเบียบงาน โดยคาดหมายว่าผู้
ตามควรจะมีบทบาทอย่างไร  ผู้น าจะริเริ่มโครงการที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน มีการวางแผนและหาวิธี
ท างานเพื่อให้งานบรรลุเปูาหมายขององค์การหรือกลุ่ม 

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะผู้น าที่น าเสนอโดย Ohio State Universityการศึกษา
ของกลุ่มนี้คล้ายๆ กับของมหาวิทยาลัยมิชิแกนคือ มุ่งไปที่ผู้น าที่มีพฤติกรรมแบบกิจสัมพันธ์หรือมุ่งงาน
และพฤติกรรมแบบมิตรสัมพันธ์หรือมุ่งคน แต่พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานของกลุ่มนี้จะ หมายถึง พฤติกรรม
ผู้น าที่พยายามวิเคราะห์จ าแนกแยกแยะความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้ร่วมงานขณะเดียวกันก็พยายาม
จัดระเบียบการท างานในองค์การให้มีช่องทางการสื่อสารและวิธีปฏิบัติงานที่ดี 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะผู้น าที่น าเสนอโดย Blake& Mouton มีการเสนอ
รูปแบบผู้น าที่เรยีกว่าตาข่ายการจดัการ ซึ่งรูปแบบนี้ยังคงใช้มิติ2 มิติคือ มิติมุ่งงานและมิติมุ่งคนมีการ
แบ่งรูปแบบผู้น าออกเป็น 5 แบบ 

 2.3.1 เป็นผู้น าที่ไม่ให้ความส าคัญทั้งคนทั้งงานจึงเป็นผู้น าประเภทไม่เอาไหน 

 2.3.2 เป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกบังานน้อย ให้ความส าคัญกับคนมากจงึเป็นผู้น า
ประเภทมิตรภาพสร้างสรรค์ 

 2.3.3 เป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับงานและคนอยู่ในระดับปานกลางจึงเป็นผู้น า
ประเภทประนีประนอม 

 2.3.4 เป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญกับงานมากให้ความส าคัญกับคนน้อยจึงเป็นผู้น า
ประเภทมุ่งงาน 

 2.3.5 เป็นผู้น าที่ให้ความส าคัญทัง้กบังานและคนมากจงึเป็นผู้น าประเภททีมงาน 
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3. ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ (situation leadership theories or contingency 

leadership theories) แนวคิดของทฤษฎีนี้เช่ือว่าประสิทธิผลในการท างานของผู้น าข้ึนอยู่กับป๎จจัยทาง
สถานการณ์ดังนั้นผู้น าประเภทนี้จึงต้องมีสติป๎ญญาสามารถวิเคราะห์มีความคิดกว้างไกลเรียนรู้ ถึง          
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนรับรู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ผู้น าต้องใช้ดุลยพินิจเองว่าในแต่ละสถานการณ์ควรจะเลือกรูปแบบภาวะผู้น าแบบใดมาใช้
เพราะภาวะผู้น าที่เหมาะสมในสถานการณ์หนึ่งอาจไม่เหมาะสมในอีกสถานการณ์หนึ่งก็ได้ทฤษฎีผู้น าตาม
สถานการณ์ที่เป็นที่น่าสนใจมีทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ของ Fiedler ทฤษฎีวิถีสู่เปูาหมายของ House 

ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ของ Heysey-Blanchard และทฤษฎีโมเดลการตัดสินใจของ Vroom, Yetton 
และ Jago (อ้างถึงในสมศักดิ ์รักอยู่, 2552: 21-26)  

 3.1 ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ของ Fiedler ศึกษาความสัมพันธ์ของผู้น าและ
สมาชิกพบว่าสมาชิกมีความสัมพันธ์กันดีมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันก็จะ ให้ความร่วมมือใน          
การท างานเป็นอย่างดีการปฏิบัติงานของกลุ่มที่มีประสิทธิผลจึงข้ึนอยู่กับความเหมาะสมระหว่างผู้น า
กับผู้ตามและสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อผู้น าส าหรับสถานการณ์จะพิจารณาจากป๎จจัยภายในและ
ภายนอกที่มีอิทธิพบต่อองค์การซึ่งองค์การจะต้องควบคุมหรือแก้ไขโดยอาศัยผู้น า 
                      3.2 ทฤษฎีวิถีสู่เปูาหมายของ House ผู้ตามจะยอมรับและพอใจกับพฤติกรรม
ผู้น าเมื่อได้รับรู้ว่าพฤติกรรมนั้นน าไปสูก่ารที่ตนเองจะสามารถบรรลเุปาูหมายของตนเองได้ภารกิจของ
ผู้น าในการจูงใจผู้ตามก็คือท าให้ผู้ตามเกิดความพึงพอใจกระตุ้นให้ผู้ตามปรับปรุงการท างานมีการให้
รางวัลตอบแทนส่งเสรมิการท างานทีมุ่่งไปสู่เปูาหมายปรบัเปลีย่นองค์การให้กา้วหน้ามีการเพิ่มผลลัพธ์
ตอบแทนจากการที่ผู้ตามสามารถท างานบรรลุเปูาหมายได้และหาทางเพิ่มโอกาสของความพึงพอใจ
แก่ผู้ตามบ่อยๆ 

  ทฤษฎีวิถีสู่เปูาหมาย (path- goal  theory) เน้นให้เห็นว่าผู้น าจะท าหน้าที่ได้ดีที่สุด
ย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยผู้น าสามารถแสดงความเป็นผู้น าได้ 4 แบบคือ 

 3.2.1 แบบสนับสนุนเป็นผู้น าที่มุ่งความสัมพันธ์ค านึงถึงผู้ตามจึงมุ่งสร้าง
มนุษยสัมพันธ์สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

 3.2.2 แบบช้ีน าก าหนดให้ผู้ตามท าตามงานที่มอบหมายก าหนดท างานตาม
มาตรฐานงานโดยยึดตนเองเป็นหลักให้ค าแนะน าที่เจาะจงเป็นลักษณะผู้น ามุ่งงาน 

 3.2.3 แบบมุ่งความส าเร็จเป็นผู้น าที่มีการวางเปูาหมายที่ท้าทายก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ตามเน้นความเป็น
เลิศของผลงาน 
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 3.2.4 แบบมีส่วนร่วมให้ค าแนะน าแก่ผู้ตามกระตุ้นความคิดกระตุ้นการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจด้วยการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือก่อนการตัดสินใจนอกจากนี้
ยังเช่ือว่าผู้น าจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามสถานการณ์จากป๎จจัยทีส่ าคัญ 2 ประการคือป๎จจัยจากผู้ตาม
หากผู้ตามไม่มีความสามารถจะต้องการผูน้ าแบบช้ีน าแต่ถ้าผู้ตามมีความสามารถสงูต้องการผู้น าแบบมี
ส่วนร่วมและป๎จจัยด้านสภาพแวดล้อมหากโครงสร้างของงานไม่ชัดเจนก็ต้องการผู้น าแบบช้ีน าหาก
อ านาจหน้าที่ที่เป็นทางการสูงผู้ตามจะยอมรับผู้น าแบบช้ีน าน้อยลงส่วนลักษณะของกลุ่มงานหากไม่มี
การช่วยเหลือสนับสนุนและสร้างความพอใจซึ่งกันและกันก็ต้องการผู้น าแบบสนับสนุน  

  3.3 ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ของ Hersey-Blanchard ทฤษฎีนี้ได้รับอิทธิพล            
จากกลุ่ม Ohio State มีการแบ่งพฤติกรรมผู้น าออกเป็น 2 แบบคือแบบมุ่งงานกับแบบมุ่งความสัมพันธ์สิ่งที่ 
Hersey และ Blanchard เสนอเพิ่มเติมคือความพร้อมของผู้ตามซึ่งหมายถึงความสามารถในการท างานและ
ความเต็มใจที่จะท า 
 3.4 ทฤษฎีโมเดลการตัดสินใจของ Vroom, Yetton และ Jago เป็นแบบจ าลอง     
การตัดสินใจที่ผู้น าจะวิเคราะห์ป๎จจัยสถานการณ์เพื่อตัดสินใจว่ารูปแบบของการตัดสินใจแบบใดมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งมีป๎จจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือคุณภาพของการตัดสินใจการยอมรับ
การตัดสินใจการมุ่งความส าคัญที่การพัฒนาผู้ตามและการมุ่งความส าคัญที่เวลา 
 4. ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพและแลกเปลี่ยน (Transformation and 

Transactional Leadership Theories) ทั้งทฤษฎีผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพและแลกเปลี่ยนต่างก็แสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพหรือความส าเร็จของผู้น าได้โดยดูจากอิทธิพลของผู้น าและผู้ตามในการส่งผลซึ่งกัน     
และกัน 

 4.1 ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ (transformation  leadership  theories)

เน้นกระบวนการที่ผู้น าและผูต้ามพยายามช่วยกันสรา้งแรงจูงใจและคุณค่าทางจริยธรรมซึ่งกันและกัน
เสริมความคิดที่ดีแก่ผู้ตามสนองความต้องการของผู้ตามมีการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตาม
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลผู้น าจะท าให้ผู้ตามเช่ือถือยกย่องยอมรับ
ผู้น าและกระตุ้นให้ท างานมากกว่าปกติมีการพัฒนาความสามารถของผู้ตามให้มีระดับที่สูงข้ึนมี
ศักยภาพมากข้ึนผู้น าจะใช้ภาวะผู้น า ต่อผู้ตามผ่านพฤติกรรมการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และ    
สร้างแรงบันดาลใจการกระตุ้นทางป๎ญญาและการค านึงถึงความเป็นป๎จเจกบุคคล 

  นอกจากนี้ผู้น าจะเปลี่ยนสภาพผู้ตามโดยยกระดับความตระหนักความส านึก      
ความผูกพันของผู้ตามให้ตระหนักถึงความส าเร็จและคุณค่าในการปฏิบัติงานท าให้ผู้ตามก้าวพ้นจาก
ความสนใจของตัวเองและเปลี่ยนระดับความต้องการของผู้ตามจากความต้องการข้ันต ่าไปสู่ ระดับ
ความต้องการข้ันสูงลักษณะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพเป็นดังนี้ 
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 4.1.1 เป็นผู้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
 4.1.2 เป็นคนกล้าและเปิดเผย 

 4.1.3 เป็นคนที่มีความเช่ือมั่นไว้ใจผู้อื่น 

 4.1.4 ช้ีน าให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าในเปูาหมายและสร้างแรงผลักดัน 

 4.1.5 เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 4.1.6 สามารถที่จะเผชิญกับป๎ญหาที่สลับซับซ้อน 

 4.1.7 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล  

 4.2 ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (transactional  leadership  theories) ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น ากับผู้ตามเป็นแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ผู้น าจะให้สิ่งของบางอย่างและรับ
ผลตอบแทนขณะที่ผู้ตามก็จะแลกเปลี่ยนความสามารถความจงรักภักดีเพื่อผลตอบแทนที่ตัวเอง
มุ่งหวังเช่นกันผู้น าแบบแลกเปลี่ยนจะแสดงพฤติกรรมการน าโดยให้รางวัลตอบแทนตามสถานการณ์
อีกลักษณะหนึ่งคือปล่อยให้ผู้ตามท างานไปตามระบบวางเฉยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหากมีป๎ญหาผู้น าจึงจะ
เข้าไปแทรกแซงหาทางช่วยเหลือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามเป็นไปดังนี้ 
 4.2.1 ผู้น าจะพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้ตามต้องการจากการท างานและพยายามให้
ได้รับสิ่งที่ต้องการนั้น 

 4.2.2 มีการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนและสัญญาว่าจะพยายามให้ผลตอบแทน 

 4.2.3 ผู้น าตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของผู้ตามให้นานเท่าที่ผู้ตามจะ
ท างานได้ส าเร็จ 

 

องค์ประกอบของภาวะผู้น า 

 

 ภาวะผู้น านั้นมีป๎จจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก 4 ป๎จจัย อันได้แก่ (พิสิฐชัย กาญจนามัย, 
ออนไลน์ สืบค้นจาก https://sites.google.com)   

1. ผู้น า (leader) หมายถึง ตัวบุคคลที่น ากลุ่ม มีบุคลิกอุปนิสัยในการเป็นผู้น าเพื่อให้ผู้
ตามเกิดความไว้วางใจ และสามารถกระตุ้นผู้ตามให้กระท าการต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ 

 2. ผู้ตาม (followers) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพลจากผู้น าที่ต้องการ
รูปแบบภาวะผู้น าที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับ พื้นฐานความเข้าในในธรรมชาติของมนุษย์ 
 3. การสื่อความหมาย หมายถึง การสื่อความหมายสองทางไม่เพียงแต่การใช้ค าพูด          
ยังรวมถึงการท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
 4. สถานการณ์ (situation) หมายถึง เหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ เกิดข้ึนใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ 

https://sites.google.com/
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เฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด  (Hersey  & Blanc, 1993: 94) (อ้างใน กิ่งแก้ว  ศรีสาลีกุลรัตน์,  
https://www.gotoknow.org) ภาวะผู้น านั้นมีป๎จจัยที่เป็นองค์ประกอบหลัก 3 ป๎จจัยอันได้แก่ 

 1.  ผู้น า (leader) หมายถึง ตัวบุคคลที่น ากลุ่ม มีบุคลิกอุปนิสัย ลักษณะอย่างไร 

2. ผู้ตาม (follwoers) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพลจากผู้น า 

3. สถานการณ์ (situation) หมายถึง เหตุการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดข้ึน 

 ป๎จจัยทั้ง 3 ประการข้างต้นนี้จะมีผลต่อรูปแบบของภาวะผู้น าที่แสดงออกมาเป็นที่ทราบกัน
แล้วว่าภาวะผู้น าจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลสร้างอิทธิพลอันมีผลการกระท าหรือพฤติกรรมความคิดจิตใจ
ความรู้สึกท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมไปในทางที่ผู้น าประสงค์ การสร้างอิทธิพลนั้นอาจออกมาได้ใน
หลายรูปแบบ อาทิ การข่มขู่ บังคับการจูงใจ การโน้มน้าวจิตใจ เป็นต้น   แต่จากการศึกษาพบว่า        
การให้อิทธิพลในทางลบ เช่นการบังคับนั้นไม่ก่อให้เกิดผลดีในระยะยาวเพราะการบังคับข่มขู่นั้น       
เป็นการสร้างความกลัวและความกดดันในการท างานอันจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจใน              
การท างานได้ นอกจากนี้ ผู้น าต้องสามารถชักจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชากล้าแสดงออก กล้าเสี่ยงอย่างมี
เหตุผล ไม่กลัวในผลที่จะเกิดข้ึนเพราะหากกลัวหรือคิดแต่เพียงว่าจะเกิดผลเสียจึงไม่กล้าท าการใดๆ 
ผลงานก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้เลย  ผู้น าต้องพยายามเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์การมี
ความคิดริเริ่มสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ เพราะป๎ญหาหนึ่งๆ นั้นมิใช่มีทางแก้ไขเพียงทางเดียว หากแต่มีหลาย
วิธีที่ จะแก้ ไขซึ่ งต้องอาศัยการร่วมกันคิด ร่ วมกันท า ค้นหาวิธีที่ ดีที่ สุด  ในส่วนของผู้ ตาม 
(followers) ผู้น าต้องแสวงหาความเช่ือถือไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้น ากับผู้ตามผู้น าต้องไว้ใจผู้ตาม
โดยการให้อ านาจบางส่วนในการด าเนินงานในการตัดสินใจและที่ส าคัญคือตัวผู้น าต้องมีความตั้งใจ
จริงที่จะท างาน และรู้ให้มากกว่าสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ตาม สามารถให้แนวทางและแก้ไขป๎ญหาต่างๆ
ให้ผู้ตามหรือสมาชิกในกลุ่มได้ด้วยความสามารถดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ตามในการที่
จะปฏิบัติตาม ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการท่านหนึ่งเมื่อได้รับต าแหน่งใหม่ๆ ผู้ใต้บังคับบัญชามี               
ความสงสัยในความสามารถว่าสามารถเข้าใจและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้หรือไม่เ พราะ
ผู้จัดการใหม่ท่านนี้มาจากธุรกิจที่แตกต่างกันและไม่มีความรู้พื้นฐานในงานด้านนี้เลย แต่หลังจากที่
ท่านผู้จัดการได้ใช้เวลาศึกษาเรียนรู้งานและสามารถให้ค าปรึกษาค าแนะน าที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
ผู้จัดการท่านนี้ก็เป็นที่ยอมรับและได้ความเช่ือถือความเช่ือมั่นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและท างาน                
ร่วมกันได้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 
 

 

 

 

https://www.gotoknow.org/
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มิทเชล และ ลาร์สัน จูเนียร์ (Michell and Larson, Jr., 1987: 435-436) ได้ช้ีให้เห็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ในการพิจารณาว่าผู้น าใดมีภาวะผู้น าหรือไม่ ได้แก่  
  1. ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพล ที่ผู้น าพยายามจะมีอิทธิพลเหนือ     
ผู้ตาม เพื่อให้มีพฤติกรรม การปฏิบัติงานตามต้องการโดยมีจุดมุ่งหมายขององค์การเป็นเปูาหมาย 
ไม่ใช่เรื่องของบุคคลที่จะพึงมีภาวะผู้น าได้โดยที่ไม่ได้มีการกระท าใดๆ เป็นกระบวนการ (process)     
ให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่น ดังนั้น ผู้น าทางจากการแต่งตั้ง เช่น ผู้อ านวยการ ผู้บัญชาการ อาจจะมีภาวะ
หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่ว่ามีลักษณะทั้ง 3 ประการหรือเปล่า ในทางตรงข้าม ผู้ที่แสดงภาวะผู้น าอาจจะ
ไม่เป็นผู้น าที่แบบทางการแต่มีองค์ประกอบ 3 ประการนั้น 

 2. ภาวะผู้น า นอกจากเป็นกระบวนการแล้ว ภาวะผู้น าจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้ตาม
ยอมให้ผู้น าใช้อิทธิพลต่อตัวเขา ซึ่งโดยทั่วไปก็ต้องพิจารณาถึงระดับความถูกต้องของอิทธิพลที่ใช้ด้วย
ว่าไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจเข้าขู่เข็ญ หรือบีบบังคับ ให้ท าตาม เพราะถ้าเป็นการเช่นน้ันก็ไม่ถือว่าผู้น ามี
ภาวะผู้น าได ้

  3. ภาวะผู้น า จะถูกอ้างถึงเมื่อจุดมุ่งหมายของกลุ่ม หรือองค์การประสบความส าเร็จ 
ดังนั้นถ้าหากผู้น าไม่สามารถ น ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จดังกล่าวได้ ก็ย่อมหมายถึงว่าผู้น าไม่ได้แสดง
ภาวะผู้น าหรือไม่มีความสามารถในการน านั่นเอง 
 สรุปองค์ประกอบของภาวะผู้น าที่ส าคัญ คือ ผู้น าซึ่งหมายถึง ตัวบุคคลที่น ากลุ่มผู้ตามบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพลจากผู้น าซึ่งอยู่ในระดับผู้ปฏิบัติและสถานการณ์  หมายถึง เหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่าผู้น าและผู้ตาม 

 

ความส าคัญของภาวะผู้น า 

 

 การบริหารการศึกษาในป๎จจบุันมสี่วนประกอบส าคัญหลายอย่างทีจ่ะช่วยให้องค์การนั้นอยู่ได้
โดยไม่มีป๎ญหา มีความเจริญก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งที่จะขาด
ไม่ได้ คือ บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้น า หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาขององค์การนั้น ๆ และภาวะผู้น าซึ่ง
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 61) ภาวะผู้น าเป็นป๎จจัยส าคัญต่อ
การบริหารหรือต่อตัวผู้บริหาร เพราะภาวะผู้น าจะเป็นเครี่องช้ีวัดให้เห็นความส าเร็จของหน่วยงาน 
การด าเนินงานอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและศิลปะในการบริหารงาน
ของผู้น านั้นก็คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารความส าคัญของภาวะผู้น าได้มีการน าข้ึนมากล่าวถึงในกลุ่ม
ของผู้บริหารและผู้จัดการซึ่งถือเป็นประเด็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตราบใดที่ยังมีการท างานของ
บุคคลร่วมกันอยู่ภายในองค์การ ภาวะผู้น าภายในตัวผู้บริหารจึงเป็นป๎จจัยที่ส าคัญประการหนึ่งต่อ
ความส าเร็จขององค์การทั้งนี้เพราะผู้บริหารมีบทบาทและความรับผิดชอบโดยตรงต่อการวางแผน    



14 

 

การตัดสินใจ การสั่งการดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รวมถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาขององค์การ
ด้วยป๎ญหาที่เป็นที่สนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยู่ตรงที่ว่าผู้บริหารท าอย่างไรหรือมีวิธีการ   
ท าอย่างไรจึงท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถ และพยายามที่จะท าให้
งานส าเร็จด้วยความเต็มใจ ประเด็นนี้ท าให้เห็นว่าผู้บริหาร/ผู้น า กับภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับการน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ในองค์การ ทางการศึกษาก็
เช่นกัน ผู้บริหารจะมีภาวะผู้น าที่ดีและพัฒนาภาวะผู้น าของตนเองให้ดีได้นั้นผู้บริหารต้องมีความรู้
ประสบการณ์และความริเริม่สร้างสรรค์ต้องรู้จกัสร้างโอกาสเพื่อท าหน้าที่ผู้น าในการน าแนวคิดของตน
ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง มีความเป็นไปได้จริง ผู้บริหารต้องแสดงบทบาทของตน และแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่คนคาดหวังได้อย่างชัดเจน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ทางการศึกษาไว้อย่างชาญฉลาด                   
มีความคิดกว้างไกล เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องมี
องค์ประกอบอื่นที่จ าเป็น เช่น มีความเป็นนักวิเคราะห์ป๎ญหา วิเคราะห์งาน แผนงานและโครงการ    
ต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทฤษฎีการจูงใจ การใช้อิทธิพลกับบุคคลได้อย่างยอดเยี่ยมที่ส าคัญ
ผู้บริหารต้องสามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้เพื่อให้องค์การก้าวหน้าและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ ผู้บริหารต้องพัฒนาความเป็นผู้น าในตนอยู่เสมอ ปรับปรุงตนเองในด้านความคิด ทัศนคติ 
ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะเพิ่มพูนประสบการณ์ตื่นตัวอยู่เสมอท ากิจกรรมที่หลากหลาย
รวมถึงบุคลิกภาพและทักษะด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกบการเป็นผู้บริหาร  

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545: 1-17) สรุปความส าคัญของภาวะผู้น าต่อองค์การดังนี้ 
1. เป็นส่วนที่ดึงดูดความรู้ความสามารถต่างๆ ในตัวผู้บริหารออกมาใช้ กล่าวได้ว่า

ผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในเรื่องงานมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหากขาดภาวะ
ผู้น าแล้ว ความรู้ความสามารถดังกล่าว จะไม่ได้ถูกน าออกมาใช้หรือไม่มีโอกาสใช้อย่างเต็มที่เพราะ     
ไม่สามารถกระตุ้นหรือชักจูงผู้อื่นให้คล้อยตามและปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ 

  2. ช่วยประสานความขัดแย้งต่างๆ ภายในหน่วยงาน หรือองค์การจะประกอบด้วย
บุคคลจ านวนหนึ่งมารวมกัน จะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดของหน่วยงานหรืออ งค์การ ซึ่งบุคคล
เหล่าน้ีมีความแตกต่างกันในหลายๆ เรื่อง เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความเช่ือ ฯลฯ การที่บุคคลมี
ความแตกต่างกันในเรื่องดังกล่าวมาอยู่รวมกันในหน่วยงานหรือองค์การ มักก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่
ไม่วาจะเป็นความขัดแย้งในรูปใด ถ้าผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์การ มีภาวะผู้น าที่มีคนยอมรับนับ
ถือแล้วก็มักจะสามารถประสานหรือช่วยบรรเทาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานหรือองค์การ
ได้ โดยการชักจูงประนีประนอมหรือประสานประโยชน์เพื่อให้บุคคลต่างๆ ในหน่วยงานหรือองค์การมี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนและร่วมกัน ฟ๎นฝุาอุปสรรคเพื่อให้หน่วยงานที่มีความเจริญกาวหน้า 
กล่าวโดยสรุปก็คือ ภาวะผู้น า ช่วยผูกมัดเช่ือมโยงให้สมาชิกของหน่วยงานมีเอกภาพนั่นเอง                   
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  3. ช่วยโน้มน้าวชักจูงให้บุคลากรทุ่มเทความรู้ความสามรถให้แก่องค์การ องค์การ
จะต้องมีป๎จจัยเอื้ออ านวยหลายอย่าง ที่จะท าให้สมาชิกตั้งใจและทุ่มเทในท างาน เช่น การจัดบุคคล
ท างานตรงตามความถนัดและความสามารถ ผู้บังคับบัญชาต้องรู้จักรับฟ๎งความคิดเห็น การประเมิน
การปฏิบัติงานก็ต้องมีความยุติธรรมและสิง่ส าคัญประการหนึ่งที่ขาดเสยีมิได้ก็คือผูบ้รหิารขององค์การ
มีภาวะผู้น าท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการยอมรับ เกิดความศรัทธาและความเช่ือมันว่าผู้บริหาร              
ไม่เพียงแต่น าองค์การให้อยู่รอดเท่านั้นแต่จะน าความเจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจ เกียรติยศช่ือเสียง
และความส าเร็จมาสู่องค์การ 

                    4. เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากร เมื่อหน่วยงานหรือองค์การเผชิญสภาวะคับขันหรือ
สภาวะที่อาจกระทบถึงความอยู่รอด ภาวะผู้น าของผู้บริหารจะยิ่งทวีความส าคัญมากข้ึนเพราะใน
สภาพเช่นน้ันผู้บริหารจะต้องเพิ่มความระมัดระวังความรอบคอบ ความเข้มแข็ง และกล้าตัดสินใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆ ภายในหน่วยงานหรือองค์การที่ขาดประสิทธิภาพต่าง ๆ ให้รอดพ้นจาก
สภาวะคับขันดังกล่าว 

 

บทบาทของภาวะผู้น า  
 

 บทบาทของภาวะผู้น าที่ดีขององค์การ ควรมีลักษณะดังนี้ (รังสรรค์ ศรีประเสริฐศรี, 2544: 

16-17 ) 

  1. เป็นตัวแทนในทุกสถานการณ์ (fugure head) ผู้น าที่มีต าแหน่งสูงขององค์การ
จะต้องเป็นตัวแทนกิจกรรม ต่างๆ คือ 

   1) เป็นตัวแทนที่ดีขององค์การ 

   2) เป็นตัวแทนที่จะรวบรวมข้อมูลที่อยู่ภายนอกองค์การ 

   3) ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือน 

  2. เป็นผู้พูดที่ดี (spoke person) ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการพูดและน าเสนอ
กิจกรรมตลอดจนมีการวางแผน มีความสามารถในด้านต่างๆและมีวิสัยทัศน์ที่ดีกับบุคคลหรือผ่านฝุาย
ต่างๆ คือ 

   1) ฝุายบริหารระดับสูง 
   2) ลูกค้า 
   3) บุคคลภายนอก เช่นสหภาพแรงงาน 

   4) เพื่อนร่วมอาชีพ 

   5) ชุมชน 
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  3. เป็นนักเจรจาต่อรอง (negotiator) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเจรจาต่อรอง ดังนี้ 
   1) สามารถเจรจาต่อรองกับผู้บริหารผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าในการเจรจา
ด้านขอเงินทุนสิ่งอ านวยความสะดวกอุปกรณ์หรือการสนับสนุนอื่นๆ 

   2) สามารถต่อรองกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเพื่อที่จะต่อรองด้าน
พนักงานและเจรจากับหน่วยงานภายนอกในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และรูปแบบ             
การสนับสนุนอื่นๆ 

   3) สามารถต่อรองกับลูกค้าผู้ขายป๎จจัยการผลิต และผู้ขายสินค้าหรือผู้
ให้บริการเพื่อให้เกิดการซื้อขายการก าหนดตารางเวลาและเงื่อนไขการขนส่ง 

                  4. การสอนงาน (coach) ผู้น าที่มีประสิทธิผลจะต้องมีเวลาและความสามารถที่จะ
สอนทีมงาน ดังนี้ 
   1) ต้องพยายามช่วยให้ทีมงานประสบความส าเร็จ 

   2) ต้องให้สมาชิกทีมงานมีการปูอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 

   3) เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่าสมาชิกทีมงานมีขั้นตอนการท างานและมีการ
ปฏิบัติงานที่ดีข้ึน 

  5. เป็นผู้สามารถสร้างทีมงานได้ (team builder) ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
   1) เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่าสมาชิกทีมงานมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จ 
เช่น มีการใช้จดหมายชมเชยแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

   2) ริเริ่มกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจแก่กลุ่มเช่น การจัดปาร์ตี้ และการ
สนับสนุนด้านกีฬา 
   3) จัดประชุมพบปะสังสรรค์เป็นช่วงๆเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในทีมงานมีการ
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องความส าเร็จ ป๎ญหา และสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

  6. แสดงบทบาทการท างานเป็นทมี (team player) มีพฤติกรรมที่ผู้น าจะต้องปฏิบัติ
3 ประการ ดังนี้ 
   1) การวางตัวเป็นสมาชิกของทีม และเป็นผู้น าทีมที่เหมาะสม 

   2) มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในองค์การ 

   3) แสดงความจริงใจต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยให้การ
สนับสนุนแผนการท างานเป็นทีมและกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ 
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  7. สามารถแก้ไขป๎ญหาทางด้านเทคนิคได้ (technical problem solver) เป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับผู้บงัคับบัญชาระดับต้น และผู้บริหารระดับกลางทีจ่ะช่วยสมาชิกของทีมงานแก้ไขป๎ญหา
ด้านเทคนิคโดยมีกิจกรรม 2 ประการดังนี้ 
   1) ผู้น าควร ให้บริการในฐานะเป็นผู้เช่ียวชาญ หรือผู้แนะน าด้านเทคนิค 

   2) เป็นผู้สร้างผลประโยชน์เกี่ยวกับการท างานประจ า เช่น สนับสนุน            
การสร้างยอดขาย หรือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ 

  8. การประกอบการ (entrepreneur) เป็นผู้ให้ค าแนะน าความคิดริเริ่มมีคามคิดเชิง
วิเคราะห์ (critical thinking) และมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าประกอบการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงธุรกิจถึงแม้จะไม่ใช่กิจการของตนเอง ซึ่งมีกิจกรรมของการเป็นผู้น าที่มีบทบาทเป็น           
ผู้ประกอบการ 3 ประการดังนี้ 
   1) หาวิธีที่จะต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานซึ่งต้องมีความ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภายนอก เช่น การเยี่ยมเยียนธุรกิจ การจัดประชุมกลุ่มอาชีพ หรือการจัด
แสดงสินค้า หรือการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษา 

   2) มีการพูดคุยกับลูกค้าและพนักงานถึงความจ าเป็น และความต้องการที่
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 

   3) มีการอ่านสิ่งตีพิมพ์ บทความ นิตยสารของกลุ่มวิชาชีพ เพื่อที่จะรับรู้สิ่ง
ที่จะเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมและในวงอาชีพนั้น 

 ภาวัฒน์ พันธ์ุแพ (2547: 57) ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงองค์การจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้เลย                          
หากผู้น าไม่เป็นผู้ริเริ่มโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะต้องท าให้
บุคลากรในองค์การยอมรับและมีความรู้สึกร่วมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ท้าทายส าคัญ
ของผู้น าองค์การในป๎จจุบัน ดังนั้น ผู้น าองค์การในฐานะผู้มีบทบาทส าคัญในระดับองค์การจึงต้อง
แสดงบทบาทที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่ง       
การเรียนรู้ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ด้านที่สอดคล้องตามกรอบ
แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ของปีเตอร์เซ็นเก้ ดังนี้ 

1. บทบาทต่อการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านความรอบรู้แห่งตน เช่น 

  1.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ ที่ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงเพื่อน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ 

 1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความส าเร็จ 
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 1.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการวางแผน ก าหนดข้ันตอนและ
วิธีการในการท างานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 

 2. บทบาทต่อการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านแบบแผนความคิดอ่าน เช่น 

 2.1  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีกระบวนการคิด วิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูล
ต่างๆบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง 
 2.2  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุลากรมีการพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบ
ทุกด้านก่อนการตัดสินใจด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกครั้ง 
 2.3  การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการน าป๎ญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในขณะปฏิบัติงาน
มาวิเคราะห์ 
 3. บทบาทต่อการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านวิสัยทัศน์ร่วมกัน เช่น 

 3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงาน 

 3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรรับรู้ถึงเปูาหมายของหน่วยงานที่ต้องการใน
อนาคต 

 3.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการวางแผนงานของตนเองเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

 4. บทบาทต่อการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ของทีม เช่น 

 4.1 การสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจัดระบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ตัดสินใจแก้ป๎ญหาการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 4.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
และยอมรับเหตุผลของกันและกัน 

 5.บทบาทต่อการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ เช่น 

 5.1 การสนับสนุนให้หน่วยงานก าหนดเปูาหมายและทิศทางการท างานที่ชัดเจน 
สอดคล้องความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

 5.2 การสนับสนุนให้หน่วยงานมีการจดัแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ
ที่ชัดเจน 

 5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุลากรมีความสามารถในการคิดและปฏิบัติงาน
ที่สลับซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ 
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 นราวิทย์ นาควิเวก (2560) ได้วิเคราะห์และสรุปไว้เกี่ยวกับบทบาทของผู้น าไว้ว่า การเป็น
ผู้น าในยุค 4.0 เปรียบเสมือนการเป็นผู้น าที่ยืนบนจุดที่สูงสุดแล้วกลับสู่สามัญ เนื่องจากผู้น าในอดีต
เริ่มต้นการเป็นผู้น าที่คอยบังคับบัญชา เป็นยุคของการช้ีนิ้วสั่งการ โดยใช้ทักษะของผู้น าที่คล้ายกับ
ทหารและบทบาทของผู้น าจะมีลักษณะเป็นผู้บริหารจัดการคล้ายกับมุมของ MBA ที่มีการวางแผน 
การบริหาร การน าเสนอผลงานการคิดเชิงวิเคราะห์ และการจะช้ีวัดถึงความเป็นผู้น าที่ดีมี
ความสามารถในอดีต ก็ต้องไปดูที่ผู้ตามว่าคิดเหมือนผู้น าหรือไม่ ซึ่งนิยามที่ว่านี้มีมานานพอสมควร  
บทบาทของผู้น าที่ดีในยุค 4.0 เนื่องจากเป็นยุคของการบริหารจัดการคนให้ดูแลคน เป็นเรื่องของ
ความเช่ือในความเป็นมนุษย์ และคุณค่าที่มีอยู่ในตัวทุกคน (human being) นั่นเพราะ 4.0 คือยุค
ของนวัตกรรมและโลกที่ทันสมัยในการประยุกต์digital  life ผนวกกับนวัตกรรมอันทรงคุณค่า ที่แต่
ละองค์กรต้องสรา้งมาเพื่อใหม้ีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างอย่างยั่งยืนด้วยเหตุน้ีจึงท าให้คุณสมบัติของ
ผู้น าเปลี่ยนไป เพราะเป็นเรื่องที่กลับมาใกล้ตัวมาก บทบาทของผู้น ายุค 4.0 นิยามให้ “ผู้น าต้อง
เปลี่ยนเป็นผู้อ านวย หมายถึง ผู้อ านวยการเรียนรู้หรือคอยอ านวยการในทุกๆเรื่อง เพื่อให้คนท างาน
สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง” ยุค 4.0 ผู้น าจะต้องคอยส่งเสริมและอ านวยให้เกิดองค์กรจัดการตัวเอง 
(self  organization) ซึ่งเช่ือมโยงไปกับวิถีของคนยุค 4.0 อย่างชัดเจน ส่วนในแง่ของ HR 4.0 ก็จะ
มองไปที่การเช่ือในคุณค่าของคน (personal  value) ศรัทธาในคุณค่าที่มีอยู่ในตัวทุกคน เช่ือว่าทุก
คนสามารถดูแลและจัดการตัวเองได้ ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจคือ 
บทบาทของผู้น าที่ดีในยุค 4.0 จะไม่ใช่ผู้ที่คอยสั่งการอีกต่อไป แต่จะเป็นผู้ที่คอยส่งเสริมสนับสนุน ให้
ลูกน้องแต่ละคนสามารถท างานที่ตัวเองรับผิดชอบให้ส าเรจ็ รวมถึงการคิดสิ่งใหม่ๆ การน าเอาคุณค่าที่
มีในตัวพนักงานมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม ซึ่งก็คือผู้อ านวยการและพัฒนากร (OD : organization 

development) โดยมีทักษะที่จ าเป็นดังนี้ 
  1. ต้องเข้าใจในความต่างของคนและศรัทธาในคุณค่าความแตกต่างของแต่ละคน 
(personal values  trust) ผู้น าต้องเช่ือว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่าและข้อดีในตัวเอง สิ่งนี้คือ mindset แรก
ของผู้น ายุค 4.0ซึ่งผู้น าต้องมองเห็นความถนัดของลูกน้อง แล้วจึงจะสามารถพูดคุยกับเขาในการก าหนด
เปูาหมายร่วมกัน ชวนเขาคิดหาวิธีการท างานส่วนนั้นให้ส าเร็จ 

  2. ต้องฟ๎งเก่งและฟ๎งด้วยหัวใจ (deep listening) เมื่อผู้น าได้เห็นคุณค่าของลูกน้อง
แล้ว สิ่งต่อมาคือต้องรับฟ๎งให้มากด้วย เพราะการฟ๎งสามารถท าให้พนักงานมีตัวตนอยู่จริง หลาย
องค์กรผู้น าส่วนใหญ่มักชอบพูดเยอะแต่ฟ๎งน้อย จนลูกน้องไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่ต่างจาก
การปิดกั้นโอกาสและเวทีโชว์ศักยภาพในทางอ้อม แต่ถ้าผู้น าเปิดโอกาสให้พวกเขามีเวทีแสดง      
ความคิดเห็น ก็ยิ่งท าให้พวกมีพลังคิดมากข้ึนและยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีตัวตนอยู่จริงในองค์กร 
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3. ต้องฝึกฝนคนเป็นและโค้ชคนได้ (coaching) การเป็นโค้ชที่ดี ไม่จ าเป็นต้องเก่ง
แบบตัวนักกีฬาที่ลงแข่ง แต่บทบาทของโค้ชที่ดีต้องเข้าใจและมองเห็นศักยภาพของลูกน้อง ต้องฟ๎ง    
ให้เป็น ตั้งค าถามเก่งแล้วถึงจะสะท้อนกลับไปได้ ท าให้บทบาทโค้ชเปรียบเหมือนการช่วยค้นหา
เปูาหมาย ค้นหาคุณค่าและแนวทางสู่การท างานที่บรรลุเปูาหมาย 

  4. ต้องมีทักษะของการอ านวยการเรียนรู้ (facilitation)การเป็นผู้น าในยุค 4.0 ต้อง
สามารถสร้างกระบวนการเรยีนรู้ได้ เพราะจะช่วยให้ทุกกิจกรรมที่บริหารอยู่บรรลุผล จากการที่คนทั้ง
ทีมเข้าใจสิ่งที่ท าอยู่ตรงกันและคุยในเรื่องเดียวกัน ซึ่งข้อนี้ต่างจาก 3 ข้อแรกที่เป็นการบริหารตัว
บุคคล นอกจากนี้การอ านวยการเรียนรู้ยังช่วยให้ทุกคนในทีมร่วมกันท างานในภารกิจต่างๆให้ส าเร็จ 
โดยผู้น าต้องวางเปูาหมายน้ันๆใหเ้ปน็ของพวกเขา ใช้แนวคิดของพวกเขา ซึ่งจะท าให้พนักงานเกิดการ
แชร์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ผ่านมาผู้น ามักท าข้อนี้ไม่เก่ง (อ้างอิงจากหนังสือของ อ.วรภัทร         
ภู่เจริญ และ อ.วิศิษฐ์ วังวิญํู ที่ได้เขียนถึงเรื่องผู้น าในบทบาทกระบวนกร หรือ facilitator เอาไว้) 

เพราะปกติคนมักมองเรื่องการประชุมในองค์กรเป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่เมื่อเปลี่ยนจากการประชุม
แบบเดิมมาเป็นการสรา้งกระบวนการเรยีนรู้รว่มกัน ก็จะท าให้ทุกคนสนุกในการคิดสิ่งใหม่ ซึ่งอาจเกิด
จากการเชียร์ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ “เมื่อเราเอาคุณค่าของคนมา
คุยกัน หนึ่งไอเดียคุยกับอีกหนึ่งไอเดีย มันไม่ได้แปลว่าจะเท่ากับสอง แต่มันจะมีพลังจนกลายเป็น      
อีกสิบ ยี่สิบ เพราะมันเกิดการต่อยอดความสร้างสรรค์ไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าทักษะ         
การเรียนรู้ คือทักษะมหัศจรรย์ที่ส าคัญอย่างยิ่ง” 

 5. ต้องมีทักษะการเล่าเรื่องเก่ง (storytelling)เพราะการเล่าเรื่องมีผลต่อทัศนคติ, 
ความเช่ือ ท าให้การเล่าเรื่องได้เก่งสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติคนได้ ยกตัวอย่าง : นิทานเรื่องหนูน้อย
หมวกแดง ซึ่งมีการเล่าต่อๆ กันมากว่า 700 ปีแล้ว ความน่าสนใจคือเวลาพ่อแม่เล่านิทานเรื่องนี้ให้ลูก
เราฟ๎ง พอลูกได้ฟ๎งก็จะท าให้เขารู้ว่า ไม่ควรไว้วางใจใครง่ายๆ ต้องระวังตัวเองและไม่ใช้ชีวิตบนความ
ประมาท ซึ่งหากว่าผู้น ายุคนี้สามารถเล่าเรื่องได้เก่ง ก็จะท าให้ลูกน้องได้ทั้งความรู้และต่อยอด
ความคิดต่อๆไปได้ทักษะทั้ง 5 นี้คือทักษะที่เน้นความเป็นมนุษย์ (soft  side) ซึ่งเป็น soft  skill ต่าง
จากยุคก่อนที่บทบาทความเป็นผู้น าเน้นหนักไปที่  hard skill นั่นเพราะยุค business 4.0, 

organization 4.0 หรือ HR 4.0 จะเน้นเรื่องคนเป็นหลัก โดยท าให้องค์กรสามารถจัดการตัวเองได้ 
ทุกคนต้องหยิบยกเรื่องนวัตกรรมขึ้นมาได้ด้วยตนเองและสามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งไม่เฉพาะการดูแล
ตัวเองได้แต่เรื่องงาน แต่ต้องรวมไปถึงเรื่องชีวิตและครอบครัวด้วยแนวปฏิบัติในเรื่องบทบาทต่อ        
การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามที่ได้น าเสนอมานี้ ผู้น าองค์การสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธ์ศาสตร์การบริหารจัดการให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับทิศทางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในป๎จจุบัน เพื่อการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็น
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องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) อย่างมั่นคงภาวะผู้น ามีบทบาทที่
แบ่งอย่างกว้างๆ ออกเป็น 4 ประการคือ (ศราวุธ ก๋องแดง, ออนไลน์. https://www.gotoknow.org) 
  1. การก าหนดแนวทางหลัก (pathfinding) ผู้น าควรเริ่มต้นด้วยการก าหนด
เปูาหมายและแนวความคิดที่ชัดเจน บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้ผู้น าสร้างแผนงานแม่แบบ (blueprint 

of action) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน และนอกจากนั้น ไม่เพียงแต่
ต้องรู้ถึงวิธีการก าหนดทิศทางและเปูาหมายเท่านั้น แต่ผู้น าต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่น
จากพนักงานในการบรรลุถึงเปูาหมายด้วยผู้น าต้องมีความสามารถน าให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสร้าง
พันธกิจ (mission) วิสัยทัศน์ (vision) และสื่อสารอย่างชัดเจน ผู้น าต้องช้ีให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่
พนักงานจะได้รับจากความส าเร็จในอนาคต 

          2. การสร้างระบบการท างานที่มปีระสิทธิผล (aligning) การสร้างระบบการท างานที่
มีประสิทธิผลหรือการท าให้องค์การด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสร้างแผนหลักที่ก าหนด
ข้ึนในข้ันตอนที่หนึ่ง ทุกระดับช้ันขององค์การควรมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกัน ผู้น ายังต้องเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ข้ันตอนการท างาน และโครงสร้าง
องค์การท างานให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การที่ได้วางไว้ 

          3. การมอบอ านาจ (empowering) หากผู้น ามีการมอบอ านาจให้แก่พนักงานอย่าง
จริงจังจะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคลและ
ระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆที่สร้างสรรค์ และพนักงานสามารถแสดงความ
คิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ ดังนั้นผู้น าต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้นการสร้างเสริมและ
ปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่
ในบุคคลทุกคน  

           4. การสร้างตัวแบบ (modeling) ผู้น าต้องสร้างความน่าเช่ือถือต้องมีคุณสมบัติของ
ผู้น าที่ดีด้วย กล่าวคือต้องเข้าใจถึงความส าคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ(characteristics) กับ
ความรู้ความสามารถ (competence) 

 กล่าวโดยสรุปบทบาทของภาวะผู้น า คือ การน าหน่วยงานหรือองค์กรโดยอาจท าหน้าที่คล้าย
โคช ที่จะเป็นผู้แนะน า หรือผู้น าทั้งด้านความคิดและการกระท า ทั้งนี้ผู้น าต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้น
การสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ 
และศักยภาพที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน  
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ลักษณะของภาวะผู้น า 

 

 ลักษณะภาวะผู้น า เป็นคุณลักษณะที่อยู่ในตัวของผู้น าสามารถแสดงออกหรือสังเกตเห็นได้ที่
เกี่ยวกับการท าหน้าที่เป็นผู้น าการบริหารงานในองค์การเพื่อให้ภาระงานบรรลุตามเปูาหมาย  ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านที่ได้แสดงความคิดเห็นและสรุปไว้ดังนี้ 
 พินิจ โคตะการ (2559: ออนไลน์, https://plus.google.com)  ผู้น าเป็นส่วนหนึ่งของ        
การบริหารหรือการจัดการผู้จัดการหรือผู้บริหารมีหน้าที่วางแผนและจัดระเบียบให้งานด าเนินไปได้
ด้วยความเรียบร้อยแต่ผู้น ามีหน้าที่ท าให้ผู้อื่นตาม และการที่คนอื่นตามผู้น าก็ไม่มีใครรับรองว่า ผู้น า
จะน าไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอ ดังนั้นคนที่เป็นผู้น าที่เข้มแข็ง ก็อาจจะไม่ใช่ผู้จัดการ หรือบริหาร      
ที่ดีได้ หรือผู้บริหารผู้จัดการที่ดีก็อาจไม่ใช่ผู้น าที่ดีก็ได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้องค์การหนึ่งองค์การใดที่
ต้องการประสบความส าเร็จ ก็ย่อมต้องการผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่มีลักษณะเป็นผู้น าดังนี้  
 1. ต้องมีความฉลาด (Intelligence) ผู้น าจะต้องมีระดับความรูแ้ละสติป๎ญญาโดยเฉลี่ยสงูกว่า
บุคคลที่ให้เขาเป็นผู้น า เพราะผู้น าจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ป๎ญหาต่างๆ บุคคลที่ฉลาด
เท่านั้นที่จะสามารถจัดการกับป๎ญหาต่างๆ หรือเรื่องราวต่างๆ ได้ 
          2. ต้องมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกว้าง (social maturity & achievement drive) คือ
จะต้องมีความสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างกว้างขวาง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ต้องยอมรับสภาพต่าง ๆ 
ไม่ว่าแพ้หรือชนะ ไม่ว่าผิดหวังหรือส าเร็จ ผู้น าจะต้องมีความอดทนต่อความคับข้องใจต่าง ๆ พยายาม
ขจัดความรู้สึกต่อต้านสังคม หรือต่อต้านคนอื่นให้เหลือน้อยที่สุด เป็นคนมีเหตุผล เป็นคนเช่ือมั่นใน
ตนเอง และนับถือตนเอง 

       3. ต้องมีแรงจูงใจภายใน (inner motivation) ผู้น าจะต้องมีแรงขับที่จะท าอะไรให้เด่น ให้
ส าเร็จอยู่เรื่อย ๆ เมื่อท าสิ่งหนึ่งส าเร็จก็ต้องการที่จะท าสิ่งอื่นต่อไป เมื่อท าสิ่งใดส าเร็จก็จะกลายเป็น
แรงจูงใจท้าทายให้ท าสิ่งอื่นให้ส าเร็จต่อไป ผู้น าจะต้องมี ความรับผิดชอบอย่างสูง เพราะความ
รับผิดชอบจะเป็นบันไดที่ท าให้เขามีโอกาสประสบความส าเร็จ  

         4. ต้องมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ (human relations attitudes) ผู้น าที่ประสบ
ความส าเร็จนั้น เขายอมรับอยู่เสมอว่างานที่ส าเร็จนั้นมีคนอื่นช่วยท า ไม่ใช่เขาท า เอง ดังนั้น             
เขาจะต้องพัฒนาความเข้าใจและทักษะทางสังคมที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น ผู้น าจะต้องให้ความนับถือ
ผู้อื่นและจ าต้องระลึกอยู่เสมอว่า ความส าเร็จในการเป็นผู้น านั้น ข้ึนอยู่กับความร่วมมือกับผู้อื่น และ
การติดต่อกับบุคคลอื่นในฐานะที่เขาเป็นบุคคล ไม่ใช่ในฐานะที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของการท างานเท่านั้น 
ผู้น าจะต้ องยอมรับ ศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ ของคนอื่ น  และมีความสนใจร่วมกั บผู้ อื่ น                              
วรวิทย์  จันสา (ออนไลน์  https://www.gotoknow.org) 

https://plus.google.com/
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1. ผู้ น ามี ผู้ ใ ต้ บั ง คับบัญชา  ไม่ ใ ช่ ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง ห มดที่ เ ป็ นผู้ น า  ผู้ บ ริ ห า ร                    
มีผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องให้การนิเทศ แต่ถ้าบุคคลเหล่านี้ไม่เต็มใจยอมรับหรือปฏิบัติตามการนิเทศ
แสดงว่า ผู้บริหารมิได้เป็นผู้น า ผู้ใต้บังคับบัญชา อาจปฏิบัติตามเพราะเกิดความกลัวก็ได้ แต่มิใช่        
การปฏิบัติตามเพื่ อสนองตอบภาวะผู้น าในลักษณะที่ เหมือนกันนั้น ไม่ ใช่ผู้น าทุกคนที่ เป็น
ผู้บริหาร ผู้น าอาจไม่ใช่ผู้บริหารก็ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้น าที่ไม่เป็นทางการในกลุ่มการท างาน เป็นผู้น ามี
ภาวะผู้น าแต่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 

 2. ผู้น าต้องเป็นผู้ตัดสินใจ Zaleznik ได้ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างของความคาดหวัง
ของพฤติกรรมของผู้บริหารกับผู้น า ผู้บริหารถูกคาดหวังให้เป็นผู้ตัดสินใจและผู้แก้ป๎ญหา บร รดา
ผู้บริหารทั้งหลายใช้ความคิดในการวิเคราะห์ในขบวนการที่จะน าให้เปูาหมายขององค์การประสบ
ผลส าเร็จ ผู้น าถูกค่าหวังว่าต้องเป็นบุคคลที่น่านับถือ มีทรรศนะกว้างไกล จะท าให้ผู้ร่วมงานมี
ความหวังและมีความคาดหวังสูง 
 3. ผู้น าต้องรู้ใจลูกน้อง ทั้งผู้บริหารและผู้น าต้องรู้ความต้องการขององค์การและ
ความต้องการของสมาชิก อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายขององค์การใน
ขณะที่ผู้น าต้องรู้ความต้องการของสมาชิก ผู้บริหารไม่สามารถจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ ถ้าไม่ทราบ
เปูาหมายขององค์การ ผู้น าก็ไม่สามารถเป็นผู้น าทีด่ีได้ถ้าไม่ทราบความต้องการและความพึงพอใจของ
สมาชิกของตนเองได้  
 สุทธิชัย ป๎ญญโรจน์ (2554) คุณลักษณะของผู้น าที่ดีมีดังนี้ 
          1. มีเปูาหมาย ผู้ที่ต้องการเป็นผู้น า ควรมีเปูาหมายเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
เปูาหมายชีวิต เปูาหมายในการท างาน เปูาหมายในการเปลี่ยนแปลงอง ค์กร เปูาหมายใน             
การเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ การมีเปูาหมายเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้น ามีทิศทางในการเดินทางไปสู่
เปูาหมาย ตรงกันข้าม หากผู้น าไม่มีเปูาหมาย ผู้น าก็จะรู้สึกสบัสน เปรียบดังเรือที่ไร้หางเสือ อีกทั้งไมรู่้
จะไปในทิศทางไหนเหมือนอยู่กลางมหาสมุทร 

       2. ความรอบรู้ ยุคป๎จจุบัน เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร เป็นยุคที่จะต้องใช้ ความคิด 
ความรู้ มาแข่งขันกัน ไม่เหมือนยุคในสมัยอดีตมักจะใช้ก าลังในการต่อสู้หรือการท าสงคราม ผู้น าที่มี
ข้อมูลมากกว่า ผู้น าที่มีความรอบรู้กว่า ผู้น าที่มีการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ดีกว่า มักเป็นที่ยอมรับ     
อีกทั้งเป็นที่เคารพเช่ือถือแก่ผู้ตาม 

      3. กล้าเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ยุคสมัยป๎จจุบันและยุคของโลกในอนาคต 
ผู้น ามักเป็นผู้ที่กล้าเปลี่ยนแปลง ผู้น ามักกล้าทดลอง ค้นคว้า สิ่งใหม่ๆ โลกยุคใหม่จึงเป็นยุคสมัยของ 
ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%99
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        4. กระตือรือร้น ผู้น าที่มีประสิทธิภาพ มักเป็นผู้น าที่มี ความกระตือรือร้น 
กระฉับกระเฉง เดินไวกว่าคนปกติ ตามจิตวิทยา หากผู้น ามีความกระตือรือร้นในการท างาน ผู้ตาม
มักจะมีความกระตือรือร้นด้วย ในทางกลับกัน หากว่าผู้น ามีความเฉยชา ผู้ตามก็มักจะท า งานด้วย
ความเฉยชา เช่นกัน 

5. มีความอดทน งานของผู้น ามักเป็นงานที่หนักกว่าผู้ตาม เนื่องจากต้องมีความ
รับผิดชอบต่องาน ต่อคนที่ท างาน และต่อองค์กร ยิ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เช่น บริษัท(มหาชน) ,
กระทรวง, หรือประเทศชาติ ก็ต้องรับภาระที่หนักหนาข้ึน หากว่าเราสังเกต ผู้น าระดับประเทศบางคน
ตอนข้ึนสู่ต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี มีใบหน้าที่หล่อ ดูดี มีสง่า แต่เมื่อด ารงต าแหน่งไปได้
ไม่นาน หน้าตาที่เคยสง่า ดูดี กลับการเป็นใบหน้าที่ดู เคร่งเครียด จริงจัง ก็สืบเนื่องมาจาก ผู้น า
ระดับประเทศผู้นั้น ต้องแบกรับป๎ญหาต่างๆ มากมายและใช้ความคิดในการแก้ป๎ญหาน้ันเอง 
        6. การบังคับตนเองหรือการควบคุมตนเอง คนที่ต้องการเป็นผู้น าต้องมีสติใน        
การควบคุมตนเอง ทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย เช่น บังคับตนเองไม่ให้แสดงออกต่อหน้าสาธารณะ
ในการแสดงกิริยาอาการที่ไม่ดี โดยเฉพาะต่อหน้าสื่อมวลชน เนื่องจากผู้น าต้องเป็นเปูาสายตาต่อ
ลูกน้องและคนทั่วไป 

    7. การใช้ดุลพินิจและกล้าตัดสินใจ ผู้น าที่ดีต้องรู้จักใช้ดุลพินิจ อีกทั้งเมื่อมีป๎ญหาก็
ต้องกล้าตัดสินใจ ถึงแม้จะตัดสินใจผิดพลาดไปบ้างก็ตาม แต่หากไม่กล้าตัดสินใจ ก็จะท าให้
สถานการณ์นั้นๆ แย่ลงได้ ผู้น าจึงต้องเป็นนักวิเคราะห์ นักคิดที่ดีในการรู้จักมองป๎ญหาต่างๆ อีกทั้ง
ต้องมีความเด็ดขาดเมื่อต้องตัดสินใจ เพื่อที่จะน าพาองค์กร ประเทศชาติ เดินหน้าต่อไป 

 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ ผู้น าที่ดีต้องเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากผู้น าต้องท างาน
กับคน หากผู้น าสามารถครองใจคนท างานได้ ลูกน้องก็มักจะท างานเต็มที่ การมีมนุษย์สัมพันธ์จะท า
ให้ผู้น าเป็นที่ เคารพรัก ศรัทธา เช่ือถือ ของผู้คน ท าให้มีคนอยากช่วยเหลือ มากกว่าผู้น าที่ไม่มีมนุษย์
สัมพันธ์ในการท างาน 

 ริคเคทท์ (Ricketts, 1997: 51) (อ้างใน กิ่งแก้ว ศรีสาลีกุลรัตน์, https://www.gotoknow.org)     
กล่าวว่า ผู้น าที่มีคุณภาพและน าไปสู่ความส าเร็จมี 5 ประการ  คือ 

1. มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (human relations skills) ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้อง       
ยึดมั่นการบริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มั่นคง ต้องมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความมั่นใจในผู้อื่น          
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานในการบริหารงานและท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

https://www.gotoknow.org/
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 2. มีทักษะด้านเทคนิคและมนุษย์สัมพันธ์ (technical human relations skills)        
ผู้น าหรือผู้บริหารต้องมทีักษะด้านเทคนิคและมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
รวมทั้งบุคคลทั่วไป เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความเช่ือมั่น ศรัทธาของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ 

 3. มีทักษะด้านเทคนิค (technical skills)  ผู้น าหรือผู้บริหารต้องมีการแสดงออกให้
เห็นถึงความสามารถในการบริหารงานในองค์กรได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารงานตาม
เปูาหมายและแผนงานที่ได้ก าหนดและประสบผลส าเร็จให้การยอมรับในการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด
ของผู้ร่วมงานและมีการเสนอแนะวิธีการแก้ไขที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 4. มีทักษะด้านความคิด เทคนิค (conceptual technical skills) ผู้น าหรือผู้บริหาร
จะต้องบริหารโดยใช้สติป๎ญญาที่เป็นเลิศ ใช้ความคิดไตร่ตรองพิจารณาในการบริหารงานอย่าง
รอบคอบตัดสินใจมอบหมายงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบใน
การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ 

 5. มีทักษะด้านความคิด (conceptual skills) ผู้น าหรือผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรอบคอบและหาแนวทางวิธีแก้ไขไว้ล่วงหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ ทันต่อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีความคิดกล้าหาญ กล้าตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ          
มีแนวคิดของความเป็นผู้น า มีการติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างดีมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ประคัลภ์  ป๎ณฑพลังกูร  (ออนไลน์:  https://prakal.wordpress.com)  ได้สรุปลักษณะ
ของผู้น าไว้ดังนี้   
   1. ผู้น าที่ดีต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคตที่คนอื่นมอง      
ไม่เห็น มองเห็นโอกาสในอนาคตได้ และเมื่อมองเห็นภาพอนาคตแล้ว ก็ต้องสามารถก าหนดเปูาหมาย 
และแผนงานในการไปสู่เปูาหมายน้ันได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่ฝ๎นเฟื่องเพียงอย่างเดียว 

       2. ผู้น าที่ดีจะต้องกระจายงานให้ทีมงานอย่างเหมาะสม เป็นการน าแผนงานที่
ก าหนดไว้นั้น มากระจายสู่พนักงาน และทีมงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน
ให้เหมาะกับงานแต่ละอย่าง เพื่อให้เขาสามารถที่จะท างานได้ตามที่ถนัด รวมทั้งให้โอกาสคนอื่นๆ       
ได้ท างาน ผู้น าอาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ กล่าวคือ ยอมที่จะไว้วางใจพนักงาน และเช่ือว่า
พนักงานจะสามารถท างานนั้นได้ ผมเห็นผู้น าหลายคนที่ใช้วิธีนี้กับลูกน้องของตนเอง ก็อาจจะมี
ลูกน้องที่ท าไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วลูกน้องจะท าเต็มที่เพราะนายไว้ใจอย่างมาก ก็ไม่อยากท าให้นาย
ผิดหวัง 
         3. ผู้น าที่ดีจะต้องสร้างทีมงานได้ จะต้องเป็นคนที่ท างานให้ส าเร็จ โดยเน้นทั้งงาน 
เน้นทั้งคน และในการสร้างทีมงานที่ดี ผู้น าก็ต้องมีทักษะในการสื่อความที่ดี มีความเป็นธรรมกับ
พนักงานทุกคนในทีม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เวลาท างานก็จะเน้นให้ทุกคนร่วมกันท างาน ไม่มีการท าตัว
เด่นเพียงคนเดียว หรือรับแต่ชอบ ไม่ยอมรับผิด 
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  4. ผู้น าที่ดีจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้ มีพลังในการสร้างก าลังใจให้กับ
ทีมงาน และกระตุ้นให้พนักงานมีความต้องการที่จะประสบความส าเร็จได้ เหมือนกับที่ Jack Welch 

อดีต CEO ของ GE ได้ใช้ค าว่า energize ก็คือการท าให้คนอื่นมีพลังในการท างานอยู่เสมอ 

     5. ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้พัฒนาคนอื่นอยู่เสมอ มีความเข้าใจพนักงานที่มีผลงานไม่ดี 
และพยายามที่จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการท างานมากข้ึน ผู้น าที่ดี
จะไม่ด่าพนักงานว่า “ท าไมโง่จัง แค่นี้ยังท าไม่ได้” (ถ้าท าได้ก็คงมาเป็นหัวหน้าของผู้น าคนนี้ไปแล้ว) 
แต่จะพยายามพัฒนาให้พนักงานท างานให้ได้ ผู้น าที่ดีจึงเปรียบเสมือนครู ที่สอนพนักงานทั้งด้าน
ความรู้ในการท างาน และเป็นตัวอย่างส าหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วย 

 สรุปลักษณะส าคัญของผู้น าที่ดีต้องเป็นผู้มีความรู้  มีบุคลิกภาพที่เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี      
มีความอดทน มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนแนวคิด  แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ    
การเปลี่ยนแปลงของสังคม บริบทที่เป็นสภาพแวดล้อมขององค์การ 

 

บทสรุป 

 

 ภาวะผู้น า คือคุณลักษณะที่แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการน าการด าเนินงานหรือกิจกรรม
ของหน่วยงานหรือองค์การให้บรรลุเปูาหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพมีทฤษฎีที่เกิดจากการศึกษา 
นักวิชาการ  ได้สรุปไว้ที่ส าคัญคือทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ (trait leadership  theories) ทฤษฎี      
ภาวะผู้น าพฤติกรรมนิยม (behavioral leadership theories)  

ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ (situation leadership theories or contingency leadership 

theories) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพและแลกเปลี่ยน (Transformation and Transactional 

Leadership Theories) องค์ประกอบของภาวะผู้น าที่ส าคัญ  คือ  ผู้น า ซึ่งหมายถึงตัวบุคคลที่น ากลุ่มผู้ตาม 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับอิทธิพลจากผู้น าซึ่งอยู่ในระดับผู้ปฏิบัติและสถานการณ์ หมายถึงเหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่าผู้น าและผู้ตาม การน าหน่วยงานหรือองค์กรโดยอาจท าหน้าที่คล้ายโคช
ที่จะเป็นผู้แนะน า หรือผู้น าทั้งด้านความคิดและการกระท า ทั้งนี้ผู้น าต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้นการสร้าง
เสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มี
อยู่ในบุคคลทุกคน  

 

 

 

 



27 

 

ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถาม หรืออธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

  1. อธิบายความหมายของภาวะผู้น า 
    2. ทฤษฏีภาวะผู้น า มีอะไรบ้าง พร้อมอธิบายลักษณะส าคัญของแต่ละทฤษฎีด้วย 

    3. องค์ประกอบของภาวะผู้น าที่ส าคัญมีอะไรบ้าง 
    4. ภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อการบริหารองค์การอย่างไร  
    5. ลักษณะส าคัญของภาวะผู้น ามีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่าง 
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บทท่ี 2 

ภาวะผู้น าในศตวรรษท่ี 21                                                                               
(Leadership for the 21

st
 Century) 

 

ภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21   

 

ภาวะผู้น าเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ประเทศไทย               
ได้ก าหนดให้ภาวะผู้น าเป็นทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555–2559) แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545– 
2559) วิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552–2561) และแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) ต่างมุ่งให้สมาชิกในสังคมเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้น า 
ส่วนใหญ่ขาดมุมมองและความเข้าใจในความหมายที่แท้จรงิของการเปน็ผู้น าโดยขาดทักษะในการเป็น
ผู้น าและ ไม่ กล้ าที่ จ ะยืนหยัด ในสิ่ งที่ ถู กต้อ งดี งาม  รวม ถึงขาดการมี ส่ วนร่ วม ในสั งคม                                 
(เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550) 

ผู้น าในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนผ่าน เป็นภารกิจการน าพาบุคลากรในองค์กรเดินทาง
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งสู่การเป็น “ผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอัน
ยิง่ใหญ่” ผู้น าที่จะประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา ตระหนักรู้ในหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค คุณธรรมและความรู้ที่สามารถบูรณาการเพื่อน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรให้บรรลุ เ ป้ าหมายอัน เป็นคุณสมบัติส า คัญที่ ต้อ งค านึ ง ถึงและเกิ ดการมี                            
“วัฒนธรรมาภิบาล”ของแบบอย่างที่ดีและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแห่งตน 

 

คุณลักษณะภาวะผู้น าศตวรรษที่ 21 

 

 ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ และคณะ (2559) สรุปคุณลักษณะของภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21          
จะประกอบไปด้วย 7 คุณลักษณะ คือ   
           1. คุณธรรมน าผลงาน ผู้น าในศตวรรษที่  21 จะต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ          
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ผู้น าต้องมีคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์
ต่อตนเองและผู้อื่น  ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันดับแรก ที่เด่นที่สุดของผู้น าที่ดี มีความเสียสละ อดทนต่อ
งานทุกชนิด พยายามท างานให้เสร็จคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว การตรงต่อ
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เวลา ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือใจ รักชาติ ภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทุกบทบาท (วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543)  

ผู้น าที่ดีจะต้องไม่เห็นแก่ตัวมีความมุ่งมั่น คล้อยตาม สุภาพ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี            
มีมโนธรรมสูง เสียสละ มีคุณธรรมและตั้งใจท างานด้วยความสุจริต และที่ส าคัญสามารถตรวจสอบได้ 
(NASA, 2014) นอกจากนี้การปฏิบัติงานโดยใช้คุณธรรมน าผลงานยังรวมถึงควบคุมสติ อารมณ์           
เหตุและผลอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อไม่ให้เป็นเหตุในการสร้างความเดือดร้อนอื่น ๆ ตามมา 

  2. ประสานแรงจูงใจ ผู้น าในศตวรรษที่ 21 จะมีการแสดงลักษณะเด่นด้านแรงจูงใจ
มีความเข้าใจผู้อื่นและมีพลังกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่จะตอบสนองความต้องการด้านการยอมรับ       
การยกย่อง  และความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต ผู้น าต้องมีการส่งเสริมและให้ก าลังใจ
โดยการแสดงให้เห็นด้วยความซาบซึ้งในความส าเร็จของแต่ละโครงการ จูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น
ความส าคัญและคุณค่าของงาน  รวมถึงปฏิบัติงานได้  เจรจาต่อรองให้ได้ในสิ่งที่หน่วยงานต้องการ
ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์และทีส่ าคัญสามารถโน้มน้าวผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมกันท างานเพื่อ
ด าเนินการสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  ซึ่งผู้น าที่ดีจะใช้คารมคมคายที่โน้มน้าวใจเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ให้ทุก
คนเห็นพ้องเข้าใจง่าย และอยากเข้าร่วมในวิสัยทัศน์ 
  3. เปี่ยมวิสัยทัศน์ ผู้น าในศตวรรษที่ 21 ต้องเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ สามารถให้ข้อมูล
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาถึงแนวโน้มการปฏิบัติในอนาคต หลีกเลี่ยงเรื่องราวที่เป็นปัญหาในอดีต อีกทั้งกล้า
ท้าทายการท างานเพื่อก้าวไปข้างหน้า นอกจากนี้ยังพร้อมน าการเปลี่ยนแปลง คิดถึงเรื่องระยะยาว
มากกว่าพูดแต่เรื่องปัญหาที่ เป็นอยู่ ในปัจจุบัน โดยสามารถแนะแนวทางการท างานที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันจะท าให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  มีการวิเคราะห์ปัญหาส าคัญที่เกิดข้ึนของ
หน่วยงานได้ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงาน และวางแผนปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์การ  รวมถึงวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 

  4. กล้าตัดสินใจ ผู้น าในศตวรรษที่  21 ต้องกล้าตัดสินใจ กล้าคิด กล้าพูด กล้าท า
อย่างมีเหตุผลและรู้เท่าทัน มีความตั้งใจและมีความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคของการปฏิบัติงาน 
กล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหา การปฏิบัติงานได้ อีกทั้งกล้าเผชิญสถานการณ์การท างานที่ยากล าบาก
ได้ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานได้ อีกทั้งกล้าเผชิญสถานการณ์การท างานที่ยากล าบากได้  มีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มีความสนใจ กระตือรือร้นและมั่นใจในตัวเอง โดยจะต้อง
รู้จักบริหารเวลา มีความมั่นคงและมีความกล้าระดับหนึ่งในการตัดสินใจเพราะจะต้องประสาน
ผลประโยชน์ให้กับทีมงาน ทั้งนี้ในการท างานผู้น ายังจ าเป็นต้องกล้าใช้คนให้ถูกกับใช้คนให้ถูกกับงาน 
และมอบงานให้เหมาะกับคน  และที่ส าคัญคือ  กล้ายอมรับความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็เห็นโอกาส 
ภัยคุกคาม และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงานของตนเองด้วย 
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5. ว่องไวสื่อสาร ผู้น าในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยเป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสาร ที่ประกอบด้วยการพูด การฟัง และเข้าใจผู้อื่น  
ความสามารถทางการสื่อสารที่ส าคัญคือการฟัง  เพราะส่งเสริมการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น          
อีกทั้งยังเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี  โดยใช้ทักษะการเล่านิทานมาช่วยในการพูดจูงใจ ช่วยให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้ตามการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการพูดและ            
การแสดงออก เนื่องจากผู้น าต้องสื่อสารกับคน  ท างานกับคนที่หลากหลาย  ดังนั้น ความสามารถใน
การพูดและการแสดงออกจึงเป็นลักษณะส าคัญที่จะท าให้ผู้อื่นเข้าใจและปฏิบัติตาม  ซึ่งทักษะการพูด
และการแสดงออกนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะทางสังคม การใช้วาจา มารยาท ภาษา                          
ให้เหมาะสมตามกาลเทศะและที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทอย่างมาก
กับการติดต่อสื่อสารของคนในสังคม ดังนั้นผู้น าในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและรู้เท่า
ทันเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศอีกด้วย 

       6. ท างานมุ่ ง เป้าหมาย ผู้น าในศตวรรษที่  21 ต้องมีความกระตือรือร้นใน                   
การแสวงหาวิธีการที่จะท าให้สิ่งต่างๆ ดีข้ึน เติบโตข้ึน เพื่อให้ประสบความส าเร็จและบรรลุ
จุดมุ่งหมาย  โดยอาจน าเอาสิ่งใหม่เข้ามาและพัฒนาท าให้ดีข้ึนอย่างมีเป้าหมายตามความปรารถนา 
ผู้น าต้องรู้จักการวางแนวทางในการท างานเพื่อแสวงหาโอกาสที่จะท าสิ่งใหม่  โดยท าให้ผู้ร่วมงาน
ไว้วางใจ  และปฏิบัติงานในการบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้  โดยค านึงถึงการฉกฉวยโอกาสจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการฝึกฝนจากภายนอก  ผู้น าต้องมีความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริม ให้
ผู้อื่นแสดงความคิดริเริ่มออกมา  ผู้น าต้องการให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นให้ค าแนะน า  เพื่อการพัฒนา
และการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาและจะน าไปสู่การสร้างผลงานออกมาเป็นรูปธรรม  
และบรรลุเป้าหมายทั้งทางการเงินและเป้าหมายหลัก 

       7. เช่ือมสายสัมพันธ์คน ผู้น าในศตวรรษที่ 21 จะต้องให้ความส าคัญและเช่ือม
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง โดยเป็นผู้ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกใน
องค์กร  ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญและค านึงถึงอย่างมาก นอกจากนี้ยังต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เครือข่ายอีกด้วย ทั้งนี้ วิธีการหนึ่งคือการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี ซึ่งจะท าให้เพิ่ม
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรขององค์กร  และน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพให้กับทีมงานอีกด้วย  
โดยผู้น าต้องเข้าใจและพิจารณาผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้การสร้าง
บรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีของทีมงานเป็นไปอย่างเหมาะสม  แสดงถึงความเข้าใจเห็นอกเห็นใจ
ผู้ร่วมงาน และสอดคล้องกับความชอบหรือความสนใจของทีมงานได้เป็นอย่างดี   
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 พรชัย เจดามาน และคณะ (2560: 191-204) กล่าวไว้ว่า ผู้น าจะประสบความส าเร็จ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา  ตระหนักรู้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ  ความเสมอภาค  
คุณธรรมและความรู้ที่สามารถบูรณาการเพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  
อันเป็นคุณสมบัติส าคัญที่ต้องค านึงถึงและเกิดการมี “วัฒนธรรมาภิบาล” ของแบบอย่างที่ดีและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะแห่งตน  ดังนี ้
 1. บทบาทผู้น ามืออาชีพของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย      
ยุค  4.0 ภาวะผู้น าของผู้บริหารแบบมืออาชีพ ในการพัฒนาและน าพาองค์กรเพื่อให้การด าเนินการ
ประสบผลส าเร็จ  มีบทบาทส าคัญ  คือ 

 1.1 การก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน  (direction setter) ที่จะช่วยให้องค์กรหรือ
หน่วยงานบรรลุเป้าหมายได้  จ าเป็นต้องมีความสามารถในการช้ีแจง การท าความเข้าใจกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และมีความสามารถในการเขียนแผนงาน โครงการ และการบริหารงาน      
โดยยึดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลส าเร็จ 

 1.2 การเป็นผู้กระตุ้นความเป็นผู้น า ( leader  catalyst) จะต้องมีความสามารถใน        
การจูงใจ กระตุ้นและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรและมีทักษะท างานเป็นทีม 

 1.3 การเป็นนักวางแผน (planner) จะต้องมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์  
อนาคต  และการเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการรับมือสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน 

 1.4 การเป็นผู้ตัดสินใจ (decision  maker) จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี
ต่าง ๆ ของการตัดสินใจ  และมีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 
 1.5 การเป็นผู้จัดองค์กร (organizer) จากการมีการออกแบบ การก าหนดโครงสร้าง
องค์กร การเข้าใจพลวัตและพฤติกรรมขององค์กร ในการบริหารจัดการสู่เป้าหมายส าคัญขององค์กร
ให้มีประสิทธิภาพน าสู่ประสิทธิผล 

 1.6 การเป็นผู้ เปลี่ยนแปลง  (change manager)  จากการมีความเป็นผู้น าใน               
การเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กรเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพที่สามารถรู้ว่าจะเปลี่ยนอะไรและเปลี่ยนอย่างไร
รวมทั้งจะเปลี่ยนในสถานการณ์ใดหรือทิศทางใด 

 1.7 การเป็นผู้ประสานงาน (coordinator) จากการมีความเข้าใจรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของ
บุคคล เข้าใจ เครือข่ายของการสื่อสาร  รู้จักวิธีก ากับติดตามงาน  เข้าใจระบบการรายงานที่ ดี          
และสามารถประสานกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.8 การเป็นผู้สื่อสาร (communicator) จากการมีความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูด
และการเขียน รู้จัก ใช้สื่อต่างๆ เพื่อการสื่อสารและเป้าประสงค์ และมีความสามารถใน                 
การประชาสัมพันธ์องค์กรหรือหน่วยงาน 
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 1.9 การเป็นผู้แก้ความขัดแย้ง (conflict  manger) เนื่องจากความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถจะหลีกเลี่ยงได้  โดยผู้บริหารต้องเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้ง และจะต้องมีความสามารถใน
การต่อรอง  และการไกล่เกลี่ย การจัดการกับความขัดแย้ง  และจะต้องมีความสามารถในการต่อรอง  
และการไกล่เกลี่ย การจัดการกับความขัดแย้งและแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ 

 1.10 การเป็นผู้แก้ปัญหา (problem  manager)  เนื่องจากปัญหาทั้งหมดไม่จ าเป็นต้อง
เกิดข้ึนด้วยความขัดแย้ง  ปัญหาจึงมีความหมายกว้างขวางกว่าความขัดแย้ง  ผู้น าจะต้องมี
ความสามารถในการวินิจฉัย ปัญหาและแก้ปัญหาเป็น 

 1.11 การเป็นผู้จัดระบบ (systems manager) จากการมีความสามารถในการวิเคราะห์
ระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในการน าทฤษฎีการบริหารจัดการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 1.12 การเป็นผู้บรหิารการพัฒนาบุคลากร (personnel development)  จากการมีความ
เข้าใจในระบบการพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนรู้  เข้าใจทฤษฎีการสร้างและพัฒนา มีความรู้  
ความเข้าใจในทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 1.13 การเป็นผู้บริหารบุคคล (personnel  manager)  จากการมีความสามารถในเทคนิค
ของการเป็นผู้น า การเจรจาต่อรอง การประเมินผลงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 1.14 การเป็นผู้บริหารทรัพยากร (resource  manager)จากการมีความสามารถในด้าน
การเงินและงบประมาณ  สามารถในการบริหารทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร  การบ ารุงรักษาตลอดจน
การแสวงหาและการสนับสนุนจากภายในและภายนอกองค์กร 

 1.15 การเป็นผู้ประเมนิ (appraiser) จากการมีความสามารถในการประเมินความต้องการ  
และการประเมินระบบ วิธีการทางสถิติ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 1.16 การเป็นประธานในพิธีการต่างๆ (ceremonial  head)  เป็นผู้น าทางด้านการจัดงาน
พิธีการขององค์กร   
 บทบาทภาวะผู้น า 4.0 แบบมืออาชีพกับการเปลี่ยนผา่นประเทศไทย  4.0  ซึ่งเกิดจากความรู้
ที่สามารถเสริมสร้างและใช้กลยุทธ์ต่างๆ ส่วนทักษะทางเทคนิคและประสบการณ์เป็นสิ่งที่จะต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม  มีเอกภาพด้านนโยบายหลากหลายใน
การปฏิบัติ  และมีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. ผู้น าในศตวรรษที่  21  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

  ผู้น ายุค 4.0 ในศตวรรษที่  21 กับการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทยยุค 4.0 ภายใต้              
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็นการสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม  ตรวจสอบละประเมินผล              
การฝึกอบรมสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ        
มีการวางแผนร่วมกันในการจดัการและฝึกอบรมที่สนองตอบความต้องการขององค์กรและความสนใจ
ของบุคคลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แก่ 



34 

 

 2.1 การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (developmental change) จากการ
เปลี่ยนแปลงแบบช้าๆ และท าแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น การเสริมทักษะ การฝึกอบรมบุคลากร             
การปรับปรุงกระบวนการท างานต่างๆ ให้ดีข้ึนกว่าเดิม ข้อดีที่ได้ คือ ท าได้ง่ายและจะได้รับการยอมรับ
จากบุคลากรมากกว่า 
  2.2 การเปลี่ยนแปลงแบบทิ้งของเก่าและน าของใหม่เข้ามา (transitional change)                  
จากการเปลี่ยนเปลี่ยนเอาระบบเก่าที่เป็นปัญหาออกไปและน าระบบใหม่ใส่เข้ามาเพื่อให้เกิด       
การพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ึน เช่น การเอากระบวนการเก่าทิ้งไป เอากระบวนการใหม่ใส่เข้ามา หรือ   
การปรับปรุงจนแทบไม่เหลือร่องรอยของการท างานแบบเก่าๆ และมีของใหม่มากกว่า 50% คือ
เปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบหนึ่งที่ดีข้ึนกว่าเดิม วิธีนี้เหมือนกับเป็นการเอาระบบหรือ
เทคโนโลยีเป็นตัวน า และคนจะต้องปรับตัวตามให้ทันทั้งวิธีคิด ระดับความรู้ต่างๆ เช่น การปรับ
ทักษะ การปรับความรู้ให้ทันกบักระบวนการใหม่ๆ และต้องลดช่องว่างเวลาการเปลี่ยนแปลงให้สั้นลง 
อย่างเช่น ระบบ Re-engineering สมัยก่อนท ากันตั้ง 2-3 ปี  แต่ตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นโครงการเล็กๆ 
แต่ละโครงการท ากัน 3-4 เดือน พอโครงการเสร็จ  โครงการใหม่ก็จะข้ึน  โดยจะเห็นผลที่ดีกว่าและ
จะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันในปัจจุบัน รวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ
ข้อพึงระวัง คือ อาจมีแรงต้านเยอะจากคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ช้าซึ่งมักไม่ชอบวิธีนี้  ถ้าคิดใช้วิธีนี้
จะต้องมีผู้จัดการทีเ่กง่  อาจเป็น line manager, CEO  ในขณะที่ HR เองต้องท าหน้าที่นี้อย่างแข็งขัน
มากกว่าเดิม  และมีหน้าที่เพิ่มข้ึนอีกอย่าง คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เรื่องของการเปลีย่นแปลง
เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเกิดข้ึนตลอดเวลา  และถ้าท าส าเร็จการต่อต้านก็จะลดลง  โดยเฉพาะคนเก่าๆ 
ต้องจุดประกายและปลูกฝังให้เกิดความคิดในแนวนี้อย่างต่อเนื่อง 
 2.3 การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรปู (transformational change) หรือแบบบูรณาการ 
คือ การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระบบและอุดมการณ์ของคนไปพร้อมๆ กัน และมีการเปลี่ยนแปลงใน      
กลยุทธ์ขององค์กรและการด าเนินการไปพรอ้มๆ กัน  ด้วยวิธีนี้จะท าให้เกิดการต่อต้านได้มากที่สุด คือ 
จะท าให้ได้คนที่เหมาะสมเกิดข้ึน  ถ้ารุนแรงมากก็จะเป็นการคัดออกจากองค์กรและจัดหาคนใหม่ที่
เหมาะสมกับองค์กร 

บทบาทของ HR จากการสร้างและเตรียมความพรอ้มใหบุ้คลากร  การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
จะช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ใหม่ที่สามารถหล่อหลอมวิธีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น HR  

ต้องท างานหนักมากขึ้น  ต้องผสมผสานชุดเก่าและชุดใหม่เข้าด้วยกันต้องประสานประโยชน์ให้เกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้  นี่คือโจทย์ที่ยากที่สุด  แต่เป็นโจทย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  และ HR  
สมัยใหม่จะต้องเจอภาวะแบบนี้  “ภารกิจของผู้น า  คือ การน าพา  ผู้คนเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่งที่ยังไม่เคยไป ผู้คนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจถึงโลกที่ก าลังเป็นไป ดังนั้น ผู้น าต้องก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนตามวิสัยทัศน์ขององค์กรอันยิ่งใหญ่”  ได้แก่ “ภารกิจเพื่อการพัฒนา  ซึ่งผู้น า
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จะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและหาบทสรุปที่เหมาะสม”  และ “การบริหารจัดการคน คือ จะท า
อย่างไรให้คนเกิดการยอมรับ  เข้าใจและเดินตามผู้น าในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้ ”                              
การบริหารงานทั้งสองส่วน  คือ  บริหารงานและบริหารคนไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่ต้องให้ทั้งสอง
ส่วนเดินทางไปด้วยกันให้ถึงจุดหมายพร้อมๆ กัน ในเวลาที่เท่ากัน จุดนี้จะเป็นจุดที่ก่อให้เกิด
ความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงได้  ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญที่จะต้องท าให้ได้ทั้งสองอย่าง  สมัยนี้ใช่ว่าจะ
ท าเรื่องคนอย่างเดียวไม่มองเรื่องการด าเนินงาน  ซึ่งต้องเข้าใจ  ดูความเร็วในการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวให้ทัน จึงจะถือว่าเป็นนักเปลีย่นแปลงที่ยิ่งใหญ่  มีความสามารถ “การบริหารจดัการ + บุคคล 
+ ความเร็วในการเปลี่ยนแปลง =  ความส าเร็จ” 

 2.4 ผู้น ายุค 4.0 จะต้องเปลี่ยนบุคลากรให้เข้าใจยอมรับการด าเนินงานได้อย่าง
รวดเร็ว คือเท่ากัน ต่อความต้องการขององค์กรจึงจะประสบความส าเร็จ  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ก็จะมีการต่อต้าน  ซึ่งมีหลักการเอาชนะการต่อต้านของการเปลี่ยนแปล  ได้แก่ 
   1) การรู้ถึงปัญหา (problem) คือ การเข้าใจถึงความไม่พอใจหรือปัญหาที่
ก าลังอาจจะเกิดข้ึนกับองค์กรล่วงหน้า พยายามมองให้เห็น ซึ่งสามารถมองเห็นปัญหาที่คนอื่นมองว่า
ไม่ใช่ปัญหา 
   2) การแสวงหาค าตอบ (solution) คือ เมื่อเห็นปัญหาแล้ว ก็จะต้องมี
ค าตอบ ซึ่งการพูดถึงแต่ปัญหาแต่ไม่มีทางออก คนจะเริ่มไม่เช่ือ  ดังนั้น ค าตอบก็ต้องเป็นค าตอบที่ท า
ให้ปัญหาทุกอย่างหมดไป  เป็นค าตอบที่จะท าให้องค์กรก้าวย่างไปในทางที่ดีข้ึนกว่าเดิม 

   3) การก้าวย่างแสดงออกทันท่วงที  (first  step) คือ การที่มีแต่วิสัยทัศน์
แต่ไม่ยอมท า ก็จะท าให้ขาดศรัทธา ดังนั้น ต้องมีการก้าวย่างไปยังวิสัยทัศน์ใหม่นั้นอย่างทันท่วงที 

4) การสร้างยุทธวิธีลดแรงต่อต้าน ( resistance to change) คือ         
การเปลี่ยนแปลงจะต้องมีผู้ที่ไม่เห็นด้วย  ยิ่งหากผู้น ามีการเปลี่ยนแปลง  คือ  transformation หรือ  
“การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป”  จะท าให้มีผู้ต่อต้านมากเป็นธรรมดา  “รู้จักคน  รู้ท่าที...มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง”  โดยทั่วไปจะมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน  โดยสามารถจ าแนก
ออกเป็น  5  ประเภท   
  (1) ความพร้อมทันที (pathfinder) คือบุคคลที่เมื่อใดก็ตามที่ผู้น าพูดถึง     
การเปลี่ยนแปลง ก็สามารถคิดและท าได้เลย พร้อมทั้งมีใจและความสามารถที่จะเปลี่ยนไปตาม         
ความต้องการของผู้น า 
    (2) ความต้องมีผู้น า (pilots)  คือ  บุคคลที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง แต่ต้องมี
ผู้น าบุคคลจ าพวกนี้ยังมีภาวะผู้น าน้อยอยู่ 

    (3) ความคิดมากซ้ าๆ ก่อนเปลี่ยน ( Intellectuals) คือ บุคคลที่ชอบ         
คิดมาก ชอบจับผิดเพราะอาจมีประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ดี ว่าการเปลี่ยนแปลงในองค์กรมักไม่ค่อย
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ประสบความส าเรจ็หรือเห็นตัวอย่างจากองค์กรอื่นที่ไม่ประสบผลส าเร็จ  ก็เลยคิดมากไม่อยากเปลี่ยน  
อีกอย่างคือบุคคลที่ไม่มั่นใจในตัวเอง เป็นบุคคลที่ชอบระแวงทั้งผู้น า เพื่อร่วมงาน รวมถึงตนเองซึ่ง
บุคคลพวกนี้คือคนที่รู้มากและเปลี่ยนแปลงช้า  แต่สุดท้ายก็จะเปลี่ยนแปลงในที่สุด  

(4) ความจวนเจียนจึงเปลี่ยนใจ ( late bloomer)  คือ บุคคลที่ ไม่         
อยากเปลี่ยน ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ กลุ่มดื้อเงียบ บุคคลพวกนี้แม้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็จะนิ่งอยู่
อย่างนั้นกับกลุ่มดึงดัน คือ บุคคลที่ชอบต่อต้านทุกวิถีทางและก่อกระแสของการต่อต้าน ซึ่งบุคคลกลุม่
นี้ในที่สุดเมื่อตนเองไม่มีทางเลือกแล้วจึงยอมเปลี่ยนแปลง 
         (5) อย่างไรก็ไมเ่ปลี่ยน (traditionalists) คือ บุคคลจ าพวกบัวใต้น้ า บุคคล
อื่นจะเปลีย่นอย่างไร ตนเองกจ็ะไมเ่ปลี่ยนต้องรอใหบุ้คคลอืน่มาเปลี่ยนตัวเอง 
 ผู้น ายุค 4.0 ในศตวรรษที่ 21 กับการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทยยุค 4.0 ต้องมีการประเมิน
สถานการณ์ว่าแต่ละบุคคลในองค์กรอยู่ในกลุม่ใด ในแต่ละเรื่องเตรียมพรอ้มเรื่องการสร้าง HR ควรจะ
ปลูกฝังให้บุคลากรปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร  โดยมีหลักการ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  แผนภาพแสดงหลกัการ 4  ข้ันตอนการประเมนิสถานการณ์ 

 

        1) การเข้าใจองค์กร (organization change level) คือ ท าให้บุคลากรเข้าใจ
องค์กรก าลังเผชิญกับอะไรบ้าง  อย่ามองแต่ภาพที่สวยหรูเพียงอย่างเดียว ให้มองรอบด้านข้ึน           
ทั้งความจ าเป็นด้านการแข่งขัน ด้านคู่แข่ง รวมถึงความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร ให้ข้อมูลเหล่าน้ีกระจาย
ถึงตัวบุคคล  และควรสื่อให้เข้าใจถึงเรื่องวิสัยทัศน์  ทิศทางขององค์กรในอนาคต และที่ส าคัญที่สุด  
HR ต้องสร้างความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  และต้องสร้างความเข้าใจแบบนี้
ตลอดเวลา 

 

 

1. การเข้าใจองค์กร                             
Organization Change Level 

2. สร้างการน้อมรับเตรียมพรอ้มรับการ
เปลี่ยนแปลง Self Understanding 

 

 

3. การแสดงบทบาท                           

Leading Change  Role 

4. การคาดการณ์การตอ่ต้าน 

Resistance to Change 

 

การสร้าง  HR 
การเปลี่ยนแปลง 

ขององค์กร 
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 2) การสร้างการน้อมรับเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (self - understanding) 
คือ อย่างแรกต้องให้บุคลากรท าความเข้าใจกับตัวเองว่า 1 ใน 5 ประเภทของการเปลี่ยนแปลง  
บุคลากรทีละบุคคลอยู่ในเรื่องไหน เพราะอะไร  และสามารถที่จะหย่อนได้หรือไม่ สามารถเข้าใจ
องค์กรเพื่อที่จะเข้าใจตนเอง และพยายามหาทางสายกลางเพื่อให้องค์กรมุ่งสู่ความส าเร็จ 

 3) การแสดงบทบาท (leading change role)  คือ เมื่อใจน้อมรับแล้วต้องแสดง
พฤติกรรมของการยอมรับ โดยไปเข้าร่วมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงและแสดงความคิดเห็น เมื่อมี
ระบบใหม่ก็ เ ข้าไปใช้และพยายามพูดจาโน้มน้าว ให้บุคลากรที่รู้สึกต่อต้านอยู่  ให้ยอมรับ              
การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดข้ึนอย่าเก็บไว้ในใจคนเดียว HR ต้องแสดงบทบาทให้เห็น และต้องเป็น
บทบาทที่สร้างสรรค์  เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้น 

ประสบความส าเร็จ 

 4) การคาดการณ์ต่อต้าน (resistance  to  change)  คือ HR  ต้องคาดการณ์เรื่อง
การต่อต้าน และควรมีแผนรองรับก่อน มองการณ์ไกล เพราะฉะนั้น เมื่อมีเรื่องเกิดข้ึน  จะได้เป็น           
ผู้ที่พร้อมต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่รับมืออยู่ตลอดเวลา เพราะจะท าให้การ
เปลี่ยนแปลงลม้เหลวได้ การรองรับการเปลีย่นแปลง  หากพิจารณาจะพบความเกีย่วโยงสัมพันธ์ซึ่งกนั
และกัน  โดยเป็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ “ปัจจัยภายใน”  เพื่อให้ทันเข้ากับสิ่งภายนอก  ในส่วนที่
สองเป็นการพัฒนาที่ เกี่ยวข้องกับ “ปัจจัยภายนอก”เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งภายในได้รับความ
กระทบกระเทือนเสียหาย 

ทักษะคุณลักษณะผู้น าในศตวรรษท่ี 21  
ความสามารถทีจ่ะชักน าบุคลากรให้ปฏิบัติงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  โดยกระบวนการทีผู่้น า

มีอิทธิพลตอ่ผูร้่วมงานจะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤตกิรรม  ได้แก่ การมีอทิธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (idealized influence) การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration  motivation)  การกระตุ้น
ทางปญัญา  (intellectual  stimulation)  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized 

consideration)   
1. สามารถใช้รูปแบบภาวะผู้น าในการน าบุคลากรในองค์กรและสถานการณ์ต่างๆ    

  การสร้างและมีพันธะสัญญาต่อวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ริ เริ่มและจัดการ            
การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว จัดล าดับความส าคัญ
ในงานของแผนและขององค์กร การควบคุมและประสานการปฏิบัติของบุคลากร การสร้างและ         
การสนับสนุนและท างานร่วมกบัทีมงานให้มผีลงานสงู ท างานในฐานะที่เป็นที่เป็นสว่นหนึ่งของทีมงาน  
มอบหมายความรับผิดชอบ มอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้งานทุกส่วนด าเนินการไป
ด้วยดี กระตุ้นและจูงใจในวงกว้าง ก าหนดมาตรฐานและปฏิบัติตน เป็นตัวแบบ เสาะหาค าแนะน า
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และการสนับสนุนเมื่อมีความจ าเปน็ ปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างมีจติส านึกและแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ ที่
อาจจะเกิดข้ึน 

  2. ความรอบรู้และเช่ียวชาญในเรื่องต่าง ๆการได้รับการเคารพนับถือในการปฏิบัติ
หน้าที่และสามารถโน้มน าบุคคลอื่นได้ ให้ทิศทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร  ใช้ประโยชน์จากการ
รายงานการตรวจสอบและผลการวิจัย  น าการปฏิบัติที่ดีจากภาคอื่นและองค์กรอื่นมาปรับใช้กับ
องค์กรของตน 

  3. ทักษะการตัดสินใจความสามารถในการสืบสวน การแก้ปัญหา การตัดสินใจ      
ผู้น าควรจะมีความสามารถ  ได้แก่ สามารถตัดสินใจจากพื้นฐานของการวิเคราะห์ การตีความ และ
การเข้าใจในข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง  คิดอย่างสร้างสรรค์และอย่างมีมโนภาพในการคาดการณ์
ล่วงหน้า  การแก้ปัญหาและการก าหนดโอกาสของการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มี
วิจารณญาณที่ดี ทักษะในการสื่อสาร คือ ความสามารถในการอธิบายความคิดได้อย่างชัดเจนและ
สามารถเข้าใจในทัศนะของบุคคลอื่น ซึ่งควรจะสามารถท าได้ เช่น สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทาง
วาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้รับข่าวสารที่หลากหลาย เจรจาต่อรองและด าเนินการ
ปรึกษาหารืออย่างมีประสิทธิภาพ บริหารระบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประธานใน         
การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา รักษา และใช้เครือข่ายที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. การบริหารตนเองความสามารถในการวางแผนเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ               
และการควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ดี  ผู้น าควรสามารถด าเนินการได้  เช่น  จัดล าดับความส าคัญและ
บริการเวลาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานภายใต้ความกดดันและทันตาม
ก าหนดเวลา  สามารถบรรลุเป้าหมายทางวิชาชีพที่ท้าทายได้  รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 

  5. คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องผู้น าควรจะใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะสว่นตนอื่นๆทีม่อียู่
และแสดงให้เห็นว่า ประสบความส าเร็จในบริบทภาวะผู้น าและการจัดการ  เช่น  มีพันธะสัญญากับ
งานในหน้าที่และมีอิทธิพลจูงใจบุคลากรอื่น และมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมและความคิดใหม่ๆ มีความอดทน  มีพลัง และมีแรงจูงใจที่จะท างาน  มีความมั่นใจใน
ตนเอง มีความกระตือรือร้นมีความสามารถเชิงสติปัญญา มีความเช่ือถือได้และซื่อสัตย์สุจริตมีพันธะ
สัญญากับงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ฐานกระบวนการพัฒนาของผู้น าในศตวรรษท่ี  21 

 ฐานกระบวนการบริหารงาน  สู่ระบบกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วม  มีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ฐานกระบวนการพัฒนาของผู้น าในศตวรรษที่  21 

 

1. ฐานเป้าหมายการบริหารงาน 

 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะด้วยความเช่ือศรัทธา เสียสละ               
จิตสาธารณะมุ่งมั่นเพื่อแก้ปัญหาสู่การระดมความคิด การมองปัญหาแบบเชิงระบบในทิศทางเดียวกัน  
ศึกษาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการแสวงหาภาคีร่วมพัฒนา  และปรับวิธีการใน
กระบวนการท างาน กล้าที่จะทดลองเมื่อไม่ส าเร็จ  เริ่มใหม่ด้วยความหวังและตั้งใจ ความไว้วางใจและ
เอื้ออาทรต่อกัน ภายใต้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่สามารถเช่ือมโยงเกิดสมรรถนะแห่งตน 

 2. ฐานแนวคิดการพัฒนา 

 2.1 การสร้างจิตส านึกการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพวกพ้องเดียวกันภายใต้แนวคิดให้
อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี เพื่อส่งเสริมความสามารถการด าเนินงานในองค์กรและการพัฒนา
บุคลากร 

 2.2 การพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองและอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน และ
สร้างความศรัทธา ความเช่ือต่อผู้น าในการบริหารงานและปัญหาการบริหารงาน รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆ                        
จากภายในและภายนอก ท าให้เกิดปัจจัยกระตุ้น เกิดปัญหาร่วม การแก้ไขด้วยการร่วมมือใน         
การพัฒนาที่เข้มแข็ง 
 2.3 การใช้หลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้เกิดความเอื้ออาทรตั้งอยู่บนฐานของการเคารพซึ่งกัน
และกันและการอยู่ร่วมกัน  ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ทั้งการบริหารงาน                   
ความมีส่วนร่วม 

 

 

* การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

* การใช้หลักธรรมาภิบาล 

ฐานเป้าหมายการบริหารงาน * การสร้างจิตส านึก 

* การใช้หลักธรรมาภาบาล 

ฐานแนวคิดการพัฒนา 

* การสร้างจิตส านึก 

* การใช้หลักธรรมาภา
บาล ฐานภายในของ

ความส าเร็จ
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 3. ฐานภายในของความส าเร็จ 

 การมีสมรรถนะองค์กรและการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา  ได้แก่ 
 3.1 สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์เชิงบวกในการบริหารงาน การวิเคราะห์ปัญหาและจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 
 3.2 สมรรถนะการบริหารและจัดการงาน โดยแบ่งบทบาท หน้าที่อย่างชัดเจนทุกรูปแบบ  
เพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน 

 3.3 สมรรถนะการบริหารงาน  ในลักษณะเครือข่ายแบบคู่ขนาน เพื่อให้เกิดผลงานทวีคูณ  
การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า น าไปสู่ความสามารถพึ่งตัวเองได้และเกิดประสิทธิผล 

 3.4 สมรรถนะการมีความสัมพันธ์ที่ดี  จากการสร้างจิตส านึกของสมาชิก  ในลักษณะการ
ประสานงาน ประสานใจ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้างและร่วมรับผลประโยชน์ 
 3.5 สมรรถนะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากการตัดสินใจและการรับรู้ร่วมกันและ
สร้างกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รู้จักวิเคราะห์ ปรับปรุงตนเอง มีวุฒิภาวะ สามารถท างาน
เป็นทีมและเป็นผู้ประสานเพื่อผลประโยชน์องค์กร 

 3.6 สมรรถนะการรวมพลัง จากการเผชิญปัญหาที่เกิดข้ึนจริง หรือภาวะเสมือนว่าเกิด
ปัญหา น าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา การหาแนวทางแก้ไขและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เวทีประชา
สังคมร่วมกัน และความเข้มข้นทางวัฒนธรรมเฉพาะขององค์กร ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 

 4. ฐานกระบวนการปรับตัว 

 4.1 การน าประสบการณ์  มาเป็นบทเรียนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิกภายใน
องค์กรเพื่อส่งเสริมสมรรถนะให้มีประสิทธิภาพน าสู่ประสิทธิผล  และการปรับตัวเพื่อป้องกันปัญหา  
การก าชับ ตรวจสอบ 

 4.2 การเรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้กลุ่ม เรียนรู้อดีต หาสาเหตุแห่งความส าเร็จ   
        5. ฐานการขยายผลและขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

 การสร้างกิจกรรมที่มาจากการเช่ือมกาย เช่ือมใจ โดยมีฐานการขยายผลและขับเคลื่อนสู่
เป้าหมาย 

 5.1 การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกระดับ  ทุกข้ันตอน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้
และทุกคนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

 5.2 การสร้างกระบวนการที่เกิดการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้  จากประสบการณ์ของ
ปัญหา 
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 5.3 การสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้  จากประสบการณ์และการสร้างเครือข่ายใน
แนวราบและแนวดิ่ง การข้ามเขต การข้ามพื้นที่และการข้ามวัฒนธรรม ในลักษณะบูรณาการความคิด  
กิจกรรมและการปฏิบัติ การสนับสนุนกิจกรรมและการขยายผลให้เป็นรูปธรรมและหลอมรวมสู่
ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

 5.4 การสะสมองค์ความรู้ ด้วยการรวบรวมประสบการณ์ น ามาแก้ไขปัญหา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขยายผลสูส่ังคมในวงกว้าง 
 5.5 การปรับใช้ประสบการณ์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อก้าวทันใน
พลวัตของการเปลี่ยนแปลง  ทั้งสังคม  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม 

 6. ฐานภายนอกของความส าเร็จ 

 การได้รับการยอมรับจากบคุคลภายนอกและภายในองค์กรที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ซึ่งการพัฒนากระบวนการบริหารงานในรากฐานของการมีระบบและการจัดการที่ดีด้วยกิจกรรมน า
ความรู้ได้แก่ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง (highly effective team building)การแก้ปัญหา 
(problem solving) การวางแผน (planning) การก ากับการปฏิบัติงาน(performance) การสื่อสาร    
ที่ดี (communication) การสร้างสัมพันธ์ (relationship building up) การสอนงาน (coaching) 
สังคม (social) การตัดสินใจ (decision) การกระตุ้นจูงใจ (motivational)  การคิดเชิงสะท้อน 
(reflective) การจัดการตนเอง (self-management) การใช้เทคโนโลยี(technological) การเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอน (pedagogical) ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence)  
ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence)การบริหารที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์  มีแนวทางดังนี้ 
 6.1 การวางแผน (planning) การวางแผนที่ดีด้วยแผนกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน                
ที่ชัดเจนเข้าใจง่ายโดยการวางแผนนั้นต้องมีแนวปฏิบัติที่เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ได้เป็น
อย่างดีและสามารถปรับปรุง ยืดหยุ่นให้สอดรับกับนโยบายให้เป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

 6.2 การจัดองค์กร (Organizing) การจัดโครงสร้างอย่างชัดเจนทั้งสายงานจัดบุคลากร
ตามสายบังคับบัญชา การแบ่งหน้าที่ของฝ่ายงานอย่างเป็นระบบงาน  มีทีมด าเนินงานตามแผน                  
กลยุทธ์ที่วางไว้ 

 6.3 การบังคับบัญชา (Coordinating) มีการตัดสินใจสั่งการที่เป็นกัลยาณมิตร การสั่งการ
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นฐานในการบังคับบัญชา  และการแลตรวจสอบ 

 6.4 การประสานงาน (Coordinating) ทั้งภายในองค์กร และระหว่างองค์กรต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์เพื่อประสานงานต่าง ๆ และให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

 6.5 การควบคุม  (Controlling)  มีการควบคุม ดูแลทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อให้
การจัดการมีประสิทธิภาพน าสู่ประสิทธิผล 
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 Global Center for Digital Business Transformation (พสุ เดชะรินทร,์ 2560)  
 ได้ท าการส ารวจผู้บริหารมากกว่าพันคนทั่วโลก เพือ่แสวงหาพฤติกรรมและความสามารถของ
ผู้น าในยุค Disruption ว่าควรจะประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง และพบว่าส่วนใหญ่แล้วคุณลักษณะของผู้น า
ที่ประสบความส าเร็จในยุค 4.0 ไม่ได้ต่างจากผู้น าในอดีต แต่ก็มีคุณลักษณะสีป่ระการที่โดดเด่น
ออกมาส าหรับยุคปจัจบุัน ประกอบด้วย 

  1. ความถ่อมตัวหรือ humble ซึ่งคือการที่ผู้น าพร้อมที่จะยอมรับว่าบุคคลอื่น มีความรู้
หรือความเช่ียวชาญมากกว่าตนเอง และพร้อมที่จะขอความรู้และรับฟังผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ซึ่งในเรื่องของความถ่อมตัวนี้ บางต าราก็เรียกให้จ าเพาะไปเลยว่า intellectual  humility หรือความถ่อม
ตัวทางปัญญาทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน ความรู้ ข้อมูลต่างๆ มีการแพร่กระจายไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
ทุกๆ คนมีโอกาสในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เท่ากันหมด อีกทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่าง
รวดเร็ว ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่คนที่เป็นผู้น าสามารถที่จะรู้หรือเรียนรู้ในทุกสิ่งได้อย่างรวดเร็วและมากกว่าคน
อื่นดังนั้นความถ่อมตัวทางปัญญานั้นคือการที่ผู้น ายอมรับว่าในหลายๆ เรื่องคนอื่นมีความรู้มากกว่าผู้น า 
ดังนั้นผู้น าก็พร้อมที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้ของผู้อื่นเพื่อ
ประโยชน์ขององค์กร ผู้น าในยุค 4.0 จะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบันนั้นเร็วเกินกว่าที่
ผู้น าเพียงคนเดียวจะสามารถที่จะติดตามและเรียนรู้ทุกอย่างได้ทัน 

       2. การปรับตัว หรือ adaptable นั้นหมายถึงการยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้การตัดสินใจที่ผ่านมาอาจจะผิดพลาด และผู้น าจะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน
การตัดสินใจจากข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้รับในอดีต การที่ผู้น าเปลี่ยนการตัดสินใจไปมาอาจจะดูแล้วเป็น
จุดอ่อนและผิดหลักของความเป็นผู้น าที่ดี แต่ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดอย่างรวดเร็ว ผู้น าจะได้รับ
ข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและยอมที่จะ
เปลี่ยนการตัดสินใจ จากข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน โดยไม่มองว่าเป็นจุดอ่อนหรือเรื่องน่าอายจึงกลายเป็น
คุณสมบัติที่ส าคัญของผู้น ายุค 4.0 

      3. มีวิสัยทัศน์ หรือ visionary คือความสามารถในการมองเห็นถึงทิศทางใน
ระยะไกล แม้จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนในระยะสั้น 

      4. การมีส่วนร่วม หรือ engaged คือการที่ผู้น าพร้อมที่จะสื่อสาร รับฟัง พูดคุย            
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ท าให้การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกลายเป็นกลไกหนึ่งที่ผู้น าจะทั้งได้รับข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ         
อยู่ตลอดเวลา และในทางกลับกันก็เป็นช่องทางให้ผู้น าได้สื่อสารถึงทิศทางและการตัดสินใจที่เกิดข้ึน
นอกเหนือจากคุณลักษณะที่ส าคัญทั้งสี่ประการข้างต้นแล้ว ผู้น าในยุค 4.0 ยังจะต้องมีพฤติกรรมที่ส าคัญ
อีกสามประการที่ส่งเสริมให้สามารถบริหารงานในสภาพแวดล้อมที่ disrupt อยู่ตลอดเวลา ได้แก่            
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 - Hyperawareness หรือการที่ไม่หยุดที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
องค์กรตลอดเวลา เพื่อแสวงหาโอกาสและปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 

 - Making Informed Decisions หรือการใช้ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ในการตัดสินใจ ท าให้
การตัดสินใจต่างๆ มาจากข้อเท็จจริง 
 - Executing at Speed หรือ การเคลื่อนไหวและตัดสินใจที่รวดเร็ว โดยให้ความส าคัญกับ
ความเร็วมากกว่าความสมบูรณ์ 

 

บทสรุป 

 

 ในศตวรรษที่ 21 ต่างมุ่งให้สมาชิกในสังคมเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้น า ส่วนใหญ่ขาดมุมมอง
และความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้น าโดยขาดทักษะในการเป็นผู้น าและไม่กล้าที่จะ
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมในสังคมภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 จึงมี
คุณลักษณะที่ส าคัญ  คือมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันดับแรก  
ที่เด่นที่สุดของผู้น าที่ดี มีความเสียสละ อดทนต่องานทุกชนิด พยายามท างานให้เสร็จ คิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  การตรงต่อเวลามีความสามารถประสานแรงจูงใจ ผู้น าใน                          
ศตวรรษที่ 21 จะมีการแสดงลักษณะเด่นด้านแรงจูงใจมีความเข้าใจผู้อื่นและมีพลังกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมที่จะตอบสนองความต้องการด้านการยอมรับการยกย่อง และความต้องการประสบ
ความส าเร็จสูงสุดในชีวิต  มีวิสัยทัศน์ก้าวทันต่อเหตุการณ์มีความสามารถในการสื่อสาร และมีทักษะ
พื้นฐาน 
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ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถาม หรืออธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

        1. อธิบายภาวะผู้น าในศตวรรษที่ 21 พร้อมยกตัวอย่าง 
   2. ทักษะคุณลักษณะผู้น าในศตวรรษที่  21  มีอะไรบ้าง 
   3. ฐานกระบวนการพัฒนาของผู้น าในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยอะไรบ้าง อธิบาย
พร้อมยกตัวอย่าง 
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บทท่ี  3 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  
(strategic leadership) 

 

ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (strategic leadership) 
 

 ในความเปลี่ยนแปลงด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ต่อการปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์การโดยเฉพาะผู้น าขององค์การต่างๆ ต้องก้าวทันต่อกร ะแส         
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผู้น าขององค์การควรได้ศึกษาและ
น ามาประยุกต์ใช้  ซึ่งมีนักวิชาการได้อธิบายให้ค าจ ากัดความไว้ดังนี้ 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2550: 44) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบของผู้น าที่
เริ่มจากการเปน็ผู้น าที ่มีวิสัยทัศน์ หมายถึง ผู้น าที่มองการณ์ไกลในอนาคตถึงสิง่ที่ต้องการให้เกิดข้ึนใน
ระยะยาวข้างหน้า เช่น 5-10 ปีข้างหน้า วางแผนกลยุทธ์เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจ             
ผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ 

 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551: 10) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การเป็นผู้
ที่มีความสามารถในการคาดการณ์  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีความยืดหยุ่น  และสามารถน าวิสัยทัศน์
ไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

 เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ (2553) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการของอิทธิพลที่ผู้น ามีต่อ
บุคคลอื่น  ให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการบรรลุและรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การให้
ครอบคลุมทั้งเป้าหมาย (Ends) และวิธีการ (Means) โดยก าหนดทิศทางขององค์การการวางแผนและ
การสร้างทางเลือกการน าไปสู่การปฏิบัติและการควบคุมหรือการประเมิน 

 ศิริเพ็ญ สกุลวลีธร (2556) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์หมายถึง ผู้น าที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนด
ทิศทาง และการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกที่เป็นกระบวนการพัฒนา ความสามารถของ
ผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์
ของกลุ่มจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดความร่วมมือในการพัฒนาและด าเนินการใดๆ ให้ประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ 

Ireland & Hill (1999) ให้ทัศนะว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการก าหนดความต้องการของ
องค์การหรือวิสัยทัศน์ การใช้ประโยชน์และการรักษาความสามารถหลักขององค์การการพัฒนาทุนมนุษย์            
การก าหนดไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์การ การเน้นจริยธรรมการด าเนินงานและหลักการสร้างความสมดุล
ของการควบคุมองค์การ 
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 Robbins & Coulter (2003) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการจัดการเชิง       
กลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (planning) การน าไปปฏิบัติ ( implementation) และ          
การควบคุมหรือการประเมิน (evaluation) 
 กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ คือกระบวนการที่ใช้บริหารหรือก าหนดทิศทาง           
การท างานร่วมกันของสมาชิก กลุ่มคนในองค์การที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพข้ันสูงให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์การ 

 

แนวคดิที่เกี่ยวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ 
 

       แนวคิดที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์การบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic management) 

นั่นคือ  เป็นแนวทางการบริหารที่เป็นระบบ โดยแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิง           
การสร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) สู่เป้าหมายที่มีการก าหนดไว้ในกรอบทิศทางเชิงกลยุทธ์ หรือที่
เรียกว่า “ภารกิจ” (mission) การบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic management) นั้นมีองค์ประกอบ
ส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ว่าด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) และส่วนที่ว่าด้วย          
การด าเนินการ (implementation) เพื่อให้แผนดังกล่าวส าเร็จลุล่วงในการด าเนินการดังกล่าว 
ทรัพยากรจะถูกจัดสรรเพื่อให้มีการใช้กรอบที่มีทิศทางแน่นอน ทั้งเงื่อนเวลาในทุกอณูก็จะถูกก าหนด  
เพื่อให้มีความสัมพันธ์กันในการผลักดันองค์การไปสู่ทิศทางที่มีการวางกรอบไว้ความจริงแล้ว                 
การบริหารเชิงกลยุทธ์แม้จะมีกรอบก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเอื้ออ านวยต่อกันก็จริงแต่ได้เปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารเพื่อปรับตัว
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจะเห็นได้ว่า ภารกิจ (mission) ที่ถูกต้องจะต้อง
ก าหนดไว้ในลักษณะที่ เป็นนามธรรม เพื่อ ให้มีความยืดหยุ่นในการตีความสอดคล้องกับ                 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตในระยะยาวได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงมีลักษณะเป็นการบริหารบน
พื้นฐานของดุลยภาพ (balance) ระหว่างกรอบทิศทางและความยืดหยุ่นในการปรับตัวการบริหาร
เชิงกลยุทธ์หากมีการด าเนินการอย่างถูกต้องและเป็นระบบแล้วจะเป็นการบริหารที่มีประสิทธิภาพยิ่ง
เพราะเป็นการบริหารที่มีลักษณะเป็นทั้งการป้องปราบปัญหาโดยมีแผนทิศทางรองรับ และมี          
ความคล่องตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนื่องจากเป็นลักษณะการบริหารอย่างเป็นระบบ 
(Systemic Management)  
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องค์ประกอบของการบริหารองค์การทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจส่วนหนึ่งข้ึนอยู่กับระบบการ
จัดการอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนส าคัญมากข้ึนอยู่กับทัศนคติหรือวัฒนธรรมในการบริหารองค์การที่
ประสบความส าเรจ็นั้น ปัจจัยก็คือคุณภาพทรัพยากรมนุษย์หัวใจของการบริหารเชิงกลยุทธ์จึงไม่ใช่อยู่
ที่การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีหรือสร้างระบบการบริหารที่ดีแต่อยู่ที่องค์ประกอบของการสร้างบุคลากรให้
มีวัฒนธรรมในการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic) มากกวาการคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) จึงถือ
เป็นองค์ประกอบของการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพราะถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคุณภาพ
บคุลากรอันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการ การเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์  (strategic  

leadership) มีลักษณะกระบวนการในการก าหนดทิศทางและการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
องค์การในการริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ข้ึนมาเพื่อให้องค์การอยู่รอดต่อไปได้และเรื่องของการเป็นผู้น า
เชิงกลยุทธ์ก็เป็น  อีกหนึ่งในประเภทภาวะผู้น าที่จะเป็นตัวผลักดันให้การบริหารเชิงกลยุทธ์                     
ประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดี (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544 ก:207) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีหลาย
แนวคิด ซึ่งในที่นี้ขอเสนอ 3 แนวคิด ดังนี้ 
  1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของไอร์แลนด์และฮิทท์ (Ireland and Hitt)  

  2. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของนาฮาแวนไดและมาเลคซาเดห์ (Nahavandi 

and Malekzadeh)  

  3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดสภาพบริบทสังคมไทย 

          1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวความคิดของไอร์แลนด์และฮิทท์ 

 ไอร์แลนด์และฮิทท์ (Ireland &Hitt, 1999: 48-57, อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2545: 

429-430) สองนักวิจัยยุทธศาสตร์ให้ทัศนะเกี่ยวกับผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ว่าใน
ขณะที่บริบทของโลกาภิวัฒน์ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งแนวกว้างและแนวลึกควบคู่กับสภาวะการแข่งขันทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้นเช่นน้ีจ าเป็นที่ผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องด าเนินการใน 6 กิจกรรมต่อไปนี้ 
  1. ผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องสามารถใช้วิสัยทัศน์ที่แจ่มชัดและมีลักษณะที่จูงใจขององค์การได้
เป็นวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากบุคคลฝ่ายต่างๆ 

  2. ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องตระหนักให้ความส าคัญต่อการใช้ประโยชน์และด ารงรักษา
จุดเด่นที่ เป็นแกนสมรรถนะขององค์การให้ได้เพราะจุดเด่นดังกล่าวจะเป็นทั้งทรัพยากรและขีด
ความสามารถที่จะท าให้องค์การมีอัตลักษณ์ที่น าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

  3. ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการ
ของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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  4. ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของศตวรรษที่ 21 จะต้องด าเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรม ความมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนขององค์การด้วยการกระตุ้นและเปิดกว้างแก่ทุกคน 

  5. ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องยึดมันและมุ่งเน้นเน้นแนวทางปฏิบัติต่างๆ อย่างมี
จริยธรรมด้วยการแสดงถึงความซื่อสัตย์มีคุณธรรมยึดมั่นในหลักการของตนทั้งสามารถในการดลใจต่อ
พนักงานให้ประกอบธุรกิจบนหลักของความมีจริยธรรม 

  6. ผู้น าในศตวรรษที่ 21 จะต้องสามารถสร้างความมีประสิทธิผลและความมี         
ดุลยภาพขององค์การระหว่างความควบคุมที่เน้นในความยืดหยุ่นและการริเริ่มใหม่ๆ ที่มุ่งผลระยะสั้น
กับที่มุ่งผลระยะยาว 

          2. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของนาฮาแวนไดและมาเลคซาเดห์ 

 นาฮาแวนไดและมาเลคซาเดห์ (Nahavandi & Malekzadeh, 1999: 248) กล่าวถึง
ลักษณะส าคัญของภาวะผู้น าไว้  2 ด้าน คือ 

  1. ด้านแสวงหาความท้าทาย (degree of challenge seeking) คือ ผู้น ามีความเต็มใจที่
จะเสี่ยงมากน้อยเพียงใดผู้น าจะมุ่งต่อกลยุทธ์สู่อนาคตกบการมุ่งการด าเนินงานประจ าปัจจุบันมากน้อย
ต่างกันเพียงไรเป็นต้นผู้น าที่มุ่งแสวงหาความท้าทายสูงพบว่ามักจะก าหนดกลยุทธ์ที่มีลักษณะของ           
ความเสี่ยงสูงและมักจะพยายามริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในขณะที่ผู้น าซึ่งมีระดับของการแสวงหาความ      
ท้าทายต ่ามักจะไม่ชอบและปฏิเสธต่อความเสี่ยงทั้งหลาย ด้วยการยึดติดอยู่กับแนวคิดและวิธีเดิมที่พิสูจน์
ว่าเคยได้ผลมาแล้ว 
  2. ด้านความต้องการที่จะมีอ านาจในการควบคุม (need of  control) คือ ผู้น าที่มี
ความต้องการอ านาจในการควบคุมสูง จะจัดรูปแบบขององค์การที่ เป็นการรวมศูนย์อ านาจ                        
มีการกระจายงานกระจายอ านาจค่อนข้างน้อยและมุ่งเน้นที่กระบวนการต ่า จะเน้นวัฒนธรรมแบบตึง
ตัว เน้นการปฏิบัติแบบเดียวที่เหมือนกันและการให้ลอกเลียนแบบการปฏิบัติเป็นหลักในขณะที่ผู้น าที่
มีระดับความต้องการมีอ านาจ ในการควบคุมต ่า มักจะเน้นการกระจายอ านาจในองค์การจะกระจาย
อ านาจความรับผิดชอบในการตดัสินใจแก่บุคคลต่างๆ ที่ร่วมงาน ผู้น าแบบนี้จะมุ่งเน้นวัฒนธรรมแบบ
ปรับตัว พยายามกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการแสดงออกโดยเปิดเผยของผู้ตาม มุ่งเน้นการใช้วิธี
การบูรณาการความคิดที่หลากหลายของบุคคลต่างๆ มากกวาความคิดที่เป็นแบบเดียวเหมือนๆ กัน
จะสร้างวัฒนธรรมที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมในการแสดงความอดทนต่อการ
รับฟังความคิดของผู้อื่นที่เกิดข้ึนในองค์การ 
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          3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดสภาพบริบทสังคมไทย  
 นักวิชาการในสังคมไทยหลายท่านได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไว้ดังนี ้
 ธงชัย สันติวงษ์ (2546: 65-66) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงในฐานะผู้บริหารทางกลยุทธ์
ต้องเป็นนักกลยุทธ์ (Strategist) ซึ่งต้องด าเนินการในทางกลยุทธ์ต่างๆ ที่เป็นบทบาทในทางปฏิบัติ
ดังนี้ คือ 

  1. การเป็นผู้บริหารทั่วไปที่จะต้องท าการบริหารเรื่องราวทั้งหมดในองค์การตลอดเวลา
โดยไม่ขาดตอน 

  2. การเป็นผู้ใช้ทัศนะวิสัย ที่จะต้องติดตามความเป็นไปของสภาพแวดล้อมต่างๆ หรือ 
การมองโลกกว้างรอบตัวนั่นเอง 
  3. การจะต้องเป็นผู้จัดท ากลยุทธ์คือการวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดต่าง เพื่อน ามา
เทียบเคียงกับทรัพยากรที่ประเมินได้ภายในองค์การและท าการจัดคู่ปัจจัยระหว่างโอกาสและทรัพยากรที่มี
อยู่จนสามารถจัดท าเป็นนโยบายและแผนด าเนินงานต่างๆ ออกมา 
  4. การเป็นสถาปนิกออกแบบโครงสร้างและระบบงาน 

  5. การเป็นผู้จัดแบ่งสรรทรัพยากรและเป็นผู้ควบคุมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 

  6. การเป็นผู้น าสร้างทีมงาน กระตุ้นให้เกิดความเช่ือมันและมีการผูกพันจากทุกฝ่าย การ
เป็นผู้ประเมินผลงานและรู้จักใช้คน 

  7. การเป็นผู้ชักจูงใจ 

  8. การเป็นผู้น าชุมชนสัมพันธ์ 

  9. การเป็นผู้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ ์

 

          อารีวรรณ  ประสาน (ออนไลน์. 2553) กล่าวถึง องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์         
ไว้ดังนี้ 
                    1. แรงกดดันเชิงกลยุทธ์ปัจจัยส าคัญที่น ามาประกอบการจัดท ากลยทุธ์ของผู้น า 
ได้แก่ วัฒนธรรม ให้ความหมายไว้ว่าเป็น สมมติฐานและความเช่ือต่างๆ ที่ สมาชิกขององค์การยึดถือ
ร่วมกัน 

                       1.1 โครงสร้าง คือ การออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นส่วนส าคัญขององค์การ
เช่น ระดับของการรวมศูนย์อ านาจ ความเป็นระบบแบบทางการ การบูรณาการและขอบเขตการ
ควบคุม สภาพแวดล้อมหมายถึง แรงกดดัน  ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีศักยภาพพอที่จะ
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ส่งผลกระทบต่อองค์การ ขณะที่เทคโนโลยี  คือ  ปัจจุบันที่อยู่ในกระบวนการแปรสภาพให้ตัวป้อน
ทั้งหลายกลายเป็นผลผลิต  โดยมีภาวะผู้น า  ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง 
    1.2  สภาพแวดล้อม หมายถึง แรกกดดันทั้งหลาย จากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่
มีศักยภาพพอที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การ ขณะที่ เทคโนโลยี คือ ปัจจัยที่อยู่ในกระบวนการ           
แปรสภาพให้ตัวป้อนทั้งหลายเป็นผลผลิตโดยมีภาวะผู้น า ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงและ
ระดับที่ส่วนงานต่างๆ ที่เข้าไปรับผิดชอบดูแลด าเนินการ 

2. บทบาทของผู้น าเชิงกลยุทธ์  ผู้น าเชิงกลยุทธ์มีบทบาทด้านที่ เป็นบทบาทคู่  
ขนานกัน คือ บทบาทแรกเป็นผู้วางแผน ออกแบบหรือก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ให้แก่องค์การ  
ส่วนบทบาทที่สอง  เป็นฐานะของผู้ที่น าเอากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนั้นผู้น าเชิงกลยุทธ์ จึงเป็นทั้ง     
ผู้ก าหนดและผู้น าสู่การปฏิบัติ  คือ ในกรณีที่องค์การยังไม่ได้จัดท ากลยุทธ์ ผู้น าจะต้องมีบทบาท
รับผิดชอบที่ส าคัญยิ่งต่อการก าหนดทิศทางให้แก่องค์การ 

 3. ปัจจัยที่ก ากับควบคุมต่อบทบาทของผู้น า ได้แก่  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม  ประเภทขององค์การ/อุตสาหกรรม การเติบโตของตลาด  
ข้อจ ากัดต่างๆ ด้านกฎหมาย ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ด้านความมั่นคง ขนาดและโครงสร้าง
องค์การมีขนาดใหญ่ก็มีแนวโน้มของการกระจายอ านาจในการตัดสินใจมากขึ้น ท าให้บทบาทของผู้น า
ระดับสูงในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ าวันจะลดลงตามไปด้วย วัฒนธรรม อายุ หรือ
ระยะเวลาการพัฒนาองค์การ  เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดความไม่แน่นอนข้ึน  ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ การเข้ามามีอ านาจของทีมบริหารระดับสูง คือ องค์การใดที่ไม่มีทีมผู้บริหาร
ระดับสูง   
 ดูบริน  (Dubrin, 2004: 333-336)  ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของผู้น าทีม มีภาวะผู้น าเชิง     
กลยุทธ์ว่าประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะพฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติโดยรวมคุณลักษณะ      
ทั้งของภาวะผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเข้าด้วยกัน โดยมี
องค์ประกอบ 5 ประการ 

 1. ผู้น าที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง การคิดเชิงกลยุทธ์นั้น ต้องอาศัยทักษะด้าน 

ความเข้าใจระดับสูง  เช่น  ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพในการซึมซบัและการรับรู้แนวโน้มของ
สิ่งต่างๆ จ านวนมากได้อย่างมีเหตุผล และมีความสามารถในการสรุปข้อต่างๆ เพื่อน าไปก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการ  ตลอดจนสามารถประมวลข้อมูลต่างๆ และผลที่เข้าใจตามมา ส าหรับองค์การที่มี
ปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าการคิดเชิงระบบ เป็นความสามารถในการบริหารธุรกิจให้ฝ่าย
ต่างๆ ได้ท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ทั้งนี้ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
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   1.1  ต้องค านึงถึงทั้งความเกี่ยวข้องกันและมีความอิสระต่อกัน 

   1.2  การวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับสิ่งที่จ าเป็นส าหรับด้าน
ความเข้าใจ 

   1.3  การแยกงานด้านการบริหารออกเป็นระบบที่มีหลายระดับ  โดยแต่ละ
ระดับนั้นก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องของตัวแทน และทักษะส าหรับงานนั้นๆ ซึ่งบางคนอาจข้าม
กระโดดไปมาระหว่างช้ันที่สูงกว่าและต่ ากว่าได้ 
   1.4  ผู้จัดการ  ที่มีอายุงานมากเท่าใดก็ยิ่งจะเปน็ผู้ทีม่ีทักษะและไหวพริบใน
การแก้ปัญหามากข้ึนเท่านั้น เช่น ผู้จัดการที่มีอายุงาน 25 ปี ย่อมมีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดีกว่า
ผู้จัดการที่มีอายุงานเพียงแค่ 1 ปี เป็นต้น และยิ่งการไต่เต้าต าแหน่งที่สูงข้ึน ก็ยิ่งจ าเป็นต้องมีทักษะ
ดังกล่าวมากยิ่งข้ึนเช่นกัน 

   1.5  นักคิดเชิงระบบต้องมีความสามารถด้านการจินตนาการเพื่อรับมือกับ
ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องของความสามารถในการสร้างมโนภาพ ในแต่ละองค์การจะประสบความส าเร็จได้  
ก็ต่อเมื่อองค์การนั้นมีผู้น าที่มีความสามารถในการด้านความคิด ความเข้าใจ และเรื่องของ             
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก็มีความส าคัญอีกเช่นกันอีกเช่นกัน เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยในการก าหนด
ทางเลือกปฏิบัติ เพื่อก าหนดทิศทางขององค์การที่จะด าเนินไป  และการตั้งค าถามแบบสร้างเงื่อนไขก็
เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยด้านการจินตนาภาพ 

2. ความสามารถในการน าปัจจัยน าเข้าต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์ ผู้น าเชิงกลยุทธ์นั้น
อาจเปรียบได้กับผู้ที่มีสมาชิกสูงในการท างานโดยอิสระ  และสามารถก าหนดอนาคตได้ในทาง       
ปฏิบัติแล้ว ผู้น าก็จะปรึกษาหารือกับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่ายซึ่งเป็นลักษณะของความเป็น
ประชาธิปไตยในการท างานร่วมกันเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ แต่ก็ข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือ อย่าพยายาม
ใช้คตินิยมแบบเพิ่มข้ึนทีละน้อย ซึ่งหมายถึงแนวทางการตัดสินใจที่ใช้พื้นฐานของสถานการณ์ที่แล้วๆ 
มาเป็นหลัก กล่าวคือ  ถ้าปีที่ผ่านมาเคยท าอย่างไร  ก็มักจะใช้สิ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มหรือลด
ในปีต่อไป ท าให้ขาดการพิจารณาข้อมูล ณ  เวลาปัจจุบัน  ซึ่งแตกต่างจากอดีตไปแล้ว 

 3. การมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสส าหรับอนาคต  ซึ่ งต้องอาศัยทักษะ      
การคาดคะเนอนาคต จากค ากล่าวที่ว่าการมองอนาคตอย่างทะลุปรุโปร่งเป็นเรื่องของความแตกต่าง
ระหว่างความส าเร็จและความล้มเหลว  ดังนั้น  จึงต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคต เป็นการ
คาดคะเนอย่างแม่นย าเกี่ยวกับรสนิยมและความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเป็นการคาดคะเนทักษะ
ต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับองค์การในอนาคต 
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 4. วิธีการคิดเชิงปฏิวัติ ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ใดก็ตามหากไม่สามารถท้าทาย
สถานการณ์หรือสภาพที่เป็นอยู่ได้ก็ไม่อาจเรียกสิ่งนี้ว่ากลยุทธ์เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ      
การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับค าว่า การสร้างสรรค์อนาคตใหม่ หลาย
องค์การที่ไม่ประสบผลส าเรจ็ เพราะกลยุทธ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือกว่า
คู่แข่ง  แนวความคิดเชิงปฏิวัติจึงเป็นเรื่องของการจัดแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับสินค้า  บริการตลาด  
และแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ซึ่งสามารถให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยดังนี้ 
 4.1 การสร้างแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เป็นแนวทางของการปรับปรุงด้าน
สมการเชิงมูลค่าของสินค้า/บริการอย่างแท้จริง สมการเชิงมูลค่า หมายถึง การพิจารณาว่าบุคคล (ลูกค้า)  
ต้องจ่ายเงินมากเท่าใดเพื่อให้ได้คุณค่าของสิ่งนั้นกลับมา  มูลค่าน้ีหมายถึง ตัวอย่างเมื่อ 10 ปีที่แล้ว        
พริ้นเตอร์ เลเซร์มีราคาประมาณ 120,000 บาท แต่ปัจจุบันมีราคาเพียงประมาณ 30,000 บาท                         
อีกความหมายของสมการเชิงมูลค่า คือ การใช้ประโยชน์จากคุณประโยชน์หลักหรือหน้าที่หลักของสินค้า/
บริการนั้นไปในรูปใหม่ ตัวอย่างประโยชน์หลักหรือเจ้าหน้าที่หลักของบัตรเครดิต  คือ การสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ขายเกี่ยวกับช่ือที่ปรากฏบนบัตรนั้นหมายถึ ง  ผู้ที่มีก าลังใช้บัตรเครดิต (เจ้าของบัตร)                    
ในขณะเดียวกันอาจสร้างความมั่นใจในแบบเดียวกันน้ีได้ในรูปแบบอื่น  เช่น การพิมพ์ลายนิ้วมือ การ
บันทึกเสียง  (และคนที่คิดได้แบบนี้ คือ ผู้ที่มีความคิดแบบสร้างสรรค์นั่นเอง) 
 4.2 การก าหนดนิยามตลาดใหม่ เป็นวิธีของการก าหนดขอบเขตเกี่ยวกับสภาพ
ตลาดแบบกว้างให้ได้ครอบคลุมมากทีสุ่ด โดยมีวิธีการด าเนนิการ ดังนี ้
 วิธีที่ 1 การผลิตสินค้า/ บริการให้เหมาะกับตลาดสากล(ความต้องการของคน
ส่วนใหญ่ในโลก) ราคาสากลไม่สูงมากนัก เพื่อทดแทนสินค้า/บริการที ราคาแพงๆ 

 วิธีที่ 2 การผลิต/การให้บริการตามความต้องการที เฉพาะเจาะจงของลูกค้าเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
 วิธีที่ 3 เพิ่มช่องทางใหม่ในการเข้าถึงลูกค้า เช่น การขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

 4.3 การปรบัของเขตอุตสาหกรรมใหม่ โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี ้
 วิธีที่ 1 การปรับขนาดอุตสาหกรรมใหม่ เช่น การขยับตัวจากอุตสาหกรรมระดับ
ท้องถ่ิน ข้ึนไปเป็นระดับภูมิภาค แล้วเพิ่มเป็นระดับชาต ิและระดับโลก 

 วิธีที่ 2 การลดจ านวนผู้ค้าคนกลาง หรือเครือข่ายของผู้ขายปัจจัยการผลิต และ
ยังหมายถึง การเปลี่ยนโกดังเป็นร้านค้า เป็นต้น 

 วิธีที่ 3 การเพิ่มบริการเสริม เช่น บริการรถจักรยานยนต์จัดส่งสินค้าถึงที่            
แก่ลูกค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอาจบริการขายอาหารร้อน ๆ ส าหรับน ากลับบ้านได้ด้วย 
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 5. การก าหนดวิสัยทัศน์ เป็นการก าหนดสภาพขององค์การที่ต้องการจะเป็นใน
อนาคตหรือเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะกว้างๆ ซึ่งเป็นความต้องการในอนาคต โดยยังไม่ได้ก าหนด
วิธีการเอาไว้เป็นการสร้างความคิดโดยการใช้ค าถาม เช่น ค าถามถึงสิ่งที่ดีที่สุด ยิง่ใหญ่ที่สุดบริการที่ดี
ดีที่สุด ฯลฯ และวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นรูปแบบของข้อเสนอแนะแบบไม่เจาะจง และเป็นต าแหน่งของ
ทิศทางที่จะไปองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ มีดังนี ้

 5.1 การก าหนดวิสัยทัศน์ เป็นการก าหนดสิ่งที่องค์การต้องการในอนาคตใน
ลักษณะกว้างขวางในระยะยาว 

 5.2 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เป็นการปฏิบัติตามภารกิจที ก าหนดเอาไว้เพื่อให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดเอาไว้ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถและความเต็มใจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง       
ทุกฝ่าย 

 5.3 นวัตกรรมที่เป็นจริงได้ วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้นั้นจะต้องมีลักษณะใหม่ และ
เป็นจริงได้ ซึ่งต้องอาศัยผู้น าที่มีความสามารถพิเศษ 

 5.4 แบบกว้างๆ ลักษณะวิสัยทัศน์อาจจะเป็นเป้าหมายที มีลักษณะกว้างขวาง
เกี่ยวกับความต้องการในอนาคต โดยไม่ได้เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึง่ 

 5.5 แบบเจาะลึกลงรายละเอียด ลักษณะวิสัยทัศน์อาจจะเป็นลักษณะเจาะจงใน
รายละเอียดของเรื่องหนึ่งก็ได ้

 5.6 การเผชิญความเสี่ยง ลักษณะวิสัยทัศน์จะมีลักษณะที่ ต้องเผชิญความเสี่ยง
เพราะสิ่งที่ต้องการในอนาคตนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะท าได้โดยง่ายดาย ซึ่งใครจะท าก็ได้ลักษณะนี้จึงถือว่า
วิสัยทัศน์จะต้องมีความเสี่ยงเกิดข้ึน 

 5.7 การมุ่งก าไร โดยทั่วไปแล้ววิสัยทัศน์จะมุ่งที่การสร้างก าไร ตัวอย่างบริษัทมี
วิสัยทัศน์ว่าเพื่อผดุงรักษาความส าเร็จทางด้านการค้าในฐานะบริษัทการตลาดช้ันน าของโลกในด้าน
เสื้อผ้ายห้างดังๆ และเหนือกว่าสิ่งอื่นใด คือ ทุกคนต้องการได้รับความพึงพอใจจากความส าเร็จ
คุณภาพชีวิตที่สมดุลทั้งส่วนตัวกับหน้าที่การงานและสนุกกับการบุกบั่น ความเพียรพยายามในการ
ท างานจะเห็นว่าวิสัยทัศน์น้ีเมื่อท าส าเร็จ จะส่งผลต่อการสร้างก าไรเพิ่มข้ึน 

     ไอร์แลนด์ และฮิทท์ (Ireland and Hitt, 1999: 53-54) ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ เหมาะสมกับศตวรรษที 21 ว่าผู้น าเชิงกลยุทธ์จ าเป็นต้อง
ด าเนินการใน 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี ้

 1. วิสัยทัศน์ร่วม ผู้น าเชิงกลยุทธ์หรือทีมงานบรหิารสูงสุดจะต้องสามารถให้วิสัยทัศน์ 
ที่แจ่มชัดและมีลักษณะที จูงใจขององค์กรได้ เป็นวิสัยทัศน์ที ได้มาจากบุคคลฝ่ายต่างๆ ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
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 2. ความส าคัญของสมรรถนะองค์กร ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องตระหนัก และให้
ความส าคัญต่อการใช้ประโยชน์และธ ารงรักษาจุดเด่นที เป็นแกนสมรรถนะขององค์การให้ได้เพราะ
จุดเด่นดังกล่าวจะเป็นทรัพยากรและความสามารถที่จะท าให้องค์การมีอัตลักษณ์ที่น าไปสู่            
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้น าเชิงกลยุทธ์ ต้องมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้น าจะต้องมีทัศนะและปฏิบัติต่อ
พนักงานของตนเยี่ยงทรัพยากรที่มีคุณค่า 
 4. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องด าเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนขององค์การ ด้วยการกระตุ้นและเปิดโอกาสแก่ทุกคนให้ใช้พลังและ
ร่วมขับเคลื่อนองค์การ ทั้งนีผู้้น าที่มีความเข้าใจจะสามารถพัฒนาและธ ารงรักษาวัฒนธรรมขององค์การ
ไว้ได ้ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการเสริมสร้างให้เกิดความส าเร็จต่อองค์การที่อยู่ใต้บริบทความสลับซับซ้อนของ
เศรษฐกิจใหม่ 

 5. การปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องยึดมันและมุ่งเน้น 

แนวปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ด้วยการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์เช่ือถือคุณธรรม ยึดมั่นในการหลักการ
ของตน ทั้งสามารถในการดลใจพนักงานให้ประกอบธุรกิจบนหลักของความมีจริยธรรม  นอกจากนี้
ผู้น ายังต้องเรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อค่านิยมและวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย อันจะส่งผลต่อ
โอกาสที่จะประสบความส าเร็จเพิ่มมากข้ึน 

 6. การริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้น าเชิงกลยุทธ์ จะต้องสามารถสร้างความมีประสิทธิผลและ
ความมีดุลยภาพขององค์การระหว่างการควบคุมที่เน้นความยืดหยุ่นและการริเริ่มใหม่ๆ ที่มุ่งผล      
ระยะสั้นกับมุ่งผลระยะยาว 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องมีการจัดการ  มีการวางกรอบ
ยุทธศาสตร์และแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ ผู้บริหารต้องมีการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นให้การท างานที่ต้องมีการจัดการ มีการวางกรอบยุทธศาสตร์และแสวงหา
แนวทางในการปฏิบัติงานที่น าไปสู่ความส าเร็จ โดยต้องมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในการสร้างบทบาท
ส าคัญในการบริหารที่จะน าองค์การสู่ความส าเร็จ สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก บทบาทของ
ผู้บริหารที่มีต่อองค์การ การวางยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นให้บุคลากรให้บุคลากรพัฒนางาน
ตามระบบ ข้ันตอนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติงาน มีการก าหนดเป้าหมายด าเนินงาน การวางแผน
ปฏิบัติการ การสนับสนุนกลยุทธ์ด้วยโครงสร้างวัฒนธรรม  บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
กระบวนการท างาน 
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ความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
 

 ภาวะผู้น ากลยุทธ์มีความส าคัญและมีการน ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาและกล่าวถึงใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ เพราะเป็นปัจจัยต่อความส าเร็จของกิจการขององค์การ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
มองเห็นภาพรวมและขอบเขตได้กว้างขวางและชัดเจนเป็นรูปธรรมมากข้ึน เพราะการด าเนินงาน
เชิงกลยุทธ์จะมีความลึกซึ้งในการวิเคราะห์ปัญหาในระดับที่มีนัยส าคัญต่ออนาคตขององค์การซึ่ง
สามารถกล่าวได้ว่าภาวะผู้น ากลยุทธ์ช่วยจะส่งเสริมและสนับสนุนการก าหนดและการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ภายในองค์การตามทิศทางที่ชัดเจนและเป็นเครื่องน าทางที่เป็นรูปธรรมส าหรับสมาชิกของ
องค์การซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไว้ ดังนี้ 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2545: 42-43) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า 
เป็นหัวใจความส าเร็จการท างานคือการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วให้ทันต่อ              
การเปลี่ยนแปลง ทันต่อการแข่งขัน เป็นที่ชัดเจนว่าเป้าหมายการบริหารงานคือ เพื่อให้องค์การคงอยู่
และผู้คนปฏิบัติหน้าที่  ที่สร้างความรุ่งเรืองที่ชัดเจนจึงต้องมีผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่มีคุณภาพ 
สมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะน าไปใช้ในทิศทางใดเพื่ออะไร สื่อสาร
และสร้างความหมายให้กับผู้คนทีท่ั้งในและนอกองค์กร จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ผู้บริหารระดับสูงริเริ่ม 
เกี่ยวข้องมีการสื่อสาร สร้างความมั่นใจ  เห็นประโยชน์ ผลักดันผ่านทีมแต่ที่แตกต่างกันคือ                 
กลวิธี กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยความสามารถของผู้น า สร้างความพร้อมการยอมรับความ
มีกลยุทธ์จึงเป็นปัจจัยส าคัญของการปฏิรูปผู้น าคือบุคคลทีมีความส าคัญที่สุดขององค์การ ซึ่งจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับขีดความสามารถของผู้น าในการก าหนดทิศทางที่ถูกต้อง 
รวมทั้งความสามารถในการสื่อทิศทาง และความคาดหวังที่เหมาะสมผ่านความเป็นผู้น าสู่บุคลากรทุก
คนอย่างมีประสิทธิผล ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์จึงมีหน้าที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1. การสร้างกลยุทธ์ เป็นพิจารณาว่าการที่จะบรรลุตามวิสัยทัศน์น้ันจะต้องใช้วิธีการ
อย่างไร องค์การที่ประสบความส าเร็จจะมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การและสิ่งแวดล้อม ผู้น าควรถาม
ค าถามก่อนว่า ปัจจุบันองค์การอยู่ที่ไหน องค์การต้องการให้เป็นอย่างไร อะไรเป็นการเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน และอะไรคือแนวทางของการปฏิบัติที่ดีที่
สามารถช่วยให้องค์การไปถึงวิสัยทัศน์ได้ 
 2. การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ผู้น าที่เข้มแข็งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดส าหรับ        
การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ผู้น าต้องกระตุ้นและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นให้เกิดการยอมรับพฤติกรรมซึ่งมี         
ความจ าเป็นต่อการก าหนดนโยบายใหม่ๆ กลยุทธ์ดังกล่าวรวมถึงการปฏิบัติในเรื่องพื้นฐาน เช่น          
การออกแบบโครงสร้างระบบ 
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การให้รางวัลการจัดสรรงบประมาณและกฎระเบียบขององค์การ นโยบายหรือการด าเนินการผู้น า
เชิงกลยุทธ์ต้องมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกบการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างขององค์การ 
ระบบ และนโยบาย 

 3. การควบคุมกลยุทธ์ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้า
ท างาน การน า และการควบคุม โดยการควบคุมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด การควบคุมกลยุทธ์เป็น
หน้าที่ส าคัญของผู้บริหารทุกองค์การ การควบคุมทางการจัดการที่มีลักษณะพิเศษ ให้ความส าคัญกับ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การว่าสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ การด าเนินการมีประสิทธิภาพเพียงใดและต้องปรับปรุงอย่างไรผู้น า
เชิงกลยุทธ์ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทักษะความช านาญใน            
การบริหารจัดการ การจัดการความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า 
เกณฑ์เฉลี่ย เพื่อสมาชิกขององค์การและผู้เกี่ยวข้องจากประเด็นดังกล่าว 

 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญมากต่อความส าเร็จของกิจการขององค์การ ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและขอบเขตได้กว้างขวางและชัดเจนเป็นรูปธรรมมากข้ึนเพราะ    
การด าเนินงานเชิงกลยุทธ์จะมีความลึกซึ้งในการวิเคราะห์ปัญหาในระดับที่มีนัยส าคัญต่ออนาคตของ
องค์การซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ภาวะผู้น ากลยุทธ์ช่วยจะส่งเสริมและสนับสนุนการก าหนดและ          
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การตามทิศทางที่ชัดเจนและเป็นเครื่องน าทางที่เป็นรูปธรรม
ส าหรับสมาชิก โดยช่วยให้สมาชิกเข้าใจในวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และทิศทางที่แน่นอนขององค์การ 
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือความขัดแย้งในการท างานท าให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อองค์การในการสร้างความเข้าใจระหว่าง
การท างานและบุคคลทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บุคลากร ชุมชน            
กลุ่มผลประโยชน์และหน่วยงานราชการที่สามารถติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและความส าเร็จใน
การบรรลุเป้าหมายขององค์การช่วยให้องค์การสามารถด าเนินงานและใช้ทรัพยากรในการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลส าเรจ็ดีกว่าการบรหิารงานตามปกติเนื่องจากการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์
จะมีการศึกษา วิเคราะห์และจัดระบบความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ขององค์การอย่างรัดกุมและชัดเจน       
ท าให้การด าเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถ              
วางแผนการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม มีเทคนิคหรือกลยุทธ์การด าเนินงาน           
ให้ประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจและดูแลผู้รับบริการอย่ างใกล้ชิด            
(กัณฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูมิ,  http://ejournals.swu.ac.th)   
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 กล่าวโดยสรุปความส าคัญของผู้น าเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นผู้ที่ควบคุมความส าเร็จขององค์การ              
เริ่มตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ เพื่อให้เห็นทิศทางของการพัฒนาอย่างเป็น รูปธรรม                       
เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนด เป็นผู้ควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบ ผลงานปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 

 

คณุลักษณะภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ ์

 

 นักวิชาการได้กล่าวถึงคุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
         ชาญชัย อาจินสมาจาร (2550: 38) สรุปไว้ว่าคุณลักษณะภาวะผู้น ามีดังนี้ 
  1. ความสามารถที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมภาวะผู้น าหรือบุคลิกภาพ 

ความสามารถ  
  2. ประสบการณ์ทีเกิดจาก 

 2.1 ทักษะเชิงมโนทัศน์ 
 2.2 ทักษะเชิงเทคนิค 

 2.3 ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์ 

 3. ต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านความสามารถและประสบการณ์เมื่อมีโอกาสจะเป็น
ผู้น าในสถานที่และเวลาทีเหมาะสม 

 เทือน ทองแก้ว (ออนไลน.์ 2557) ได้กล่าวถึงลักษณะของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไว้ดังนี ้
  1. ผู้น าจะต้องมองไกลคิดไกลมองเห็นเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าและไม่ใช่แค่
มองเห็นอย่างเดียวเท่านั้นจะต้องช่วยให้ทุกคนในทีมงานมองเห็นภาพอนาคตอย่างที่ผู้น าเห็นด้วย      
ผู้น าที่ดี จะไม่หยุดสร้างสรรค์อนาคตใหม่ๆให้กับองค์การและพัฒนาวิธีการท างานใหม่ๆอยู่เสมอ 

  2. ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งได้มีความน่าเช่ือถือท าให้บุคลากร
ทุกคนในทีมงานยินดีที่จะท างานร่วมกันไม่มีความล าเอียงและเลือกปฏิบัติต่อใครบางคนเป็นพิเศษ
เพราะถ้าท าแบบนั้นทีมงานที่ดีก็จะไม่เกิดข้ึนอย่างแน่นอนการมอบหมายและจัดสรรงานผู้น าที่ดีไม่ใช่
แค่เพียงมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมอย่างเดียวแต่จะต้องพิจารณาเสมอว่าใครที่เหมาะสมกับ
งานต่างๆก็จะมอบหมายที่เขาถนัดเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุดนั้นแสดงว่าผู้น าจะต้องศึกษาและรู้จัก      
จุดแข็งจุดอ่อนของสมาชิกของทีมงานตนเองเป็นอย่างดี 
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 3. ผู้น าที่ดีจะต้องสร้างและพัฒนาคนทุกคนที่อยู่ในการดูแลเพื่อท าให้ทุกคนเก่งข้ึน
และมีความสามารถในการท างานมากขึ้นไม่ใช่แค่บริหารแบบเดิมๆไม่มีอะไรใหม่เกิดข้ึนในตัวพนักงาน
เลยดังนั้นผู้น าจะต้องฝกึสอนพนักงานและวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานแต่ละคน 

เพื่อให้พนักงานมีทักษะใหม่ๆในการท างานเกิดข้ึนเสมอ 

  4. ผู้น าที่ดีจะต้องเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดข้ึนกับสมาชิกในทีมงาน
ท าให้สมาชิกเกิดความฮึกเหิมและมุ่งมันที่จะท างานและฟันฝ่าอุปสรรคไปพร้อมๆกัน 

  5. ผู้น าไม่จ าเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งหัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับการยอมรับจาก
ผู้อื่นเท่านั้นแต่ที่ส าคัญก็คือผู้น าเป็นผู้ที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลเชิงบวกต่อ                
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นของชุมชนและของสังคมโดยรวมอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพพอที
จะเป็นผู้น าได้ 
 กระบวนการของการเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น านั้นไม่สามารถอธิบายได้โดยง่ายเพียงแค่ดูจาก
พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนี่งเท่านั้นแต่ภาวะผู้น ายังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในแง่ความร่วมมือ
ของกลุ่มคนหรือระหว่างกลุ่มคนในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันบนฐานของค่านิยมเหมือนกันคือ                
การท างานเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกจากความเช่ือที่ ว่า  ผู้น า  คือ ผู้ที่ก่อให้เกิด                         
การเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าคือการท างานร่วมกันในลักษณะของกลุ่มบุคคลที่ต้องการให้เกิด                 
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการพฒันาผูน้ าที่มีฐานความเช่ือดังกล่าวจงึเน้นเรื่องค่านิยมส าคัญที่ใช้เปน็ฐาน
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ค่านิยมส่วนบุคคลเพี่อการเป็นผู้น าที่ดีต่อไป 

 

บทบาทภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ ์

 

 นักวิชาการได้กล่าวถึงบทบาทภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
        ทรรศนะ  บุญขวัญ (2549: 13)  ได้กล่าวถึงบทบาทผู้น าเชิงกลยุทธ์นั้นเป็นผู้รับผิดชอบใน
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 6 ประการขององค์การ ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม  
วัฒนธรรมกลยุทธ์  โครงสร้างภาวะผู้น าและเทคโนโลยีดังกล่าวมาแล้ว และยังมีหน้าที่ในการจูงใจให้
พนักงานน าการตัดสินใจของตนลงสู่การปฏิบัติผู้น าเชิงกลยุทธ์จึงมีบทบาทสองด้านที่เป็นบทบาท
คู่ขนานกัน  กล่าวคือบทบาทแรกในฐานะเป็นผู้วางแผนออกแบบหรือก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 
ให้แก่องค์การส่วนบทบาทที่สองในฐานะของผู้ที่น าเอากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนั้น ผู้น าเชิงกลยุทธ์  
จึงเป็นทั้งผู้ก าหนดและผู้น าสู่การปฏิบัติ 
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 ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล (2557) กล่าวว่า บทบาทของผู้น าเชิงกลยุทธ์แบ่งได้  ดังนี้ 
  1. ก าหนดทิศทาง : ผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องก าหนดทิศทางขององค์กรให้ชัดเจนมองภาพ 
อนาคตองค์กรว่าในอีกห้าปีข้างหน้าองค์กรจะเป็นอย่างไร เดินไปในทิศทางไหนผู้น าควรเปิดโอกาสให้
เพื่อน ร่วมงาน  พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นถึงเป้าหมาย อนาคตและทิศทางของ
องค์กรด้วยเพราะจะท าให้ทุกคนมีความผูกพันกับเป้าหมายร่วมกันด้วย  
                  2. คิดเชิงกลยุทธ์  : ผู้น าเชิงกลยุทธ์รอบรู้สถานการณ์ภายนอกองค์กร เข้าใจสภาวะ
ของตลาดว่าเป็นช่วงขาข้ึนหรือขาลง  รู้ทันความคิดความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขันเพื่อปรับตัวและ
รับมือได้ทัน เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าที่นับวันจะมีความจงรักภักดีที่ ลดน้อยลง เข้าใจจุดแข็งจุดอ่อน
ขององค์กรเพื่อหาทางเสริมจุดแข็งให้แข็งยิ่งข้ึนและหาทางขจัดจุดอ่อนที่ส าคัญก่อนผู้น าเชิงกลยุทธ์
ควรพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีมุมมองวิธีคิดที่เป็นระบบ  ทั้งนี้              
เพื่อจะให้มองเห็นทั้งภาพกว้างและภาพลึก 

       3. มองโอกาสมากกว่าปัญหา : ผู้น าเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับโอกาส
มากกว่าปัญหา เพราะการจับจังหวะของโอกาสภายนอกจะเหมือนพลังที่ส่งผลให้องค์กรขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว  อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าผู้น าควรละเลย ปกปิดหรือนั่งทับปัญหาใน
องค์กรเอาไว้ แต่การที่ไปให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรไม่ได้ช่วยให้องค์กร
พัฒนาเติบโตในระยะยาว แต่เป็นเพียงการป้องกันความเสียหายที่เกิดข้ึนเท่านั้น 

       4. สื่อสาร : ผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องสื่อสารแผนงานและข้อมูลส าคัญให้พนักงานทุกคน
ได้รับรู้และเข้าใจ ผู้น าต้องใช้เครื่องสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบว่า
เป้าหมายขององค์กรคืออะไร องค์กรมีกลยุทธ์อะไรที่ต้องท าเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย องค์กรคาดหวังให้
พนักงานทุกคนท าอะไร เพื่ออะไร และท าให้พนักงานรู้ว่างานที่พวกเขาท าอยู่มีความท้าทายขนาดไหน  
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรอย่างไร  เหมือนเรื่องอุปมาอุปมัยที่ว่ามีพนักงานสอง
บริษัทที่ท าหน้าที่เหมือนกัน แต่มีความภาคภูมิใจในงานที่ท าแตกต่างกันดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้น า
เชิงกลยุทธ์ที่ต้องสร้างคุณค่าในงานของพนักงานทุกคนเพื่อความส าเร็จขององค์กร 

        5. สร้างแรงบันดาลใจ : ผู้น าเชิงกลยุทธ์เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นต่อ
แผนงานรับฟังอย่างจริงใจสั่งการแต่ใช้วิธีการถามค าถามปลายเปิดเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ได้คิดและ
แสดงความสามารถที่มีอยู่กระตุ้นให้พนักงานคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวพนักงานเอง  กล่าวชมเชย
พนักงานเสมอเมื่อท างานส าเร็จสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดนอกกรอบ  กล้าท าสิ่งใหม่ๆ เพื่อ
ความส าเร็จขององค์กร และพร้อมที่จะให้อภัยและเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดข้ึนร่วมกันกับ
พนักงาน 
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 6. สร้างความเช่ือมันและจริงใจ : ผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องแสดงออกทั้งทางการกระท า                
การพูด การแสดงออกให้พนักงานมีความเช่ือมั่นและรู้สึกได้ถึงความจริงใจที่ผู้น ามีต่อพวกเขา ผู้น า
เพียงเอาใจเขามาใส่ใจเรา เลิกใช้ค าว่าผมแต่ใช้ค าว่าเรา รับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด ไม่โทษผู้อื่นและ
เมื่อเกิดความชอบความส าเร็จก็ยกความดีความชอบนี้ให้ลูกน้อง เป็นผู้เสียสละ เป็นผู้ให้ตามค า
สุภาษิตที่ว่า ท่านต้องให้ความจริงใจกับผู้อื่นก่อน ท่านจึงจะได้รับความจริงใจนั้นกลับมานอกจากนี้
ผู้น าควรส่งเสริมให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้ พัฒนาและเติบโตไปกับองค์กร 

 7. สร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม : ผู้น าเชิงกลยุทธ์เข้าใจดีว่าการท างานเป็นทีม
เป็นหนทางสู่ความส าเร็จขององค์กร เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมียอดมนุษย์ในองค์กรที่เก่งไปหมดทุกอย่าง 
ดังนั้นผู้น าจึงต้องสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมซึ่งนอกจากจะจัดกิจกรรมเป็นทีมปีละครั้งแล้ว  
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ควรสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับช้ันได้ปฏิบัติงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน สื่อสารกัน
อย่างเปิดเผย แก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้อภัยกัน ให้ก าลังใจกัน ไม่หาคนผิด แต่หาสาเหตุที่ผิดพลาด               
ที่ส าคัญควรหาจังหวะโอกาสในการฉลองความส าเร็จร่วมกันเสมอ 

 ธีรศักดิ์ ชนะบางแก้ว (2557) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีบทบาท 4 ประการ  คือ 

  1. การก าหนดแนวทางหลัก ผู้น าควรเริ่มต้นด้วยการก าหนดเป้าหมายและ
แนวความคิดที่ชัดเจน บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้ผู้น าสร้างแผนงานแม่แบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
หลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน  และนอกจากนั้นไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายเท่านั้น  แต่ผู้น าต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นจากพนักงานในการบรรลุถึง
เป้าหมายด้วย  ผู้น าต้องมีความสามารถน าให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสร้างพันธมิตร  วิสัยทัศน์  และ
สื่อสารอย่างชัดเจน  ผู้น าต้องช้ีให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากความส าเร็จในอนาคต 

2. สร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล
หรือการท าให้องค์การด าเนินไปในทศิทางเดียวกัน คือ การลงมือสร้างแผนหลกัที่ก าหนดข้ึนในข้ันตอน
ที่หนึ่งทุกระดับช้ันขององค์การควรมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
เดียวกัน ผู้น ายังต้องเปลี่ยนแปลงระบบท างาน ข้ันตอนและโครงสร้างองค์การท างานให้สอดคล้องกับ
จุดหมายขององค์การที่ได้วางไว้ 

                   3. การมอบอ านาจ  หากผู้น ามีการมอบอ านาจให้แก่พนักงานอย่างจริงจังจะท าให้
บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม  
เกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ และพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ  ดังนั้น ผู้น าจะต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้นการสร้างเสริมและ
ปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว  ความสามารถ  และศักยภาพที่มี
อยู่ในบุคคลทุกคน 
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              4. การสร้างตัวแบบ ผู้น าต้องสร้างความน่าเช่ือถือต้องมีคุณสมบัติของผู้น าที่ดีด้วย 
กล่าวคือ ต้องเข้าใจถึงความส าคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะกับความรู้ความสามารถ 

             สรุปได้ว่าบทบาทภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์นั้น ต้องมีวิสัยทัศน์สามารถก าหนดทิศทางของ
องค์การได้ด้วยความเช่ือมั่น มีกลยุทธ์ที่ ชัดเจน มีความรับผิดชอบสูง สามารถน าพาองค์กรสู่             
การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้มีประสิทธิการท างานสูงข้ึน 

 

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการน าไปใช้เป็นแนวในการบริหารงานในองค์กร  มีผู้ ให้ทัศนะ
เกี่ยวกับกระบวนการหรือข้ันตอนที่ส าคัญไว้หลายประการ ดังนี้ 
 ปกรณ์ ปริยากร (2550: 91-92) ได้เสนอว่าในการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ 
ประกอบด้วยข้ันตอนหลักส าคัญ 8ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ (Current situation analysis) วิเคราะห์
จาก 

 1.1 พิจารณาผลประกอบการจากผลตอบแทนการลงทุนลว้นแบ่งการตลาดแนวโน้ม
ผลตอบแทน ฯลฯ 

 1.2 พิจารณากลยุทธ์ในปัจจุบันของภารกิจ (mission) วัตถุประสงค์ (objectives) 

กลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้รวมทั้งแนวทางหรือมาตรการต่างๆ 

  2. การพิจารณาและประเมินบทบาทของนักบริหารในระดับกลยุทธ์ (examining and 

evaluation strategic management) โดยมุ่งไปที่การวิเคราะหเ์จาะลึกบทบาทของคณะกรรมการบรหิาร 
(board of directors) กับบรรดานักบริหารระดับสูง (top management) เป็นส าคัญ 

 3. การพิจารณาและประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (a scan of external environment) 
การประเมินทั้งสภาพทั่วไป (general environment) และสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน (competitive 

environment) เพื่อหาข้อสรุปที่ช้ีให้เห็นโอกาสต่างๆ (opportunities) และข้อจ ากัดหรืออุปสรรคต่างๆ 

(threats) รวมทั้งปัจจัยส าคัญที่เป็นผลต่อความส าเร็จ (key success factors)  

  4. การพิจารณาและประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (a scan of internal corporate 

environment) การประเมินปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน 
(weaknesses) รวมทั้งข้อมูลด้านสมรรถนะอันโดดเด่น (core competencies) ของกิจการ 
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  5. การวิเคราะห์ปัจจัยหรือประเด็นเชิงกลยุทธ์ (analysis of strategic factors) 

การประมวลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด เข้าด้วยกัน อันจะน าไปสู่  ก. การระบุปัญหา 
(problems) และช่องว่าง (gaps) ที่จ าเป็นต้องระมัดระวัง ข. ทบทวนและปรับภารกิจกับ
วัตถุประสงค์ของกิจการ ถ้าจ าเป็น 

  6. การคิดค้น วิเคราะห์และเลือกทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (generation, evaluation, 

and selection of the best alternative strategy)  

 6.1 การก าหนดทางเลือกที่จะใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ 

 6.2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกแต่ละทาง การเปรียบเทียบ
ทางเลือก 

 6.3 การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ 

  7. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (implementation) เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการน า
กลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้ผ่านการตัดสินใจแล้วไปด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด 

  8. การควบคุมและการประเมินผล (control and evaluation) เป็นการจัดวาง
ระบบการควบคุมและระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อแสวงหาข้อมูลและข้อสรุปในการวัดผลงานกับ
มาตรฐานการปรับแก้และการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
องค์กรให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 2 ตัวช้ีวัด 

 Gordon Judith R. and associates (1990: 144-150 อ้างใน วันชัย มีชาติ, 2554: 118-

123) ได้เสนอว่าในการจัดการเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนส าคัญ 5 ข้ันตอน คือ 

  1. การก าหนดพันธกิจขององค์การ (mission determination) เป็นการก าหนดว่า
องค์การจะมีภารกิจใดเป็นการตอบค าถามว่าองค์การนั้นตั้งข้ึนมาเพื่ออะไรหรือแสดงเหตุผ ลความ
จ าเป็นในการมีองค์การดังกลา่ว การก าหนดพันธกิจขององค์การจะเป็นการก าหนดสภาพแวดล้อมของ
องค์การ แสดงถึงความพยายามขององค์การในภาพรวมว่าต้องการให้เกิดผลใดข้ึน พันธกิจของ
องค์การสามารถพิจารณาได้จากพระราชบัญญัติจัดต้ังหน่วยงานในองค์การราชการ และวัตถุประสงค์
ขององค์การในหนังสือบริหารสนธิในหน่วยงานเอกชน พันธกิจขององค์การเอกชนสามารถ
เปลี่ยนแปลง 
  2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและในต้านการปรับตัวของ
องค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการวางแผนกลยุทธ์เป็นการวิเคราะห์เพี่อน ามาก าหนด            
กลยุทธ์ขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2 ส่วน คือ 
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 2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปและ
สภาพแวดล้อมเฉพาะ 

 2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เป็นข้ันตอนส าคัญของ          
การวางแผนกลยุทธ์ เพราะจะเป็นฐานในการก าหนดกลยุทธ์และทิศทาง ตลอดจนวิธีการด าเนินงาน
ให้บรรลุทิศทางที่ก าหนดไว้ขององค์การ 

  3. การก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนกลยทุธ์หลงัจากศึกษาพนัธกิจ และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การแล้ว องค์การจะก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์การที่
สอดคล้องกบัภารกิจขององค์การ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดข้ึนจะต้องมีลกัษณะส าคัญ คือ 

 3.1 มีความเฉพาะเจาะจงและมีความชัดเจน (specific)  

 3.2 สามารถวัดได้ (measurable)  

 3.3 เป็นที่ยอมรับและเห็นพ้องต้องกันในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (agreeable)  

 3.4 สามารถปฏิบัติได้หรือเป็นจริงได้ (realistic)  

 3.5 ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ (time - frame) ลักษณะของวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้
อาจเรียกว่า SMART – GOAL  

 3.6 มีความท้าทาย แต่สามารถบรรลุได้ไม่ยาก หรือง่ายจนเกินไป (challenging, 

but attainable)  

 3.7 วัตถุประสงค์ควรมีการบันทึก หรือเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
(documented, written)  

 4. การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ เป็นการก าหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วยแผน 3 ระดับ คือยุทธศาสตร์ในระดับองค์การโดยรวมซึ่งเรียกว่า 
corporate level กลยุทธ์ไนระดับหน่วยงานย่อย หรือระดับหน่วยธุรกิจ หรือระดับ business – 

level และแผนระดับปฏิบัติการ หรือ operational - level โดยแผนกลยุทธ์แต่ละระดับจะต้องมี
ความสัมพันธ์ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในลักษณะความเช่ือมโยงของเป้าหมายและ
วิธีการปฏิบัติดังนั้น หากการก าหนดมีความชัดเจนและเช่ือมโยงกันดีก็จะท าให้การปฏิบัติงานของ
องค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามที่องค์การวางไว้ 

 5. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นข้ันตอนที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การเป็นอย่าง
มากเนื่องจากเป็นกระบวนการในการท างานขององค์การ และเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในมิติต่างๆ 
เช่น โครงสร้างขององค์การ ระบบการน าในองค์การ ระบบการติดต่อสื่อสารและการควบคุมใน
องค์การ ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยในการปฏิบัติงานขององค์การทั้งสิ้น  David Fred R. (1997: 

11อ้างอิงใน พระมหาศิริชัย สิรินฺทาโณ (ศรีรัมย์), 2556: 13) การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Management) ขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยกระบวนการ 3 ข้ันตอน คือ 
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                   1. ข้ันการก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) จะเกี่ยวข้องกับการก าหนด    
พันธกิจ (mission statement)การพิจารณาถึงโอกาสและข้อจ ากัดที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
การพิจารณาถึงจุดแข็งจุดอ่อนขององค์การการก าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว พิจารณาประเมิน
ทางเลือกกลยุทธ์ต่างๆและการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงาน 

 2. ข้ันการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) จะเกี่ยวข้องกับการก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผนประจ าปี การก าหนดนโยบาย การจูงใจบุคลากรที่รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร
ให้แก่การด าเนินกลยุทธ์ต่างๆ การสร้างวัฒนธรรมการท างานแบบใหม่เน้นการท าตามกลยุทธ์การก าหนด
โครงสร้างองค์การที่มีประสทิธิผล การจัดเตรียมงบประมาณ รวมถึงการพัฒนาและการใช้ระบบการจัดการ
ข้อมูล 

                  3. ข้ันประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Evaluation and Control) Dess, Gregory G., 

and Alex Miller, (1993: 1) สรุปกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 

   1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ
ย่อย 3 ส่วน คือ 

 1.1 เป้าหมาย (Goal) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) เป็นการก าหนด
วิสัยทัศน์ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการใช้ความพยายามขององค์การเพื่อให้เป็น
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นการน าไปก าหนดสู่กลยุทธ์ 

 1.2 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ประสบ
ผลส าเร็จข้ึนอยู่กับจุดแข็ง (Strengths) และอุปสรรค (Threats) จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย จุดแข็งและ
จุดอ่อน ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้โอกาสและอุปสรรคและภายนอก (External opportunities and 

threats) คือ โอกาสและอุปสรรคจากภายนอกเช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
ด้านประชากรศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ด้านการเมืองและรัฐบาล แนวโน้มทางการแข่งขัน
และเหตุการณ์สามารถสร้างประโยชน์และอันตรายให้กับองค์การได้ในอนาคต โอกาสและอุปสรรคที่
อยู่เบื้องหลังการควบคุมขององค์การไม่สามารถควบคุมได้ จุดแข็งและจุดอ่อนภายใน ( Internal 

strengths and weaknesses) เป็นกิจกรรมที่สามารถควบคุมได้ภายในองค์การ ซึ่งท าให้มีลักษณะดี
และไม่ดี ประกอบด้วย การจัดการ การเงิน การบัญชี กระบวนการท างาน การปฏิบัติตามแผนการ
วิจัย การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ มีจุดแข็งหรือจุดอ่อนเกิดข้ึน องค์การ
สามารถใช้จุดแข็งก าหนดเป็นกลยุทธ์และในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงจุดอ่อน และจุดแข็งจะต้อง
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
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 1.3 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) กลยุทธ์ (Strategy) เป็น
วิธีการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาว การวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลถือเกณฑ์ 3 ระดับคือ  
                            - กลยุทธ์ระดับองค์กร (Co-operate level strategy) เป็นกระบวนการ
ก าหนดลักษณะทั้งหมดและจุดมุ่งหมายขององค์กร ประกอบด้วย  การลงทุน การด าเนินการ           
การพัฒนาปรับปรุงองค์การ  
                               - กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business level strategy) เป็นกลยุทธ์ที่พยายามหา
วิธีการแข่งขันในแต่ละองค์การที่พยายามจะสร้างสิ่งต่อไปนี้ 
                               - กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function level strategy) เป็นการสร้างข้อ
ได้เปรียบส าหรับการแข่งขัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จข้ึนอยู่กับคุณค่า             
(Value chain) โดยค านึงถึงคุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการส่งมอบคุณค่า 
(Value delivery) ให้กับผู้บริการ 

 2. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) และการควบคุมเชิง           
กลยุทธ์ (Strategic Control) เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นกลยุทธ์
ที่เป็นจริง ประกอบด้วย การประสมประสาน (Integration) หมายถึงการที่บุคคลในหน่วยงานท างาน
ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การ (Organization Structure) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
ต้องการช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์การซึ่งความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ มีการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ ซึ่งผู้บริหารจะก าหนดโครงสร้างขององค์การ 

 3. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
และการปรับปรุงแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

  4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership) หมายถึง ความสามารถมีอิทธิพล
เหนือผู้อื่นในด้านการกระท ามีการจัดการ การประสมประสาน และเปลี่ยนแปลง 

 ทอริมสัน สตริกแลนด์, Thompson Strickland (อ้างใน ทรงศักดิ์ ศรีวงษา, 2550: 34)    
สรุปกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 

  1. การก าหนดข้อความวิสัยทัศน์ ข้อความพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
(Formulation & Vision, Mission statement, Goal Objective) ซึ่งก าหนดจุดหมาย 5 ประการ 
คือ 

 1.1 การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นข้อความทั่วไปซึ่งก าหนดทิศทาง
ข้อความภารกิจเป็นข้อความที่ก าหนดส่วนประกอบของวิสัยทัศน์ ควรอธิบายถึงรายละเอียดของ
องค์กร ขอบเขตของการปฏิบัติตามความต้องการและค่านิยมเบื้องต้นขององค์กร 

 1.2 การก าหนดข้อความภารกจิ เป็นขอบเขตของงานในองค์กรซึง่ก าหนดข้ึนเพื่อ
เป็นภาพรวมและด าเนินการวินิจฉัยออกมาเขียนเฉพาะทีเ่ปน็เป้าหมายขององค์กรออกมา 
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 1.3 การก าหนดเป้าเชิงกลยุทธ์เป็นข้อความแสดงจุดมุ่งหมายหลักขององค์กรซึ่ง
ก าหนดข้ึนเพื่อให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

 1.4 การก าหนดเป้าหมาย เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตที่องค์กรต้อง
พยายามให้เกิดข้ึน โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบของการวางแผนที่ส าคัญเกี่ยวกับเป้าหมายใน
อนาคตที่องค์การต้องการให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย 

 1.5 การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์เป็นข้อความเฉพาะที่ก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่เป็นโอกาสภายใต้สภาพแวดล้อม 

 2. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Planning) หมายถึง การก าหนดกลยุทธ์ทางเลือกและเลือกจากทางเลือกที่สามารถบรรลุจุดประสงค์
เป็นแผนที่ส าคัญและเป็นแผนระยะยาว 

 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic implementation) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง       
กลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบัติและเป็นผลลัพธ์ คือ 

 3.1 การก าหนดโครงสร้างองค์กร 

 3.2 การจัดระบบการปฏิบัติการที่เหมาะสม 

 3.3 การยอมรับรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม 

 3.4 การจัดวัฒนธรรมขององค์กรหรือค่านิยม 

 4. การประเมินและการควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation and Strategic Control) การควบคุม
เชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์การด า เนินงาน
หรือไม่ 
 ไอร์แลนและฮิตท์ (Ireland and Hitt, 1999: 254) ให้ทัศนะเกี่ยวกับผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่
เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องด าเนินการใน 6 ข้ันตอนดังนี้ 
  1. ผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องสามารถให้วิสัยทัศน์ที่แจ่มชัดและมีลักษณะจูงใจขององค์การ
และเป็นวิสัยทัศน์ที่ได้มาจากบุคคลฝ่ายต่างๆ 

  2. ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องตระหนักให้ความส าคัญต่อการใช้ประโยชน์และด ารงรักษา
จุดเด่นที่เป็นแกนสมรรถนะขององค์การให้ได้เพราะจุดเด่นดังกล่าวจะเป็นทั้งทรัพยากรและขีด
ความสามารถที่จะท าให้องค์การมีอัตลักษณ์ที่น าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

  3. ผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องมุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการ
ของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  4. ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของศตวรรษที่ 21 จะต้องด าเนินกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมความมีผลผลิตอย่างยั่งยืนขององค์การด้วยการกระตุ้นและเปิดกว้างแก่ทุกคน 
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  5. ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องยึดมั่นและมุ่งเน้นแนวปฏิบัติต่างๆอย่างมีจริยธรรมด้วย 
การแสดงความซื่อสัตย์มีคุณธรรมยึดมั่นในหลักการของตนทั้งสามารถในการดลใจต่อพนักงานให้
ประกอบธุรกิจบนหลักของความมีจริยธรรม 

  6. ผู้น าในศตวรรษที 21 จะต้องสามารถสร้างความมีประสิทธิผลและความมี                  
ดุลยภาพขององค์การระหว่างความควบคุมที่เน้นในความยืดหยุ่นและการริเริ่มใหม่ๆที่มุ่งผลระยะสั้น
กับที่มุ่งผลระยะยาว  
 โดยสรุปการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการน าไปใช้เป็นแนวในการบริหารงานในองค์กรนั้นมี
กระบวนการที่ส าคัญ คือ  ข้ันการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis) เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์  ข้ันการก าหนดกลยุทธ์ (Strategic 

Formulation) เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจและวัตถุประสงค์ ข้ันการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
(Strategic Implementation) และข้ันประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Evaluation and Control)  

 

บทสรปุ 

 

 ในศตวรรษที่  21 ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะผู้น าขององค์การ
ต่างๆ ต้องก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผู้ น า
ขององค์การ ควรได้ศึกษาและน ามาประยุกต์ใช้  ลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีลักษณะแสดงให้เห็น
ถึงการก าหนดทิศทางและการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกที่เป็นกระบวนการพัฒนา  
ความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน  ท าให้เกิดการตระหนักรู้ใน
ภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดความร่วมมือในการพัฒนาและด าเนินการใดๆ ให้
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ 

แนวคิดที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์การบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic management) 

นั่นคือเป็นแนวทางการบริหารที่เป็นระบบ โดยแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในเชิงการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (value added)  สู่เป้าหมายที่มีการก าหนดไว้ในกรอบทิศทางเชิงกลยุทธ์  หรือที่เรียกว่า 
“ภารกิจ” (mission) การบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic management)  นั้นมีองค์ประกอบส าคัญ      
2 ส่วน  คือ ส่วนที่ว่าด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) และส่วนที่วาด้วยการด าเนินการ
(implementation) เพื่อให้แผนดังกล่าวส าเร็จลุล่วงในการด าเนินการดังกล่าว ทรัพยากรจะถูก
จัดสรรเพื่อให้มีการใช้กรอบที่มีทิศทางแน่นอน ทั้งเงื่อนเวลาในทุกอณูก็จะถูกก าหนด เพื่อให้มี
ความสัมพันธ์กันในการผลักดันองค์การไปสู่ทิศทางที่มีการวางกรอบไว้ความจริงแล้ว การบริหาร
เชิงกลยุทธ์แม้จะมีกรอบก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเอื้ออ านวยต่อกันก็จริงแต่ได้เปิดโอกาสให้มีความยืดหยุ่นในการบริหาร  เพื่อปรับตัวให้สอดคล้อง
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กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจะเห็นได้ว่า ภารกิจ (mission) ที่ถูกต้องจะต้องก าหนดไว้ใน
ลักษณะที่เป็นนามธรรม  เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการตีความสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ในระยะยาวได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงมีลักษณะเป็นการบริหารบนพื้นฐานของดุลยภาพ (balance) 

ระหว่างกรอบทิศทางและความยืดหยุ่นในการปรับตัวการบรหิารเชิงกลยุทธ์หากมีการด าเนินการอย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบแล้วจะเป็นการบริหารที่มีประสิทธิภาพย่ิงเพราะเป็นการบริหารที่มีลักษณะเป็น
ทั้งการป้องปราบปัญหาโดยมีแผนทิศทางรองรับ และมีความคล่องตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เนื่องจากเป็นลักษณะการบริหารอย่างเป็นระบบ (systemic Management) องค์ประกอบของ       
การบริหารองค์การทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจส่วนหนึ่งข้ึนอยู่กับระบบการจัดการอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญมากขึ้นอยู่กับทัศนคติหรือวัฒนธรรมในการบริหารองค์การที่ประสบความส าเร็จนั้น ปัจจัย
ก็คือคุณภาพทรัพยากรมนุษย์หัวใจของการบริหารเชิงกลยุทธ์จึงไม่ใช่อยู่ที่การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีหรือ
สร้างระบบการบริหารที่ดีแต่อยู่ที่องค์ประกอบของการสร้างบุคลากรให้มีวัฒนธรรมในการคิดเชิง       
กลยุทธ์ (Strategic) มากกวาการคิดเชิงกลยุทธ์ (strategic thinking) จึงถือเป็นองค์ประกอบของ    
การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพราะถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคุณภาพบุคลากรอันเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการภาวะผู้น ากลยุทธ์มีความส าคัญและมีการน ามาใช้ใน
การพัฒนาการศึกษาและกล่าวถึงในศตวรรษที่ 21 นี้ เพราะเป็นปัจจัยต่อความส าเร็จของกิจการของ
องค์การ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมและขอบเขตได้กว้างขวางและชัดเจนเป็นรูปธรรม
มากขึ้น เพราะการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์จะมีความลึกซึ้งในการวิเคราะห์ปัญหาในระดับที่มีนัยส าคัญ
ต่ออนาคตขององค์การ 
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ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถาม หรืออธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

        1. อธิบายภาวะผู้น าลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  พร้อมยกตัวอย่าง 
   2. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า  มีอะไรบ้าง  (อธิบายโดยย่อ) 
   3. ความส าคัญของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ต่อการบริหารองค์กรเป็นอย่างไร 

  4. บทบาทของบทบาทผู้น าเชิงกลยุทธ์สามารถสร้างและการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การอย่างไร 

        5. อธิบายข้ันตอนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์และยกตัวอย่าง 
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บทท่ี 4 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
(transformational leadership) 

 

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (transformational  leadership) 

 

 จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นเลิศ ดังนั้น 
วิธีที่จะท าให้ผู้บริหารประสบความส าเร็จสูงสุด คือ ผู้ บริหารต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง เบิร์นส์ 
(Burns) เสนอความเห็นว่า การแสดงความเป็นผู้น ายังเป็นปัญหาอยู่จนทุกวันนี้ เพราะบุคคลไม่มี
ความรู้เพียงพอในเรื่องกระบวนการของความเป็นผู้น า เบิร์นส์ อธิบายความเข้าใจในธรรมชาติของ
ความเป็นผู้น าว่าต้ังอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างความเป็นผู้น ากับอ านาจที่มีส่วนสัมพันธ์
กับผู้น าและผู้ตาม อ านาจจะเกิดข้ึนเมื่อผูน้ าจัดการบรหิารทรพัยากร โดยเข้าไปมีอิทธิพลต่อพฤตกิรรม
ของผู้ตามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตนหวังไว้ ความเป็นผู้น าจะเกิดข้ึนเมื่อการบริหารจัดการท าให้เกิด
แรงจูงใจ และน ามาซึ่งความพึงพอใจต่อผู้ตาม ความเป็นผู้น าถือว่าเป็นรูปแบบพิเศษของการใช้
อ านาจ (special form of power)  

 นิตย ์สัมมาพันธ์ (2546: 54) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformational  leadership) 
หมายถึง ผู้น าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลจ านวนมากลงมือท ามากกว่าเดิมจนไต่ระดับข้ึนสู่
เพดานการปฏิบัติงานที่สูงข้ึน 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2547: 40-42)  อธิบายเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นทฤษฎี
ที่อธิบายถึงสิ่งที่ผู้น าท าแล้วประสบความส าเร็จ หรือท าแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ 
มากกว่าที่จะมุ่งอธิบายถึงการใช้คุณลักษณะของผู้น าเพื่อให้เกิดความศรัทธาและมีปฏิกิริยาจากผู้ตาม 
เพราะลักษณะส าคัญของภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงคือ การมุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ
เดิมที่เป็นอยู่ (Change Oriented) โดยกระตุ้นให้ผู้ตามได้ตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหาและการร่วม
ก าหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในองค์การ 
      กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 7) ให้ความหมาย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า เป็นการให้
ความส าคัญของผู้ร่วมงานและผู้ตาม ให้มองเห็นงานในแง่มุมใหม่โดยมี การสร้างแรงบันดาลใจ          
การกระตุ้น การใช้ปัญญา หรือการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยผู้น าจะยกระดับวุฒิภาวะและ
อุดมการณ์ของผู้ตาม กระตุ้น ช้ีน า และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถของผู้ตามและผู้ร่วมงาน
ไปสู่ระดับความสามารถสูงข้ึน มีศักยภาพมากข้ึนน าไปสู่การบรรลุถึงผลงานที่สูงข้ึน 



74 

 

 

     ขนิษฐา อุ่นวิเศษ (2550: 10) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรม
ของผู้น าในองค์การที่สามารถจูงใจให้บุคลากรใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวังปกติ  
และมุ่งให้งานบรรลุความต้องการในระดับสูง มีการพัฒนาวิชาชีพครู บริหารจัดการ โดยยึดคนเป็น
ส าคัญซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ 

              ภิรมย์  ถ่ินถาวร (2550: 30) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรม
หรือความสามารถในการบรหิารองค์กร ผู้บริหารน าพาให้ผู้รว่มงานมีความสามารถในการปฏิบตัิหนา้ที่                   
อย่างเต็มความสามารถมากกว่าที่ตั้งใจไว้แต่ต้น ส่งผลให้องค์กรได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทันตาม
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ประเทศ และโลก 

    เพ็ญพร ทองค าสุก (2552: 17) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า
หมายถึง การที่ผู้บริหารองค์การเป็นพลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ ให้ครูเกิด
การตระหนักรู้คุณค่าวิสัยทัศน์ มีความรู้สึกช่ืนชม ภาคภูมิใจ และให้ความเคารพนับถือแก่ผู้บริหาร        
มีการกระตุ้นและ จูงใจให้ครูปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย มีการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผล  มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และมุ่งพัฒนาบุคลากรไปสู่
ความสามารถที่สูงข้ึนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ 

     รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556: 252) ให้ความหมายว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

(transformational leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือ    
การท างานเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน  โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
ความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงข้ึนกว่าความพยายามที่คาดหวัง  พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงาน
ไปสู่ระดับที่สูง ข้ึนและมี ศักยภาพมากข้ึน  ท าให้ เกิดการตระหนักรู้ ในภารกิจและวิสัยทัศน์              
ของกลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม 

     Mushinsky (1997: 373) ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   ไว้ว่าเป็น
กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสมมุติฐานของสมาชิกในองค์การ  และสร้าง
ความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผู้น าที่มีต่อผู้ตามแต่ผลกระทบของอิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้
กลับเป็นผู้น าและเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์การ   ดังนั้น 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงถูกมองว่าเปน็กระบวนการร่วมและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของผู้น า
ในระดับต่างๆในหน่วยงานย่อยขององค์การ 

 Schultz & Schultz (1998: 211) ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ไว้ว่า ความเป็นผู้น า
ซึ่งผู้น าไม่ได้ถูกจ ากัดโดยการรับรู้ของผู้ตาม แต่มีอิสระในการกระท า ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบ
มุมมองของผู้ตาม 
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 Jame M. Burns (2003 : 26-27) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับนิยามของภาวะผู้น าว่า หมายถึง        
การที่ผู้น าท าให้ผู้ตามสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่แสดงออกถึงค่านิยม แรงจูงใจ ความต้องการ                
ความจ าเป็น และความคาดหวังทั้งของผู้น าและของผู้ตาม โดยภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มี
ความแตกต่างกันในด้านอ านาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน 

 กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือการเปลี่ยนแปลงที่อาศัยความเป็นผู้น าใน       
การตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงขององค์การ  เพื่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วพัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน  

 

ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformational  leadership) 

 

            ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงสิ่งที่ผู้น าท าแล้วประสบผลส าเ ร็จหรือ    
ท าแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ มุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่ เป็นอยู่ 
(change  oriented) โดยกระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหา และร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ให้
เกิดสิ่งใหม่ๆ ในองค์การ (วิโรจน์  สารรัตนะ,  2557:  26)  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการ
พัฒนาจากการวิจัยเชิงบรรยายผู้น าทางการเมือง  โดยเบิร์น (Burns,  1978  อ้างถึงใน  รัตติกรณ์      
จงวิศาล,  2556 : 248)ซึ่ งในตอนนั้น เรียกว่า ภาวะผู้น าการปรับเปลี่ยน (Transforming 

Leadership) เป็นการอธิบายภาวะผู้น าในเชิงกระบวนการที่ผู้น าที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม และในทาง
กลับกันผู้ตามที่ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู้น าเช่นเดียวกัน  ในทฤษฎีของ เบริ์น  ผู้น า         
การเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรู้ของผู้ตาม โดยการยกระดับแนวความคิดและ
ค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงข้ึน เช่น ในเรื่องเสรีภาพ ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกัน  สันติภาพและ
มนุษยธรรม  ผู้น าจะท าให้ผู้ตามก้าวข้ึนจาก “ตัวตนในทุกๆ วัน” (everyday  selves)  ไปสู่ “ตัวตน
ที่ดีกว่า” (better  selves)  เบริ์น  มีแนวคิดว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแสดง       
การแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองค์การทุกต าแหน่ง  ซึ่งอาจจะเป็นผู้น าหรือเป็นผู้ตามและอาจจะ
เกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลเท่าเทียมกัน  สูงกว่าหรือต่ ากว่าก็ได้ 
 การพัฒนาเกี่ ยวกับภาวะผู้ น าแนวใหม่  คือ ทฤษฎีภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลง  
(Transformational Leadership)  ที่ได้กล่าวถึงคือ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด
ของ เบอร์น (Burn)ในปี  1987และทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ แบส (Bass)     
ในปี  ค.ศ. 1985  แต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ  และมี
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุนมากมาย  รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าตามทฤษฎีทั้งของ 
เบอร์น (Burn)และ แบส(Bass)  ดังต่อไปนี ้
 ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ เบอร์น (Burn,  1978) 
           ในทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตอนเริ่มต้นได้รับการพัฒนาจากการวิจัยเชิงบรรยาย
ผู้น าทางการเมือง คือ (Burn,  1978) อธิบายภาวะผู้น าเชิงกระบวนการที่ผู้น าอิทธิพลต่อผู้ตาม  
ในทางกลับกันผู้ตามก็ส่งอิทธิพลต่อการแก้ ไขพฤติกรรมของผู้น าเ ช่นเดียวกัน ภาวะผู้น า                 
การเปลี่ยนแปลงมองได้ทั้งในระดับแคบ  ที่เป็นกระบวนการที่ส่งอิทธิพลต่อปัจเจกบุคล ( Individual)  
และในระดับกว้างที่เป็นกระบวนการในการใช้อ านาจเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและปฏิรูปสถาบันใน
ทฤษฎีของเบอร์น  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรู้ของผู้ตาม โดย            
การยกระดับแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงข้ึน เช่น ในเรื่องเสรีภาพ ความยุติธรรม  
ความเท่าเทียมกัน  สันติภาพ  และมนุษยธรรม  โดยไม่ยึดตามอารมณ์  เช่น  ความกลัว  ความเห็น
แก่ตัว  ความอิจฉาริษยา  ผู้น าจะท าให้ผู้ตามก้าวข้ึนจาก  “ตัวตนในทุกๆวัน”  (everyday selves)  
ไปสู่  “ตัวตนที่ดีกว่า” (better selves)  เบอร์นมีแนวคิดว่า  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอาจจะมี    
การแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้องค์กรในทุกๆ ต าแหน่ง ซึ่งอาจจะเป็นผู้น าหรือเป็นผู้ตาม  และอาจจะ
เกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลเท่าเทียมกัน สูงกว่า หรือต่ ากว่าก็ได้  ซึ่งเบอร์น(Burn)ได้ให้ความหมายของ
ภาวะผู้น าไว้ว่า  หมายถึง  การที่ผู้น าสามารถท าให้ผูต้ามสามารถบรรลจุุดหมายที่แสดงออกถึงค่านิยม
จูงใจ ความต้องการ ความจ าเป็น  และความคาดหวังของผู้น าและของผู้ตาม เบอร์น (Burn) เห็นว่า
ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอ านาจ  ระดับแรงจูงใจ  และทักษะ
เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน  ซึ่งเกิดได้ใน 3  ลักษณะ  คือ 

  1. ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (transactional  leadership)  เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้น า
ติดต่อกับผู้ตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่ งกันและกัน ผู้น าจะใช้รางวัล เพื่อตอบสนอง                  
ความต้องการ และเพื่อแลกเปลี่ยนกับความส าเร็จในการท างาน  ถือว่าผู้น าและผู้ตามมีความต้องการ
อยู่ในระดับข้ันแรกตามทฤษฎีความต้องการเป็นล าดับข้ันของมาสโลว์ (Maslow,s need hierarchy 

Theory) 
  2. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (transformational leadership)  ผู้น าจะตระหนัก
ถึงความต้องการและจูงใจของผู้ตาม  ผู้น าและผู้ตามมีปฏิสัมพันธ์กันในลกัษณะยกระดับความต้องการ
ซึ่งกันและกัน  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนสภาพทั้งสองฝ่าย  คือ  เปลี่ยนผู้ตามไปเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
และเปลี่ยนผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้น าแบบจริยธรรม  กล่าวคือ  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะ
ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม และจะกระตุ้นผู้ตามให้เกิดความส านึก (conscious) และ
ยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงข้ึนตามล าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์  และท าให้ผู้ตาม
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เกิดจิตส านึกของอุดมการณ์และยึดถือค่านิยมเชิงจริยธรร ม เช่น อิสรภาพ ความยุติธรรม                   
ความเสมอภาค สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน 

3. ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (moral leadership)  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                
จะเปลี่ยนเป็นผู้น าแบบจริยธรรมอย่างแท้จริงเมื่อผู้น าได้ยกระดับความประพฤติ  และปรารถนาเชิง
จริยธรรมของทั้งผู้น าและผู้ตามให้สูงข้ึน  และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ่าย  อ านาจของผู้น า
จะเกิดข้ึนเมื่อผู้น าท าให้ผู้ตามเกิดความไม่พึงพอใจต่อสภาพเดิม  ท าให้ผู้ตามเกิดความขัดแย้งระหว่าง
ค่านิยมกับวิธีปฏิบัติ  สร้างจิตส านึกให้ผู้ตามเกิดความต้องการในระดับข้ันที่สูงกว่าเดิมตามล าดับข้ัน  
ความต้องการของมาสโลว์หรอืระดับการพัฒนาจรยิธรรมของเบิรก์  แล้วจึงด าเนินการเปลีย่นสภาพท า
ให้ผู้น าและผู้ตามไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงข้ึนสภาวะผู้น าทั้งสามลักษณะตามทฤษฎีของเบอร์น  มีลักษณะ
เป็นแกนต่อเนื่อง  ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ ยนอยู่ปลายสุดแกน ตรงกัน ข้ามกับภาวะผู้น า                 
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งมุ่งเปลี่ยนสภาพไปสู่สภาวะผู้น าแบบจริยธรรม 

         ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ แบส (Bass) 
 Bass  (1985)  ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีรายละเอียดมากข้ึน เพื่ออธิบายกระบวนการ
เปลี่ยนสภาพในองค์กร แบส นิยามภาวะผู้น าในแง่ของผลกระทบของผู้น าที่มีต่อผู้ตาม ผู้น าเปลี่ยน
สภาพผู้ตามโดยการท าให้พวกเขาตระหนักในความส าคัญและคุณค่าในผลลัพธ์ของงานมากข้ึน หรือ
โดยยกระดับความต้องการของผู้ตาม  หรือโดยชักจูงให้พวกเขาเห็นแก่องค์กรมากกว่าการสนใจของ
ตนเอง (self - interest)  ผลจากอิทธิพลเหล่านี้ท าให้ผู้ตามมีความเช่ือมั่นและเคารพในตัวผู้น า        
และรับการจูง ใจให้ท าสิ่ งต่างๆ ได้มากกว่าที่คาดหวังในตอนแรก แบส  เห็นว่าภาวะผู้น า                  
การเปลี่ยนแปลงควรมีองค์ประกอบ คือ การกระตุ้นทางปัญญา ( intellectual stimulation)          
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration) และการสร้างแรงบันดาลใจ
(inspirational motivation)ทั้งสามองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์กัน เพื่อสร้าง       
ความเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ตาม ผลที่ผสมผสานนี้ท าให้ผู้น าการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกับสภาวะผู้น า
อื่นๆ นอกจากนี้ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะเพิ่มพลัง (Empower)  ยกระดับผู้ตามและสร้าง
ความจงรักภักดีแก่องค์กร  สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในด้านแนวคิดแบส ให้นิยามภาวะผู้น า             
การเปลี่ยนแปลงว่า เป็นผู้น าที่ท าให้ผู้ตามอยู่เหนือกว่าความสนใจในตนเอง ผ่านทางการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ (idealized influence or charisma) การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทาง
ปัญญา หรือการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้น าจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของผู้ตามที่
เ กี่ ย ว กั บ ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ  ( achievent)  ก า ร บ ร ร ลุ สั จ จ ะ ก า ร แ ห่ ง ต น  ( self-actualization)                   
ความเจริญรุ่งเรือง (well- being) ของสังคม องค์กรและผู้อื่น  นอกจากนั้นภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้นความหมายของงานในชีวิตของผู้ตามให้สูงข้ึน  อาจจะช้ีน า
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความต้องการทางศีลธรรมให้สูงข้ึนด้วย  ในตอนเริ่มต้นของทฤษฎี
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ แบสในปี ค.ศ 1985 แบสได้เสนอภาวะผู้น า 2 แบบ คือ ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง(transformational leadership) และภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (transactional  

leadership) ซึ่งมีลักษณะเป็นพลวัตร  (dynamic) ที่มีความต่อเนื่องกันตามรูปแบบภาวะผู้น า         
การเปลี่ยนแปลง  จะมีความต่อเนื่องจากภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งที่
ต้องการระหว่างกัน  เพื่อให้ผู้ตามปฏิบัติตามภาวะผู้น าทั้งสองประเภทนี้ผู้น าคนเดียวกันอาจใช้ใน
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน  ในเวลาที่แตกต่างกัน  อย่างไรก็ตาม  แบสวินิจฉัยว่าความเป็นภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนสามารถส่งผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพข้ันต่ ากว่าส่วนภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในข้ันที่สูงกว่า และหลังจากมีการศึกษาทฤษฎีและมีการวิจัย
เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาหนึ่ง คือตั้งแต่ แบส เสนอทฤษฎีนี้ในปี ค.ศ. 
1985  ได้มีการพัฒนาทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นโมเดล ภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ(Model 

of the  Full Range of Leadership)โมเดลนี้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบพฤติกรรม (4l,s) ของ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมของภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน รวมทั้งภาวะผู้น าแบบ
ปล่อยตามสบาย (laissez- faire leadership)  หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผู้น า nonleadership 

behavior) 
 Bass & Avollo (1994: 2-6)  ได้เสนอโมเดลภาวะผู้น าแบบเต็มรูปแบบ โดยใช้ผลวิเคราะห์
องค์ประกอบภาวะผู้น าตามรูปแบบภาวะผู้น าที่เขาเคยเสนอในปี ค.ศ. 1985  โมเดลนี้จะประกอบดว้ย                       
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (transformational  leadership)  ดังรายละเอียดดังนี้ 
  1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ( idealized influence or leadership : II or 

CL) หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง 
เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบัติเหมือน กับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขาสิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุถึง
คุณลักษณะนี้คือ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าจะมีความสม่ า เสมอ
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะ
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ผู้น าจะ
แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเช่ือมั่นในตนเอง ความแน่วแน่
ในอุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยมของเขา ผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และ       
ความมั่นใจของผู้ตาม และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกับผู้น า โดยอาศัยวิสัยทัศน์และ            
การมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่นใจในตนเอง 
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ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลง จึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ 

     2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration motivation : IM ) หมายถึง การที่ผู้น าจะ
ประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมาย
และท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ( team spirit) ให้มีชีวิตชีวา          
มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรอืรน้ โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้น าจะท าให้ผู้ตาม
สัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผู้น าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะ
แสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความเช่ือมั่นและแสดง
ให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าสามารถบรรลเุปา้หมายได้ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์
ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อ
เป้าหมายระยะยาว และบ่อยครั้งพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดข้ึนผ่านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญา โดยการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลท าให้ผู้ตามรู้สึก
เหมือนตนเองมีคุณค่า และกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาที่ ตนเองเผชิญได้ส่วน            
การกระตุ้นทางปัญญาช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเอง และเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

  3. การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation : IS) หมายถึง การที่ผู้น ามี
การกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหา
แนวทางใหม่มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่และ
สร้ างสรร ค์ โดยผู้น ามีการ คิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรร ค์                      
มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (reframing) การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ 
ด้วยวิถีทางแบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหา
ค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ ผู้น ามีการกระตุ้น
ให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล และไม่ วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจาก
ความคิดของผู้น า ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะ
แก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะสร้างความเช่ือมั่นใหผู้้ตามว่าปญัหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหา
จะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือ
ร่วมใจในการแก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค านิยมของ
ตนเอง ความเช่ือและประเพณี การกระตุ้นทางปัญญาเป็นสว่นส าคัญของการพัฒนาความสามารถของ
ผู้ตามในการที่จะตระหนักและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
 

 



80 

 

                    4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized  consideration : IC) ผู้น า
จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และ      
ท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช (coach) และเป็นที่ปรึกษา (advisor)      
ของผู้ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผู้ตาม ผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล 
เพื่อความสัมฤทธ์ิ และเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้
สูงข้ึน นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตาม โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้าง
บรรยากาศของการให้การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็น          
และความต้องการการประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่า เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เช่น บางคนได้รับก าลังใจมากกว่า บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคน
มีมาตรฐานที่เคร่งครัดกว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า ผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง 
และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบๆ (management by walking around) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตาม
เป็นการส่วนตัว ผู้น าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งคน (as a  

whole person) มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต ผู้น าจะมีการฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (empathy) ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพือ่เปน็เครือ่งมือใน
การพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพเิศษอย่างเต็มที่ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ท้าทาย
ความสามารถ ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน า การสนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าใน        
การท างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 

 จากทฤษฎีของ Bass & Avollo  สอดคล้องกับข้อสรุปของนักวิชาการที่ได้สรุปไว้ ดังนี้   
               1. ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือภาวะผู้น าเชิงบารมี  (idealized  

influence or charisma  leader : II or CL) หมายถึง การมีวิสัยทัศน์ของผู้น าที่มีเป้าหมายที่เป็น
อุดมการณ์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  กล้าที่จะท าในสิ่งใหม่ๆ โดยมีความเป็นมิตร จริงใจ             
มีคุณธรรม น าทีมงานไปสู่ความส าเร็จที่ตั้งไว้ ผู้ตามมีความศรัทธา เลื่อมใส ภักดี ผู้ตามที่ผู้น าตั้ง     
ความคาดหวังไว้ 

สุขุมวิทย์   ไสยโสภณ (2546: 112-113) ได้กล่าวว่า การสร้างบารมี หมายถึง       
การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีหรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับ
ถือศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน ผู้ตามจะพยายามประพฤติ
ปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณสมบัติ 
คือ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าจะมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอา
แต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น าเป็นผู้ไว้วางใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่
ถูกต้องผู้น าจะเป็นผู้ทีม่ีศีลธรรมและมจีรยิธรรมสูง ผู้น าจะหลกีเลีย่งทีจ่ะใช้อ านาจเพื่อรอผลประโยชน์
ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ของกลุ่ม ผู้น าจะเสริมความภาคภูมิใจความจงรักภักดี
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และความมั่นใจของผู้ตาม และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับผู้น าโดยอาศัยวิสัยทัศน์และ    
การมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น าจากการสร้างความมั่น ใจในตนเอง 
ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุ
เป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที$ขององค์การ 

                 สุเทพ   พงศ์ศรีวัฒน์ (2545: 333) ได้กล่าวว่า การสร้างบารมี หมายถึง พฤติกรรมที่
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงแสดงออกด้วยแบบตัวอย่างและบทบาททีเ่ข้มแข็งใหผู้้ตามมองเห็นเมื่อผูต้ามรบัรู้
พฤติกรรมดังกล่ าวของผู้น าก็จะเกิดการลอก เลียนแบบพฤติกรรมที่ เกิด ข้ึน ซึ่ งปกติผู้น า                 
การเปลี่ยนแปลงปกติ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง จะมีการประพฤติปฏิบัติที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมและ
จริยธรรมสูงจนเกิดการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ดังนั้นจึงได้รับการนับถืออย่างลึกซึ้งจากผู้ตาม 

พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจอย่างสูงอีกด้วย ผู้น าจึงจะสามารถท าหน้าที่ ให้วิสัยทัศน์และสร้าง        
ความเข้าใจต่อเป้าหมายของพันธกิจแก่ผู้ตาม กล่าวโดยสรุปคือองค์ประกอบด้าน “การสร้างบารมี” 
บ่งบอกถึงการมีความพิเศษสามารถของบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อื่นเต็มใจ ที่จะปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่
บุคคลนั้นก าหนดไว้ 

 2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การให้
ก าลังใจ ยกย่อง ชมเชย ผู้ร่วมงานอย่างสม่ าเสมอ  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถ    
สร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน ทุ่มเท             
ความพยายามในการท างานอย่างเต็มศักยภาพ คอยให้ก าลังใจแก่ผู้ร่วมงาน เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ร่วมงานที่อุทิศตนให้กับงานว่าจะได้รับการตอบแทนที่เหมาะสม 

สนับสนุนผู้ร่วมงานทีอุ่ทิศตนให้กับงานโดยไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน ผู้ร่วมงานสามารถใช้ทักษะและ
ความสามารถ ในการท างานเพื่อความส าเร็จของโรงเรียน 

             ภิรมย์  ถ่ินถาวร (2550: 34)  ได้กล่าวว่า การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับการสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นวิธีการที่ผู้น าอธิบายเป้าหมายในอนาคตของ
องค์การ ซึ่งผู้ตามมีส่วนร่วม อธิบายให้ผู้ตามทราบว่าจะช่วยกันปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุร่วงได้อย่างไร 

ซึ่งพฤติกรรมการสร้างแรงดลใจได้แก่ พฤติกรรมที่เน้นการปฏิบัติ  ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมดังนี้ 
1. การกระตุ้นให้ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทดลองปฏิบัติโครงการใหม่ๆ หรือ

ท างานที่ท้าทายความสามารถ 

2. การให้โอกาสผู้ตามหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชาอาสาสมคัรท างาน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้ได้แสดงความสามารถความรับผิดชอบ การปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วง 

3. การมีนโยบายส่งเสริมการทดลอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาของ
หน่วยงาน 
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4. การสร้างบรรยากาศติดต่อสื่อสารแบบเปิด เช่ือถือและวางใจซึ่งกันและกัน 

5. การใช้ระบบการบันทึกสั้นๆ แทนการรายงาน หรือการบันทึกแบบยาว 

6. การสร้างความเช่ือมั่น ผู้น าต้องสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ท าตาม เพื่อให้ผู้ท าตามเกิด
ขวัญก าลังใจ พร้อมที่จะทุ่มเทความพยายามมากเป็นพิเศษ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร 

7. การสร้างความเช่ือมั่นในจุดมุ่งหมายที่เป็นอุดมการณ์ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง
ต้องมั่นใจว่าอุดมการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีคุณค่าควรแก่การเสยีสละ ซึ่งเป็นการเช่ือมั่นในตนเอง
และการเช่ือมั่นในความถูกต้องของอุดมการณ์ ท าให้ผู้ท าตามทุ่มเทความอย่างมากเป็นพิเศษใน        
การปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และเพื่อความส าเร็จ 

8. การที่ผู้น าคาดหวังผู้ตามในด้านดี ผู้ซึ่งถูกคาดหวังจะท าได้ดีกว่าผู้ซึ่งไม่ได้รับ 

การคาดหวัง และผู้ที่ถูกคาดหวังจะท าได้ดี จะพยายามอย่างดี เพื่อให้ผู้น ามั่นใจว่าความเช่ือของผู้น า
นัน้ถูกต้อง และพฤติกรรมที่ควรแสดง 

9. พฤติกรรมที่ไม่ใช่ค าพูด ประกอบด้วย ท่าทีของผู้น าที่ใช้ติดต่อกับผู้ตาม เช่น      
การยิ้ม การพยักหน้า เป็นการยืนยันค าพูด 

                    10. การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานซึ่งเป็นโอกาสส่งเสริมการเรียนรู้
และการสร้างความเช่ือมั่น ให้แก่ผู้ตาม 

                    11. การใช้เวลาในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตามนอกเวลา ตลอดจนการให้ค าอธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

                    12. การให้โอกาสผู้ตามได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เป็นการส่งเสริม
ความภาคภูมิใจในตนเอง และท าให้ผู้ตามสามารถใช้ทักษะและความสามารถได้ดีกว่าเพื่อความส าเร็จ 
เพื่อความส าเร็จขององค์การ 

             สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545: 333) ได้กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจว่าเป็นพฤติกรรมของผู้น า                            
การเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกด้วยการสื่อสารให้ผู้ตามทราบถึง ความคาดหวังที่สูงของผู้น าที่มีต่อผู้ตาม 

ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจโดยจูงใจให้ยึดมั่น และร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรในทางปฏิบัติ
ผู้น ามักจะใช้สัญลักษณ์และการปลุกเร้าอารมณ์ให้กลุ่มท างานร่วมมือร่วมใจกันเพื่อไปสู่เป้าหมาย 

แทนการท าเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงถือได้ว่าเป็นผู้ส่งเสริมน้ าใจแห่ง           
การท างานทีม ผู้น าจะพยายามจูงใจผู้ตาม ให้ท างานบรรลุเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยสร้างจิตส านึก
ของผู้ตามให้เห็นความส าคัญว่าเป้าหมายและผลงานนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา จึงท าให้องค์การเจริญก้าวหน้าประสบความส าเร็จได้ 
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องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

Leadership) ประกอบไปด้วย 

 

 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2550: 331-340) อธิบายองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง            
มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้  
  1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (idealized  influence and 

charisma) เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงออกด้วยแบบตัวอย่างบทบาทที่เข้มแข็งให้ผู้ตามมองเห็น เมื่อ           
ผู้ตามรับรู้พฤติกรรมของผู้น าก็จะเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเกิดข้ึน ซึ่งปกติผู้น าจะมี                     
การประพฤติดีปฏิบัติที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมและจรยิธรรมสูงจนเกิดการยอมรบัว่าเปน็สิ่งที่ถูกต้องดี
งาม ดังนั้น จึงได้รับการนับถืออย่างลึกซึ้งจากผู้ตามพร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจอย่างสูงอีกด้วย ผู้น า
จึงสามารถจะท าหน้าที่ให้วิสัยทัศน์และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายของพันธกิจแก่ผู้ตาม  
  2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspirational  motivation) เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่
แสดงออกด้วยการสื่อสารให้ผู้ตามทราบถึงความคาดหวังที่สูงของผู้น าที่มีต่อผู้ตาม ด้วยการสร้างแรง
บันดาลใจโดยการจูงใจให้ยึดมั่นและร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์การในทางปฏิบัติผู้น ามักจะใช้
สัญลักษณ์และการปลุกเร้าทางอารมณ์ให้กลุ่มการท างานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายแทนการท าเพื่อ
ประโยชน์เฉพาะตน ผู้น าจึงถือได้ว่าเป็นผู้ส่งเสริมน้ าใจแห่งการท างานเป็นทีม ผู้น าจะพยายามจูงใจผู้
ตามให้ท างานบรรลุเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการสร้างจิตส านึกของผู้ตามให้เห็นความส าคัญว่า
เป้าหมายและผลงานนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจะท าให้องค์การ
เจริญก้าวหน้าประสบความส าเร็จได้  
 3. การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual stimulation) เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่
แสดงออกด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเริ่มการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยการใช้วิธีการฝึกคิดทบทวน
กระแสความเช่ือและค่านิยมเดิมของตนหรือผู้น าหรือขององค์การ ผู้น าจะสร้างความรู้สึกท้าท้ายให้
เกิดข้ึนแก่ผู้ตามและจะให้การสนับสนุนหาผูต้ามต้องการทดลองวิธีการใหม่ๆของตน หรือต้องการรเิริม่
สร้างสรรค์ใหมท่ี่เกี่ยวกับงานองค์การส่งเสริมให้ผูต้ามแสวงหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย
ตนเอง   
 4. การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ( individualized consideration) หรือ  
การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายคนเป็นพฤติกรรมของผู้น าที่มุ่งเน้นความส าคัญในการส่งเสริมบรรยากาศ
ของการท างานที่ดี ด้วยการใส่ใจรับรู้และพยายามตอบสนองต่อความต้องการเป็นรายบุคคลของผู้ตาม 
ผู้น าจะแสดงบทบาทเป็นครูพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการช่วยเหลือผู้ตามให้พัฒนาระดับ
ความต้องการของตนสู่ระดับสูงข้ึน 
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 ชีวิน อ่อนละออ (2553: 128) ได้อธิบายองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
สรุปว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี 4 องค์ประกอบ 13 ตัวช้ีวัด คือ  
 1. องค์ประกอบด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มี 2 ตัวช้ีวัด คือ  
 1.1 การสร้างวิสัยทัศน์ และ 

1.2 การสร้างบารมี  
 2. องค์ประกอบด้านการค านึงถึงเอกัตถะบุคคลมี 3 ตัวช้ีวัด คือ  
 2.1 การเน้นการพัฒนา 
 2.2 การเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2.3 การเป็นพี่เลี้ยง  
 3. องค์ประกอบด้านกระตุ้นปัญญา มี 4 ตัวช้ีวัด คือ  

3.1 การใช้หลักเหตุผล  
3.2 การเน้นที่การอยู่รอด  

 3.3 การใช้ประสบการณ์  
 3.4 การมุ่งเน้นความเป็นเลิศ  
 4. องค์ประกอบด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มี 4 ตัวช้ีวัด คือ  
 4.1 การเน้นการปฏิบัติ  
 4.2 การสร้างความเช่ือมั่น  
 4.3 การสร้างความเช่ือในจุดหมายของอุดมการณ์  
 4.4 การสร้างความคาดหวังในความสามารถของผู้ตาม 

 แบสอโวลิโอ  และโฮเวลล์ (Bass, Avolio and Howell,  1992, quoted  in  Bass,1996: 
5-7)  ได้พัฒนามาตราวัดภาวะผู้น าพหุปัจจัย (Multifactor Leadership  Questionnaire  :  MLQ)  
โดยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งประกอบไปด้วย 4 
องค์ประกอบ คือ 

  1. ภาวะผู้น าเชิงบารมี  หรือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  ( Charismatic  

Leadership/Idealized  Influence) ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้ตาม  ผู้น าจะได้รับการช่ืนชม  ได้รับการเคารพยกย่อง  และได้รับความไว้วางใจจากผู้ตาม ผู้ตาม
พยายามที่จะประพฤติตนเลียนแบบผู้น า  ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงนั้นพร้อมที่จะเผชิญปัญหาไปพร้อม
กับผู้ตาม  และแบ่งความส าเร็จร่วมกันกับผู้ตาม  ผู้น ามีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายในการท างานอย่าง
ชัดเจน  ผู้น าจะท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม  และหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง 
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  2. การสร้างแรงบันดาลใจ  (Inspirational  Motivation)  ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง
จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นการกระตุ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ตาม  โดยการมอบหมายงานที่ท้า
ทายและมีคุณค่าให้แก่ผู้ตาม โดยการมอบหมายงานที่ท้าทายและมีคุณค่าให้แก่ผู้ตาม  ผู้น าจะจูงใจ               
ผู้ตามให้เห็นถึงเป้าหมายในอนาคตที่ดึงดูดใจ  ผู้น าจะสร้างความคาดหวังและสือ่สารความคาดหวังนัน้
แก่ผู้ตาม  เพื่อให้มี วิสัยทัศน์ในการท างานร่วมกัน  ท าให้ผู้ตามเกิดความผูกพันต่อเป้าหมาย                            
มีความกระตือรือร้นและต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายน้ัน 

  3. การกระตุ้นทางปัญญา ( Intellectual Stimulation) ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง            
จะกระตุ้นเร้าศักยภาพและความสามารถของผู้ตามเพื่อให้ เกิดนวัตกรรมและความสร้างสรรค์โดย                
การท าให้ผู้ตามมองปัญหาในมุมมองใหม่หรือเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการมอง  โดยการตั้งค าถาม                  
การสนับสนุน  และกระตุ้นผู้ตามให้พยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาในแนวทางใหม่ๆ มาใช้กับสถานการณ์
ในลักษณะเดิม  ให้ผู้ตามมีอิสระในการใช้ความคิดและแสดงข้อคิดเห็นโดยไม่วิพากษ์วิจารณ์             
ความผิดพลาดและแนวคิดของผู้ตามเมื่อแนวคิดน้ันแตกต่างไปจากผู้น า 

  4. การตระหนักถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized  Consideration) ผู้น า
แบบเปลี่ยนแปลงจะให้ความใส่ใจในการต้องการความส าเร็จ  และความต้องการความก้าวหน้าของผู้
ตามรายบุคคลเป็นพิเศษ  โดยการฝึกสอน (Coach)  และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)  จนกระทั่งผู้ตาม
มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปในระดับที่สูงข้ึน  โดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับ       
การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนเกื้อกูลผู้ตาม  ทั้งนี้ผู้น าจะตระหนักถึงความต้องการที่แตกต่างกันไป
ของผู้ตามแต่ละคน  และผู้น าจะแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการยอมรับในความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลนั้น  ตัวอย่าง  เช่น  ผู้ตามบางคนจะได้รับการกระตุ้นมาก  ในขณะที่บางคนได้รับอิสระในการ
ควบคุมตนเองมาก  โดยการแสดงการยอมรับของผู้น านั้นกระท าได้โดยการสื่อสารแบบแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม  และโดยใช้วิธีการท างานแบบใกล้ชิดกับผู้ตามโดยการเดินดูวิธีการ
ท างานของผู้ตาม (Management by Walking Around)  และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว 
ตัวอย่าง เช่น ผู้น าจดจ าเรื่องที่ได้พูดคุยกับผู้ตามในครั้งก่อนหน้า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่
และมองเห็นผู้ตามเป็นบุคคลๆ หนึ่ง  ที่มากกว่าเป็นแค่เพียงพนักงานคนหนึ่งที่ท างานให้กับองค์การ
เท่านั้น  ผู้น าที่ตระหนักถึงความเป็นปจัเจกบุคคลจะรับฟังผู้ตามอย่างตั้งใจ ผู้น าจะมอบหมายงานที่จะ
เป็นหนทางไปสู่การพัฒนาตนเองของผู้ตามและดูแลผู้ตามอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ได้มอบหมายงานนั้น  
เพื่อจะได้เห็นว่าผู้ตามต้องการการสนับสนุนหรือการแนะน าเพิ่มเติมหรือไม่ และเพื่อเป็นการประเมิน
ความก้าวหน้า  โดยที่ไม่ท าให้ผู้ตามเกิดความรู้สึกว่าก าลังถูกตรวจสอบ 
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Mcshane and Glinow (2000: 75-76) ได้เสนอองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง            
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. การสร้างวิสัยทัศน์ (Creating  a  Vision)  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็น
ผู้สร้างภาพและน าเสนอภาพในอนาคตขององค์กร  โดยที่ผู้น าท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดโครงสร้างและ
ข้ันตอนในการสร้างวิสัยทัศน์  ที่ดึงดูดความสนใจกับผู้ตาม  สะท้อนให้เห็นถึงอนคตของหน่วยงานที่
สามารถท าได้จริงและบอกได้ถึงความแตกต่างที่ เกิดข้ึนระหว่างปัจจุบันกับอนาคตขององค์กร           
ซึ่งน าไปสู่การที่ทุกคนในองค์กรเห็นถึงความแตกต่างที่เกิดข้ึนระหว่างปัจจุบันกับอนาคตขององค์กร  
ซึ่งน าไปสู่การที่ทุกคนในองค์กรเห็นถึงคุณค่าและให้การยอมรับเพื่อน าไปสู่การน าไปปฏิบัติร่วมกัน 

  2. การสื่อสารวิสัยทัศน์ (Communicating  a  Vision) การสื่อสารวิสัยทัศน์เป็น
ทักษะที่ส าคัญที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องสามารถสื่อสารความหมายของวิสัยทัศน์ที่สร้างข้ึน  
เพื่อให้ผู้ตามได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์หลัก  กระตุ้นให้เกิดความสนใจเห็นความส าคัญและ
คุณประโยชน์ที่จะได้รับจากวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้น  ช่วยให้ผู้น าสามารถสร้างมโนภาพที่ชัดเจนให้ปรากฏ
ข้ึนและให้ทุกคนในองค์กรมีการน าไปปฏิบัติและมีการแสดงออกในทิศทางเดียวกัน 

       3. การสร้างตัวแบบวิสัยทัศน์ (Modelling the Vision) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกถึงการปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่สร้างข้ึน               
โดยการที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องสร้างความรู้สึกให้ผู้ตามเกิดความน่าเช่ือถือในตัวผู้น า                         
การแสดงออกในเรื่องของการตรงต่อเวลา  และการปฏิบัติตนให้มีความสม่ าเสมอในเรื่องต่างๆ เพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นที่มีต่อผู้น าให้เกิดข้ึนในตัวของผู้ตาม 

  4. ควรมุ่งมั่นในการสร้างวิสัยทัศน์ (Building  Commitment to  the  Vision) 
เป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้น าและผู้ตามโดยผู้น าจะใช้ค าพูดในการส่งสัญญาณให้รู้              
การเล่าเรื่องที่ผลักดันให้เกิดความกระตือรือร้นที่ท าให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์               
ผู้น าจะต้องแสดงให้ผู้ตามรู้ ว่าวิสัยทัศน์สามารถท าได้โดยการปฏิบัติให้เห็นและแสดงออกโดย                
การปฏิบัติถึงการยึดมั่นในแนวคิดตามนั้น การสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของการเป็นคนซื่อตรง     
มีความจริงใจ  น่าเช่ือถือ  และประการสุดท้ายผู้น าจะต้องกระตุ้นและส่งเสริมเพื่อที่จะท าให้ผู้ตามมี
ส่วนร่วมในกระบวนการการสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กรซึ่งน าไปสู่การรับผิดชอบร่วมกัน 
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 Leithwood และคณะ (1999) กล่าวว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบ 6 ด้านที่
สามารถประยุกต์ใช้ทางการศึกษา ได้แก่ 

1. การสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสถานศึกษา (Building school vision and 

goals) 

2. การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual stimulation) 

3. การสนับสนุนดูแลผู้ตามรายบุคคล (Individualized support) 

4. การเป็นสัญลักษณ์ของค่านิยมและการปฏิบัติทางวิชาชีพ (Symbolizing 

professional practices and values)  

5 .  การแส ดงออก ถึงความคาดห วั งของผลกา รป ฏิบั ติ ง าน ในระดับสู ง 
(Demonstrating high performance expectations)  

6. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้สามารถรองรบัการมีสว่นร่วมในการตัดสินใจ
ของโรงเรียน  (Developing structures to foster participation in school decisions) 

ต่อมา Leithwood และ Jantzi (2000) ได้เสนอเพิ่มเติมข้ึนอีก 4 องค์ประกอบ รวมเป็น 10  
องค์ประกอบ  ได้แก่ 

7. ก าหนดวิธีการท างานอย่างมีประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงาน (Establishing  

effective staffing practices) 

8. ให้การสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน  (Providing instructional 

support) 

9. ก ากับดูแลกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา (Monitoring school activities) 

10. เน้นการท างานร่วมกับชุมชน (Providing community focus) 

 โดยบทบาทที่ส าคัญมากที่สุดของผู้น าการเปลี่ยนแปลงก็คือ องค์ประกอบด้านการมี
คุณสมบัติพิเศษ หรือบารมี หรือความเสน่หา (Charisma) ของผู้น าสถานศึกษา ที่สามารถจัดวาง
วิสัยทัศน์และเป้าหมายสถานศึกษาได้ดี จนสามารถที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจ (Inspires 

follows) ให้ผู้ตามเกิดความผูกพันต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 
 Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio (2006: 21-25) อธิบายองค์ประกอบภาวะผู้น า           
การเปลี่ยนแปลง โดยใช้ช่ือย่อว่า “4I’s” ประกอบด้วย  
                    1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี หรือภาวะผู้น าบารมี 
(idealized influence or charisma or charisma leadership) คือ การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่อง เคารพ นับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้
ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อได้ร่วมงานกันผู้ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและ
ต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้คือ ผู้น าจะต้องมี
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วิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น าจะมีพฤติกรรมที่มีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่
อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง 
ผู้น าจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่มผู้น า จะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ        
ความตั้งใจ การเช่ือมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเช่ือและค่านิยมของเขาผู้น าจะเสริม
ความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผู้ตามและท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกัน
กับผู้น าโดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึกเป็น
หนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลเุป้าหมายที่ต้องการ ผู้ตามจะเลียนแบบผูน้ าและพฤติกรรมของผูน้ าจากการ
สร้างความมั่นใจในตัวเอง ประสิทธิภาพและเคารพในตนเอง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพล
ของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ  
      2. การสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration  motivation) คือ การที่ผู้น าจะประพฤติ
ในการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงบันดาลใจภายใน การให้ความหมายและ
ความท้าทายในงานของผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีความกระตือรือร้น โดยการสร้าง
เจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
และแสดงความเช่ือมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตน เพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตาม
พัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะยาวและบ่อยครั้งพบว่าการสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดข้ึน
ผ่านการค านึงถึงเป็นปัจเจกบุคคลและกระตุ้นให้พวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาที่ตนเองเผชิญได้  
  3. การกระตุ้นทางปัญญา (intellectual  stimulation) คือ การที่ผู้น ามีการกระตุ้น
ผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ 
มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหมท่ี่ดีกว่าเดิมเพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์โดยมีผู้น า
มีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ 
การมองปัญหา และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆด้วยวิถีทางแบบใหม่ๆ มีการจูงใจและสนับสนุน
ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้
พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา มีการให้
ก าลังใจผู้ตามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและ
เหตุผล และไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตามแม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้น า  ผู้น าท าให้ผู้
ตามรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าจะสร้าง
ความเช่ือมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างมีวิธีแก้ไข แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผู้น าจะพิสูจน์
ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือในการแก้ปัญหาของผู้ตามทุกคน 
รวมทั้งผู้ตามได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเช่ือ และประเพณี การกระตุ้น
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ทางปัญญาเป็นส่วนสาคัญของการพัฒนาความสามารถของ ผู้ตามในการที่จะตระหนัก เข้าใจปัญหา
ด้วยตนเอง  
  4. การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ( individualized  consideration) คือ 
ผู้น าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล 
และท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญผู้น าจะเป็นที่ปรึกษา เพื่อการพัฒนาผู้ตามโดยจะเอาใจ
ใส่ในด้านความต้องการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธ์ิและเติบโตของแต่ละคน ผู้น าจะพัฒนา
ศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงข้ึน และยังปฏิบัติต่อผู้ตามโดยให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความ
จ าเป็นและความต้องการผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการ
ส่วนตัวและให้ความสนใจในความกังวลของผู้ตาม รวมทั้งยังมองบุคคลเป็นบคุคล มีการเอาใจเขามาใส่
ใจเรา เปิดโอกาสให้ผู้ตามใช้บารมีและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายความสามารถ 

 โดยสรุปองค์ประกอบของของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดจากปัจจัยภายใน ความรู้สึก                    
การสร้างแรงบันดาลใจที่ส าคัญมากที่สุดของผู้น าการเปลี่ยนแปลงก็คือ องค์ประกอบด้านการมี
คุณสมบัติพิเศษหรือบารมี หรือความเสน่หา (Charisma) ของผู้น าสถานศึกษา ที่สามารถจัดวาง
วิสัยทัศน์และเป้าหมายสถานศึกษาได้ดี จนสามารถที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจ (Inspires 

follows) ให้ผู้ตามเกิดความผูกพันต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 
 

ความส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

   การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารในสถานศึกษา ควรค านึง ถึงการพัฒนาความเป็นผู้น า                   
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนกับผู้บริหารและควรส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้หรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าในบริบทที่ เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนาธรรมไทย  ซึ่งผู้น าจะต้องใช้กลยุทธ์แล ะ
ความสามารถในการรณรงค์ส่งเสริม กระตุ้น  และสร้างความเข้าใจ  ตลอดจนการสร้าง                      
ความตระหนักให้เกิดข้ึนกับข้าราชการในระดับปฏิบัติให้เห็นคล้อยต่อการเปลี่ยนแปลง (วิ โรจน์             
สารรัตนะ  และอัญชลี  สารรัตนะ, 2545: 34) 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ์  (2542: 29) กล่าวโดยสรุปว่า  การเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
มักจะเกิดข้ึนจากปัจจัยธรรมชาติ และปัจจัยมนุษย์ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมา
จากปัจจัยมนุษย์  โดยการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงผลักดัน ซึ่งอาจากพลังภายในและพลังภายนอก  
หรือมาจากทั้งสองรวมกัน  นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มส าคัญในสังคมซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สถาบันต่าง ๆ เช่น  กระบวนการที่น าไปสู่ความเป็นเมือง การท าให้เป็นอุตสาหกรรม การท าให้
ทันสมัย และเป็นยุคสังคมหลังอุตสาหกรรม  สังคมเทคโนโลยี  และรวมถึงแหล่งการเปลี่ยนแปลงยัง
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มาจากเจตคติของสาธารณชนและนักการศึกษา  ในช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหวทาง
สังคม เช่น กระแสการเรียนร่วม  และการกระจายอ านาจ 

 ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์  และคณะ (2546: 55) กล่าวโดยสรุปถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นของผู้น าการเปลี่ยนแปลง  อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์  
และความซับซ้อนของการแข่งขันในปัจจุบันก่อให้เกิดความไม่แน่นอน  ความไม่มั่นคงต่อองค์กร         
ซึ่งองค์กรที่ เคยประสบผลส าเร็จไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าจะไม่ ประสบความล้มเหลว  
โดยเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง  และเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  ดังกล่าวผู้บริหารในองค์กรจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาหน่วยงาน  เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และแสวงหาโอกาสในอนาคต                 
โดยพยายามพัฒนาองค์กรในทุกๆ มิติ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่าเป็น
ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กร  การเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มต้นจากผู้น า (Leader)  ในทุกระดับ
ขององค์กร โดยที่ผู้น าต้องมีความเข้าใจในปัญหา เพื่อให้สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการ และน าสมาชิกให้ไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการอย่างเหมาะสม  คุณสมบัติของผู้น า                
การเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้ 
  1. การมีทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 

  2. มีความสามารถในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 

  3. ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสภาวะแวดล้อม 

  4. ความสามารถในการรับรู้สถานการณ์และความรู้สึกของผู้อื่น 

             สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2545: 1-17)  ได้กล่าวว่า ความส าคัญของภาวะผู้น า มีความส าคัญ
ต่อองค์การ 4 ประการดังนี้ 
                     1. เป็นส่วนที่ดึงดูดความรู้ความสามารถต่าง ๆ ในตัวผู้บริหารออกมาใช้ กล่าวขยาย
ความก็คือ แม้ผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในเรื่องงานมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าหาก
ขาดภาวะผู้น าแล้ว ความรู้ความสามารถดังกล่าวมักจะไม่ได้ถูกน าออกมาใช้หรือไม่มีโอกาสใช้อย่าง
เต็มที่ เพราะไม่สามารถกระตุ้นหรือชักจูงให้ผู้อื่นให้คล้อยตามและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่            
วางไว้ 

                     2. ช่วยประสานความขัดแย้งต่างๆ ภายในหน่วยงานหรือองค์การ สมาชิก
ประกอบด้วย บุคคลจ านวนหนึ่งจะมากหรือน้อยแล้วแต่ขนาดของหน่วยงาน  บุคคลเหล่านี้มี                     
ความแตกต่างกันในหลายๆ เรื่อง เช่น การศึกษา ประสบการณ์ ความเช่ือ ฯลฯ การที่บุคคลที่มี              
ความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวมาอยู่รวมกันในองค์การหนึ่ง มักจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นคือความขัดแย้ง แต่
ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในรูปใด ถ้าผู้บริหารในหน่วยงานมีภาวะผู้น าที่มีคนยอมรับนับถือแล้วก็มักจะ
สามารถประสานหรือช่วยบรรเทาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานได้  โดยการชักจูง
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ประนีประนอมหรือประสานประโยชน์เพื่อให้บคุคลต่าง ๆ ในหน่วยงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และร่วมกัน  ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้หน่วยงานที่มีความเจริญก้าวหน้า กล่าวโดยสรุปก็คือ ภาวะผู้น า
ช่วยผูกมัดเช่ือมโยงให้สมาชิกของหน่วยงานมีเอกภาพน่ันเอง 
                   3. ช่วยโน้มน้าวชักจูงให้บุคลากรทุ่มเทความรู้ความสามรถให้แก่องค์การ  องค์การ
จะต้องมีปัจจัยเอื้ออ านวยหลายอย่างเพื่อที่จะท าให้สมาชิกตั้งใจและทุ่มเทท างานให้ เช่น บุคคลได้
ท างาน ตรงตามความถนัดและความสามารถ ผู้บังคับบัญชาต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็น การประเมิน
การปฏิบัติงานก็ต้องมีความยุติธรรม และสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ขาดเสียมิได้ก็คือ ผู้บริหารของ
องค์การจะมีภาวะผู้น าในตัวผู้บริหารจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความยอมรับ เกิดความศรัทธาและ
ความเช่ือมั่นว่าผู้บริหารไม่เพียงแต่น าองค์การให้อยู่รอดเท่านั้น แต่จะน าความเจริญก้าวหน้า       
ความภาคภูมิใจ เกียรติยศช่ือเสียงและความส าเร็จมาสู่องค์การ 

                   4. เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากร เมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขัน เมื่อใดก็ตามที่
หน่วยงานต้องเผชิญกับสภาวะคับขันหรือสภาวะที่อาจกระทบถึงความอยู่รอด ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
จะยิ่ งทวีความส าคัญมากข้ึนเพราะในสภาพเช่นนั้น ผู้บริหารจะต้องเพิ่ มความระมัดระวัง              
ความรอบคอบ ความเข้มแข็ง และกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆ ภายในหน่วยงานที่ขาด
ประสิทธิภาพต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานรอดพ้นจากสภาวะคับขันดังกล่าว 

 สุขุมวิทย์  ไสยโสภณ (2546: 83-84)  ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญ
ต่อองค์กร ดังนี ้คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะปลุกจิตส านึกให้มีอุดมการณ์ ค่านิยม ที่มีคุณธรรม 

เช่น เสรีภาพ ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความสงบและมนุษยธรรม ไม่ให้เกิดอารมณ์เลวร้าย 

หวาดกลัว อิจฉา โลภ หรือ มีแต่ความเกลียด ผู้น าแบบนี้มีให้เห็นทุกวัน โดยการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของคนธรรมดาแต่ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนทั่วๆ ไป 

 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหาร ผู้บริหารทางการศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารองค์การ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้น า
องค์การหรือผู้บริหารเพราะเป็นบุคคลที่จะน าพาองค์การสู่การเปลี่ยนแปลงหรือปรับกระบวนการ
ท างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยความเช่ือมั่นและศรัทธา 
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คณุลักษณะของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

 พรชัย เจดามาน (2560) สิ่งที่ท้าทายความสามารถ คือ ความสามารถน าพาองค์กรของตนให้
อยู่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็น
โอกาส การทราบวิธีการค้นหาการเปลีย่นแปลงที่ถูกต้อง และทราบวิธีที่จะสรา้งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีประสิทธิผลทัง้จากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ ด้านนโยบายการสร้างอนาคต ด้านวิธีการอย่าง
เป็นระบบในการมองหาและคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง ด้านวิธีที่ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคย
กับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านนโยบายในการสร้างสมดุลระหว่าง             
การเปลี่ยนแปลงกับความต่อเนื่อง เพราะนโยบายการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างเป็นระบบ สามารถสร้าง
จิตส านึกให้องค์กรในฐานะที่ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ งยังท าให้องค์กรมองเห็นว่า                        
การเปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดข้ึนมาใหม่ภายใต้บทบาทส าคัญ 

 1. การท าความรู้จักกับการเปลี่ยนแปลง (To Make the Change) การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนมาจากการแข่งขันที่ไร้พรมแดน โลกก าลังอยู่ในยุคของเทคโนโลยีและข่าวสาร ความรู้เป็นสิ่ง
ส าคัญที่ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้นเมื่อผู้น าเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะสามารถ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา มีผลกระทบหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับองค์กร  
                 2. ผู้น าต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง (Leadership to Change Intervention) ของ
แผนปฏิบัติการในการปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้แตกต่างจากเดิม โดยอาจจะกระท าอย่างรวดเร็วหรือ
กระท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป การบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงก่อน
แล้วจึงก าหนดเป้าหมายและเลือกวิธีที่จะน ามาใช้ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องอา ศัย    
การวางแผนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์แล้วจึงน าไปปฏิบัติตามแผนที่ต้องอาศัยความเข้าใจและ     
ความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร มีการเสริมแรงให้กับความเปลี่ยนแปลงโดยการช้ีแจงให้บุคลากรใน
องค์กรทราบถึงความเปลีย่นแปลงหรือการปรับปรงุทีไ่ด้เกิดข้ึนแล้วและแสดงความขอบคุณต่อบคุคลที่
เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วจึงท าการประเมินผลต่อไป  
 3. การเป็นตัวแทนความเปลี่ยนแปลง (Change Agent) การเป็นผู้น า                             
การเปลี่ยนแปลง หรือมีหน้าที่ในการจัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อพัฒนา เน้นผล
การปฏิบัติงานโดยส่วนรวมมากกว่าการเน้นไปที่ผลงานของแต่ละคนในองค์กร ให้บุคลากรในองค์กร
รับรู้ถึงผลการด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และวิกฤตการณ์ต่างๆที่องค์กรเผชิญ
อยู่ เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  
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 4. การเป็นนักคิด นักพัฒนาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก (The Thinkers 

Developers keep Pace with the Changing World) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พร้อมรับ      
การเปลี่ยนแปลง และไม่ยึดติดต่อสิ่งใด  
 5. การบริหารงานแบบประชาธิปไตย (Democratic Administrational) รับความคิดเห็น
ของผู้อื่น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหากับบุคลากรในองค์กร  
  6. การเป็นผู้ประสานงานในองค์กรให้เกิดการท างานที่ราบรื่น (Organization is 

Coordinating a Smooth Operation) มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และประสานงานนอกองค์กรให้
เกิดภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมจัดการศึกษา  
  7. การประนีประนอม (Compromise) ผู้น าต้องพยายามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด     
ความขัดแย้งในองค์กร เป็นผู้ประนีประนอมเมื่อเกิดปัญหา  
  8. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ผู้น าต้องสนับสนุนให้ทุกคนท ารายงานผล     
การด าเนินงาน และน ารายงานมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  
  9. การประชาสงเคราะห์ (Public Welfare) ผู้น าจะต้องให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน            
ทุกเรื่อง เป็นห่วงเป็นใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน            
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทุกคนมีความก้าวหน้า การให้อภัย การตักเตือน การเป็นกัลยาณมิตร 
 ไพฑูรย์  ลินลารัตน์ (2546: 32) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษารุ่นใหม่ควรมี
ลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ดังนี ้
  1. มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ 

         2. มีการก าหนดเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน  และวางแผนพัฒนาองค์กรไว้
อย่างมีคุณภาพ 

  3. มีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะในการบริหารจัดการแนวใหม่  โดยมุ่งเน้นที่
การใช้กระบวนการในการคิด  การจัดการ  การค้นคว้าวิจัยและการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

         4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการกระจายอ านาจการบริหารมี         
การท างานอย่างโปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบการท างาน  มีทักษะในการท างานร่วมกับคนอื่น  
ใช้การท างานในรูปแบบของคณะกรรมการและการท างานเป็นทีม 

         5. มีทักษะในการท างานร่วมกับชุมชน  ประกอบด้วย คนในชุมชน  ผู้น าชุมชนและ
นักการเมืองท้องถ่ินบริหารชุมชนได้อย่างดี 
        6. มีการบริหารจัดการทรัพยากรเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นการบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

       7. มีความรู้  ความเข้าใจและทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ธีระ รุญเจริญ  และคณะ  (2545: 125)  ก าหนดคุณสมบัติของผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 
       1. จะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์กรสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการท างาน 

       2. มีความสามารถในการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส  มีการแสวงหาโอกาสในการน า
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เป็นที่ เปิดใจกว้างยอมรับ            
การเปลี่ยนแปลง และมีความตระหนักรู้ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรตลอดเวลา 

       3. มีความอดทนต่อสถานการณ์มีความคลุมเครือ  และมีความสามารถในการจัดการ
สิ่งต่างๆ ที่อยู่ในสถานการณ์บีบค้ันและสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
มุมมองในอนาคตที่เป็นด้านบวกและมองโลกในแง่ดี 
 Tichy & Devanna (1986: อ้างใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2536 : 34) อธิบายถึง
คุณลักษณะทั่วไปของผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 
  1. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ตนเอง
รับผิดชอบ ไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า คล้ายกับผู้ฝึกสอน หรือ โค๊ช นักกีฬาที่ต้องรับผิดชอบทีมที่ไม่เคย
ชนะเลย ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย เพื่อความเป็นผู้ชนะและต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกทีม
เล่นให้ได้ดีที่สุดเพื่อชัยชนะ 

  2. เป็นคนกล้าและเปิดเผย เป็นคนที่กล้าเสี่ยงแต่มีความสุขุม และมีจุดยืนของตัวเอง 
กล้าเผชิญกับความจริง กล้าเปิดเผยความจริง 
  3. เช่ือมั่นในผู้อื่น ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่เผด็จการ แต่มีอ านาจและสนใจ      
คนอื่นๆ มีการท างานโดยมอบอ านาจให้ผู้อื่นน า โดยเช่ือมั่นว่าผู้อื่นมีความสามารถ 

  4. ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะช้ีน าให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่า
ของเป้าหมาย และสร้างแรงผลักดันในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีคุณค่า 

  5. เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยท าผิดพลาด 
ในฐานะที่เป็นบทเรียนและพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา 

 6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซ้อน ความคลุมเครือ และความไม่แน่นอน 
ตลอดจนมีความสามารถในการเผชิญปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

  7. เป็นผู้มองการณ์ไกล โดยมีความสามารถในการคาดการณ์ไปข้างหน้าทั้งในด้าน
โอกาสและอุปสรรคที่เกิดข้ึน สามารถที่จะท าให้เกิดความหวังและความฝันของทีมงานกลายเป็นจริง 
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 Yulk (1998: 31 อ้างใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550:  69) ซึ่งกล่าวสรุปคุณลักษณะของผู้น า
การเปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี้ 
  1. สร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  มีความหมายและน่าสนใจท าให้ผู้อื่นเกิดความผูกพันต่อ
วิสัยทัศน์ 
         2. มีความเข้าใจในกระบวนการและข้ันตอนที่จะท าให้วิสัยทัศน์สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องท าให้วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ซึ่งเป็นวิธีการในการน า
วิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัตินั้นมีความเช่ือมโยงต่อเนื่องและสอดคล้องกันโดยกลยุทธ์ต้องชัดเจนต่อ         
การปฏิบัติและสอดคล้องกับค่านิยมร่วมของสมาชิกในองค์กร  กลยุทธ์ที่จะท าให้วิสัยทัศน์บรรลุ
เป้าหมายน้ันจะต้องมีความน่าสนใจและดึงดูดผู้ตามและสามารถที่จะท าให้ผู้ตามมองเห็นความส าเร็จ
ได้ชัดเจน 

         3. มีความมั่นใจและมองโลกในแง่ดี  ผู้น าต้องแสดงพฤติกรรมและการกระท าต่างๆ 
ของตนอย่างมั่นใจโดยเฉพาะในการเผชิญกบัภาวะวิกฤต  เช่น  การพูดให้เห็นถึงความส าเร็จของงานที่
ท าและปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ในด้านบวกและพูดอย่างสร้างสรรค์ 

         4. มีความเช่ือมั่นในตัวผู้ตาม  ผู้น าต้องแสดงออกถึงการให้ก าลังใจผู้ตามเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจในตนเอง  และให้การยอมรับตนเองของผู้ตามว่าสามารถที่จะท างานที่ยากให้ประสบ
ความส าเร็จได้ 
         5. ใช้ระยะเวลาที่สั้นในการสร้าง โอกาสแห่งความส าเร็จให้เกิดข้ึน เพื่อเพิ่ม                 
ความมั่นใจในการท างานให้มากขึ้น  และเกิดความท้าทายอยากได้รับความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม 

  6. มีความยินดีต่อความส าเร็จ ผู้น าควรใช้กิจกรรมเสริมบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อฉลอง
ความส าเร็จในการปฏิบัติที่ลลุว่งไป  เป็นการช่วยสร้างความผูกพันและเสริมความเข้มแข็งของการเป็น
ท างานในองค์กร 

         7. ใช้การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เพื่อเน้นค่านิยมที่ส าคัญ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง                    
ควรกระท าหรือแสดงออกในเชิงสญัลักษณ์ที่แสดงถึงความผกูพันต่อวิสัยทัศน์  เช่น การตัดสินใจที่เป็น
การเสี่ยงต่อสถานภาพและผลประโยชน์ที่ท าให้มองเห็นถึงการเสียของผู้น าและก่ อให้เกิดความ
ประทับใจแก่ผู้ตาม ท าให้ผู้ตามยึดมั่นในวิสัยทัศน์ตามตัวของผู้น า 
         8. การเป็นแบบอย่างที่ดีในการน า  ผู้น าจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ผู้ตามได้เห็น
ผลและปฏิบัติด้วยความสม่ าเสมอและให้เป็นไปตามธรรมชาติ  ซึ่งจะท าให้ผู้ตามเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาในตัวของผู้น า 
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         9. มีการกระจายอ านาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจแต่ผู้ตามเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์เป็นการกระจายการตัดสินใจให้ผู้ตามหรือทีมงานในการเลือกหาวิธีท างานด้วยตนเองหรือ
เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการท างานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย  โดยผู้น าเป็นเพียง
ผู้ให้การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาผู้ตามในการแก้ปัญหา 

 

บทสรปุ 

 

 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงที่อาศัยความเป็นผู้น าในการตัดสินใจใน      
การเปลี่ยนแปลงขององค์การ  เพื่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่
ระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงสิ่งที่ผู้น าท า
แล้วประสบผลส าเร็จหรือท าแล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ๆ มุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพเดิมที่เป็นอยู่ (change  oriented) โดยกระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหา และ      
ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดสิ่งใหม ่ๆ ในองค์การภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเปน็ทฤษฎีที่อธิบายถึงสิง่ที่
ผู้น าท าแล้วประสบผลส า เร็จหรือท าแล้วก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่ ง ใหม่ๆ มุ่ ง ให้มี                 
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เปน็อยู่ (change  oriented) โดยกระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงโอกาส
หรือปัญหา และร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในองค์การ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้น
จากการพัฒนาจากการวิจัยเชิงบรรยายผู้น าทางการเมือง โดย เบิร์น (Burns) เรียกว่า ภาวะผู้น า       
การปรับเปลี่ยน (Transforming Leadership) เป็นการอธิบายภาวะผู้น าในเชิงกระบวนการที่ผู้น าที่
ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม และในทางกลับกันผู้ตามที่ส่งอิทธิพลต่อการแก้ไขพฤติกรรมของผู้น า
เช่นเดียวกัน  ในทฤษฎีของเบริ์น ผู้น าการเปลี่ยนแปลงพยายามยกระดับของการตระหนักรู้ของผู้ตาม 
โดยการยกระดับแนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมให้สูงข้ึน  เช่น  ในเรื่องเสรีภาพ  ความยุติธรรม
ความเท่าเทียมกัน  สันติภาพและมนุษยธรรม  ผู้น าจะท าให้ผู้ตามก้าวข้ึนจาก “ตัวตนในทุกๆ วัน” 
(everyday  selves)  ไปสู่  “ตัวตนที่ดีกว่า” (better selves)  เบริ์น มีแนวคิดว่า ภาวะผู้น า         
การเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแสดงการแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองค์การทุกต าแหน่ง  ซึ่งอาจจะเป็น
ผู้น าหรือเป็นผู้ตามและอาจจะเกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลเท่าเทียมกัน สูงกว่าหรือต่ ากว่า ก็ได้ การพัฒนา
เกี่ยวกับภาวะผู้น าแนวใหม่ คือ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)  
ที่ได้กล่าวถึงคือ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ เบอร์น (Burn)  ในปี  1987 และ
ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ แบส (Bass) ในปี  ค.ศ. 1985 แต่ทฤษฎีที่ได้รับ    
การยอมรับ ว่าเป็ นทฤษฎีภาวะผู้น าที่มีประสิท ธิภาพ   บทบาทที่ ส าคัญมากที่ สุดของผู้น า                
การเปลี่ยนแปลงก็คือ องค์ประกอบด้านการมีคุณสมบัติพิเศษ หรือบารมี หรือความเสน่หา 
(Charisma) ของผู้น าสถานศึกษา ที่สามารถจัดวางวิสัยทัศน์และเป้าหมายสถานศึกษาได้ดีจนสามารถ
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ที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจ (Inspires follows) ให้ผู้ตามเกิดความผูกพันต่อการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับสูง  และมีคุณลักษณะ 
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ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถาม หรืออธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

        1. อธิบายความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและยกตัวอย่าง 
       2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง   
        3. องค์ประกอบที่ส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง  และให้อธิบาย
เหตุผลประกอบ 

        4. ความส าคัญของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์การมีอะไรบ้าง   
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บทท่ี 5 

การบริหาร 

(administration) 

 

ความหมายของการบริหาร (administration) 

 

 การบริหาร (administration) การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการอย่างมีระเบียบและ
เป็นระบบคือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่ พึงเช่ือถือและเป็นประโยชน์ในการบริหาร การบริหารเป็น     
การปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการเอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 

 การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็น ผลส าเร็จ กล่าวคือ 
ผู้บริหารไม่ใช้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหาร
ตัดสินใจเลือกแล้ว (ถนัด  เดชทรัพย์,  2550: 19) 

รุจิร์ ภู่สาระและจันทรานี สงวนนาม (2545: 4-5) กล่าวถึงการบริหารว่า เป็นเรื่องของการท า
กิจกรรมโดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้
ทรัพยากร และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารหลายคนจึงมีความคิดตรงกันว่ า           
“การบริหารเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของคณะบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่แน่นอนใน    
การท างาน” บางคนเห็นว่าการบริหารเป็นศิลปะของการเป็นผู้น าที่จะน าผู้อื่นให้ท างานตาม
วัตถุประสงค์ได้ และได้กล่าวถึงลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหารไว้ 9 ประเด็นคือ 

           1. การบริหารต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

                 2. การบริหารต้องอาศัยปัจจัยเป็นองค์ประกอบส าคัญ 

                 3. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 

                 4. การบริหารต้องมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม 

                5. การบริหารต้องเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 

                 6. การบริหารต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

                 7. การบริหารเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
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                 8. การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

                 9. การบริหารไม่มีตัวตน แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
           นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์ (2551: 13) ได้ให้ความหมายของการบริหาร ไว้ว่า การบริหาร 
หมายถึง  การกระท าต่างๆ ที่มีผู้กระท าตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกันท าเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้กระบวนการท าอย่างมีระเบียบ ทรัพยากร และเทคนิค ต่างๆที่เหมาะสม 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2555: 1) ให้ความหมายของ การบริหาร หมายถึงกระบวนการด าเนินการ
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหน้าที่ในการบริหาร ได้แก่  
(planning) การจัดองค์กร (organizing) การช้ีน า (leading) และการควบคุมองค์กร (controlling) 

 ภารดี  อนันต์นาวี (2552: 1) กล่าวถึงความหมายของการบริหารว่า หมายถึงกิจกรรมของคน
ตั้งแต่  2 คนข้ึนไป มีการร่วมมือกันท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2555 : ออนไลน์) สรุปไว้ว่า การบริหารบางครั้งเรียกว่า การบริหาร
จัดการหมายถึงการด าเนินงาน การปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคน  สิ่งของและ
หน่วยงานโดยครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ที่เรียกว่า “กระบวนการบริหาร”  หรือ  “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญ
ต่อการบริหาร”ที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ  (PAMS –POSDCORB) ได้แก่ การบริหารนโยบาย 
(policy) การบริหารอ านาจหน้าที่ (authority) การบริหารคุณธรรม (morality)  การบริหารเกี่ยวกับ
สังคม (society) การวางแผน (planning)  การจัดองค์การ(organizing) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(staffing) การอ านวยการ (directing)  การประสานงาน (coordinating) การรายงาน (reporting)  
และการงบประมาณ (budgeting) 
 ศิริ ถีอาสนา (2557: 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า เป็นกิจกรรมของกลุ่มตั้งแต่สอง
คนข้ึนไป ร่วมมือกันจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์จัดการกระบวนการบรหิารหรือหน้าที่การบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน (planning) การจัด
องค์การ (organizing) การจัดคณะท างาน (staffing) การอ านวยการ (directing) การประสานงาน 
(coordinating) การรายงาน (reporting) และการงบประมาณ (budgeting) 

 Drucker, P.F. (1993) สรุปไว้ว่า การบริหารคือศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกับผู้อื่น การท างานต่างๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท าภายในสภาพองค์กรที่กล่าวนั้น 
ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์กรที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์กร ซึ่งคนเหล่านี้
จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่นๆเครื่องจักร อุปกรณ์วัตถุดิบ เงินทุนรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจ า หน่าย และตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 
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 จากการที่กล่าวมา โดยสรุป “การบริหาร” เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท าให้สิ่งต่างๆได้รับ
การกระท าจนเป็นผลส าเร็จ หมายความว่าผู้บริหารไม่ใช่ผู้ปฏิบัติ  แต่ใช้ศาสตร์เป็นองค์ความรู้  
แนวคิด และศิลปะหรือกระบวนการท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานจนเป็นผลส าเร็จตรงตามจุดหมายของ
องค์การ หรือตรงตามจุดหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว 

 

ความส าคัญของการบรหิาร  

 

ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2546: 8)  กล่าวว่า  การบริหารเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารต้อง                  
ก าหนดแบบแผนข้ันตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระเบียบมีระบบ เพราะกฎ ระบบ
บริหารงาน ไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ ของหน่วยงาน การบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการ
บริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานได้บรรลุมุ่งหมายที่วางไว้การบริหารงานนั้น
จะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะการด าเนินการต่าง ๆ มิใช่เพียงแต่กิจกรรมที่ผู้บริหาร
จะต้องกระท าเพียงล าพังคนเดียวแต่ยังมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้นประสบ
ความส าเร็จ  ผู้ช่วยงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญาความสามารถ ความถนัดและ
ความต้องการที่ไม่เหมือนกันจงึเป็นหน้าที่ของผูบ้รหิารที่จะน าเทคนิควิธีและกระบวนการการบริการที่
เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายขององค์การ  

สมพงษ์ เกษมสิน (2548: 11–15)  ความส าคัญของการบรหิารที่ดทีี่จะก่อใหเ้กิดสิ่ง ต่อไปนี ้
 1. คุณค่าในด้านการประหยัดการบริหารจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น 
คน เงิน เวลา วัสดุ  อุปกรณ์ได้อย่างประหยัด การบริหารจะช่วยท าให้การทานเกิดผลงานที่คุ้มค่ากับ
การการลงทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ไป ก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลงานที่ได้รับตามความปรารถนาใน
งานนั้นด้วย 

 2.  คุณค่าในด้านประสิทธิภาพ การบริหารจะช่วยท าให้การท างานเกิดผลงานที่
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ไปก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลงานที่ได้รับตามความปรารถนา
ในงานนั้นด้วย  
 3. คุณค่าในด้านประสิทธิผล การบริหารงานจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานมุ่ง
หมายถึง การท างานที่ส าเร็จลุล่วงดังประสงค์หรือคาดหมายไว้เป็นหลัก 

  4. คุณค่าในด้านความเป็นธรรม การบริหารเป็นการด าเนินงานด้วยความเป็นธรรม
อย่างทั่วหน้าและทั่วถึง ปราศจากากรเลือกที่รักมักที่ชังโดยไม่ได้เลือกแบ่งแยกวรรณะเช้ือชาติและ
ศาสนา  
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 5. คุณค่าในความซื่อสัตย์ ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียม การกระท า
โดย ชอบย่อมก่อให้เกิดความมีเกียรติเกิดความมั่นคงเป็นทีน่่ายกย่องสรรเสริญ ดังนั้นกล่าวโดยสรุปได้
ว่าความส าคัญของการบริหารจะต้องก าหนดต้องก าหนดแบบแผน วิธีการด าเนินงาน มีการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 

 ดังนั้นสรุปได้ว่า การบริหารมีความส าคัญต่อการท างานขององค์การ  ซึ่งการบริหารที่มี            
ความพร้อมมีการก าหนดแบบแผนที่ชัดเจน ย่อมน าองค์การสู่ความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายของการ
ท างาน 

 

หลักการบริหาร 
 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารเพื่อบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ปี ค.ศ. 1916 ฟาโย (Fayo, 1916, อ้างถึง
ในด ารงวัฒนา, 2545: 9) เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องการจัดการและจัดพิมพ์เป็นหนังสือช่ือ 

Admministration Industrielle et Generaleb เป็นภาษาฝรั่งเศสโดยฟาโยเห็นว่าหลักในการ
จัดการนั้นควรยืดหยุ่นและสามารถปรับไปตามตัวแปรต่างๆเขาได้ก าหนดหลักการส าหรับผู้บริหารไว้ 

14 ประการคือ 

  1. การแบ่งงานกันท า (division of work) เป็นการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ
เฉพาะด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

  2. อ านาจสั่งการ (authority) เป็นอ านาจสั่งการซึ่งเป็นอ านาจอันชอบธรรมของ
บรรดาผู้ที่มีต าแหน่งเพื่อสามารถที่จะออกค าสั่งในการทางานได้โดยผู้ออกคาสั่งต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อค าสั่งในการท างานได้ 
  3. ระเบียบวินัย (discipline) เป็นระเบียบวินัยที่คนในองค์การต้องเคารพและ
ยอมรับเพื่อสร้างสถานภาพงานที่เป็นระเบียบและเรียบร้อย 

  4. หลักการ “สั่งการโดยคนๆเดียว” (unity of command) เป็นหลักการซึ่งคุ้นเคย
ในช่ือของหลัก “เอกภาพในการบังคับบัญชา” ลูกน้องจะต้องฟังคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานก็จะต้องรายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

  5. การมีทิศทาง (unity of direction) คือการมีทิศทางหรือเป้าหมายเดียวกันโดย
แต่ละกลุ่มงานย่อย (กอง, แผนก, ฝ่าย) ในองค์การที่มีกิจกรรมแตกย่อยออกมา 

  6. ประโยชน์ส่วนรวม (subordination of interests to the  general  interests) 

เป็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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  7. หลักการตอบแทน (rmuneration) เป็นหลักการตอบแทนการทางานซึ่งถือเป็น
แนวทางที่คนงานจะต้องได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม 

  8. หลักการรวมอ านาจ (centralization) เป็นหลักการรวมอ านาจหมายถึงระดับ
มากน้อยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ซึ่งฟาโย  (Fayol) เห็นว่าการใช้
อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจควรกระท าที่สายการบังคับบัญชาระดับสูงที่สุดที่เป็นไปได้ในสถานการณ์
นั้นๆ 

  9. การมีสายการบังคับบญัชา (scalar Chain) เป็นการมีสายการบังคับบัญชาซึ่งเป็น
เสมือนห่วงโซ่หรือเส้นทางของค าสั่งและติดต่อสื่อสารใดๆระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในแต่ละสายงาน
ภายใต้โครงสร้างของแต่ละองค์การ 

  10. การจัดระเบียบ (order) เป็นการจัดระเบียบหรือการจัดให้คนตลอดจนวัตถุ
สิ่งของได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่นั่นคือใช้คนให้เหมาะกับงานจัดสถานที่ทางานให้เป็นระเบียบและมีระเบียบ
เกี่ยวกับงานพัสดุ 
  11. ความเที่ยงธรรม (equity) เป็นความเที่ยงธรรมที่ฟาโย (Fayol) กล่าวถึงหลักข้อ
นี้ว่านักบริหารควรมีทั้งความยุติธรรม (justice) และความโอบอ้อมอารี (kindliness)  

  12. หลักความมั่นคงในต าแหน่งงานของบุคลากร (stability of tenure of 

personal) เป็นหลักความมั่นคงในต าแหน่งงานของบุคคลกรเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
บุคลากรพัฒนานักบริหาร 

  13. ความคิดริเริ่ม (initiative) เป็นความคิดริเริ่มหมายถึงพลังที่จะคิดให้เกิด
แผนงานแล้วท าต่อไปจนส าเร็จจะเกิดได้ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับการจูงใจและมีความพึงพอใจในงาน 

  14. สามัคคีคือพลัง (esprit  de corps) เป็นภาษิตที่ว่าสามัคคีคือพลัง หมายถึง             
การเสริมสร้างการทางานเป็นทีมอันจะทาให้เกิดความกลมเกลียวและเป็นอันหนึ่งอันเดี ยวกันใน
องค์การ 

 หลักการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าแนวความคิดดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้ใน                  
การปกครองและบริหารสถานศึกษาได้ซึ่งหลักการปกครองและการบริหารงานต่างๆ มีดังนี้                  
(พิมลจรรย์ นามวัฒน์, 2544: 22) 

กระบวนการบริหารได้กล่าวถึงกระบวนการบรหิารที่ เรียกว่า (POSDCORB) ประกอบด้วย 

  P = Planning การวางแผน 

  O = Organizing การจัดองค์การ 
  S = Staffing การสรรหาคนเข้าท างาน 

  D = Directing การอ านวยการ 
  Co = Coordinating การประสานงาน 
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  R = Reporting การรายงาน 

  B = Budgeting การงบประมาณ 

           การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการบริหารที่มีความส าคัญต่อ            
การบริหารงานทุกประเภท เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์นโยบาย วิธีแก้ปัญหา 
ตลอดจนวิธีการที่ดีที่สุด ง่ายที่สุด รวดเร็วที่สุด และสอดคล้องกับทรัพยากรทางการ บริหารเพื่อ         
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  เพราะการวางแผนเป็นกระบวนการบริหารจะต้องปฏิบัติโดย
การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนด
วัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย  สามารถปรับได้เมื่อมีความจ าเป็น 

           การจัดองค์กร (organizing) หมายถึง กระบวนการบริหารที่จัดและด าเนินการ
เกี่ยวกับการวางแผนนโยบายและแนวปฏิบัติเกีย่วกับบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ คือ ใช้คน
ให้ท างานให้ได้ดีที่สุด  ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด  สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยสุด โดยทุกคนมีความสุขและ
พึงพอใจในการท างาน 

  การอ านวยการ (directing) หมายถึง ข้ันตอนและภาระหน้าที่ที่ส าคัญของ
กระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีจุดส าคัญอยู่ที่การวินิจฉัยสั่งการ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่
ก าหนดและต้องค านึงถึงข้ันตอน  สั่งการโดยละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะต้อง
ไม่ยึดตัวบุคคลไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผล 

     การประสานงาน (co-ordinating) หมายถึง กระบวนการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวบุคคลเป็นส าคัญ  ผู้บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจการประสานงานสามัคคี        
จัดคนในองค์การให้ได้รับความรู้ความเข้าใจซึ่งจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

  การรายงาน (reporting) หมายถึง การน าเสนอการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้
ทราบความเคลื่อนไหวจะด้วยวจาหรือลายลักษณ์อักษร เป็นหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องควบคุมดูแล
และอ านวยประโยชน์ตลอดจนเทคนิคในการจัดท ารายงาน เสนอแนะข้อคิดเห็นพร้อมแนวทางใน     
การแก้ปัญหา 
  การจัดงบประมาณ (budgeting) หมายถึง กระบวนการที่ส าคัญในการก าหนดและ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินในการปฏิบัติงานใหเ้ปน็ไปตามเป้าหมายที่ก าหนดคือถูกต้องทันเวลาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์   
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               พัชรี  โภคสวัสดิ์ (บทความ) การบริหาร ประกอบกันข้ึนเป็นกระบวนการที่ส าคัญ            
5 อย่าง ดังนี้ 
 1. การวางแผน คือ การศึกษาอนาคตและความต้องการแล้ววางแนวทางการปฏิบัติ
ไว้ล่วงหน้า 

  2. การจัดการองค์การ คือ การจัดแบ่งหน่วยงานออกเป็นแผนก เป็นฝ่าย หรือ             
เป็นกลุ่มลักษณะของงาน และการแบ่งงานกันท า 
 3. การจัดคนเข้าท างาน คือ การจัดตัวบุคคลเป็นการบริหารงานด้านบุคลากร        
อันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา  การพัฒนาบุคลากร  การสร้างบรรยากาศที่ดีการประเมินผล
การท างานและการให้พ้นจากงาน 

 4. การอ านวยการสั่งการคือการบังคับบัญชาสั่งการให้คนงานท างานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายตามล าดับช้ัน 

 5. การควบคุม คือ การควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบยีบข้อบงัคับทีว่างไว้หรอื
ตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว หน้าที่ในการบริหารเป็นของ
ผู้บริหารทุกระดับช้ัน 

                  Gulick  Luther ให้ความส าคัญของการควบคุม การสั่งการการประสานงานจะต้อง
สร้างสร้าง ขอบข่ายการควบคุม (Span of control) ให้มีประสิทธิภาพต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ 
ประกอบ เช่น จ านวนที่เป็นหัวหน้า จ านวนที่เป็นลูกน้อง ความสามารถเฉพาะตัวของหัวหน้า 
ลักษณะเฉพาะของงานที่ท าและเสถียรภาพขององค์การอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในการบริหารจัดการ
องค์กรคือ เอกภาพการควบคุม (unity of command) องค์การที่ดีต้องสามารถสร้างโครงสร้าง
อ านาจภายในองค์การในลักษณะที่มีหัวหน้าฝา่ยบรหิารบรหิารควบคุมและประสานงานต่างๆ แต่เพียง
ผู้เดียวองค์การเกิดข้ึนมาเพราะเพราะมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันได้ช่วยกันแบ่งงานกันท าตามความช านาญ
ของแต่ละคนซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและแรงงานในการท างานอย่างยิ่ง  เมื่อสังคมขยายตัว ลักษณะ
การแบ่งงานกันท าจะสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  จนในที่สุดจ าเป็นต้องสร้างกลไกหรือโครงสร้างบาง
ประการเพื่อผูกโยง ประสานหน่วยงานแต่ละหน่วย (Work unit) เข้าด้วยกัน หัวใจทฤษฎีเกี่ยวกับ
องค์การจึงเป็นเรื่องของความพยายามจัดโครงสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยท างานย่อยให้มี
ประสิทธิภาพ หลักในการประสานงานหน่วยท างานย่อยมีอยู่สองวิธีที่ต้องใช้ควบคู่กันไป คือ วิธีแรก
เรียกว่า การประสานงาน โดยการสร้างกลไกในความควบคุมภายในองค์การ หมายถึง การจัดตั้ง
โครงสร้างอ านาจ (Structure of authority) : ซึ่งประกอบด้วยสายการบังคับบัญชาระหว่างหัวหน้า
และลูกน้อง เป็นล าดับช้ัน  เช่ือมโยงจากยอดถึงของโครงสร้างอ านาจโดยให้คนในแต่ละข้ันของ
โครงสร้างดังกล่าวแบ่งงานกัน ท าเป็นหน่วยงาน  วิธีที่สอง เรียกว่าการประสานงานโดยการผูกมัด 
ทางใจ ท าให้คนที่มาร่วมกันท างานมีพลังจิต  ตั้งใจประกอบการงานเต็มความสามารถและท าด้วย       
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ความกระตือรือร้น บรรยากาศในการท างานดังกล่าวจะสร้างข้ึนมาไดต้้องอาศัยความสามารถของผู้น า 
(Leadership) กิจกรรม 7 ประการมีดังนี ้

 P คือ การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดเป้าหมายขององค์การว่าควรท างาน 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อะไรและจะด าเนินการอย่างไร   
O คือ การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดต้ังโครงสร้างอ านาจอย่างเป็นทางการ

ภายในองค์การเพื่อประสานงานหน่วยท างานย่อยต่างๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ องค์การได้  
D คือ การสั่งการ (Directing) หมายถึง การที่หัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องตัดสินใจอยู่

ตลอดเวลา โดยพยายามน าเอาการตัดสินใจดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นค าสั่งค าแนะน า นอกจากนี้ยัง
หมายถึงการที่หัวหน้าฝ่ายบริหารต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าขององค์การ  

S คือ การบรรจุ (Staffing) หมายถึง หน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
และจัดเตรียมบรรยากาศในการท างานที่ดีไว้  

CO คือ การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง หน้าที่ส าคัญต่างๆ ในการประสาน        

ส่วนต่าง ๆ ของงานให้เข้ากันอย่างดี 
 R คือ การรายงาน (Reporting) หมายถึงการรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ในองค์การให้

ทุกฝ่ายทราบ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การวิจัยตรวจสอบ  

 B คือ การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึงหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในรูป
ของการวางแผนและการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 

 

ทฤษฎีทางการบริหารการศกึษา 
 

 ทฤษฎี  หมายถึง แนวคิดหรือความเช่ือที่เกิดข้ึนอย่างมีหลักเกณฑ์มีการทดสอบและ           
การสังเกตจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็น  เซท (set)ของมโนทัศน์ที่เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน เป็นข้อสรุป
อย่างกว้างที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์การทางการศึกษาอย่างเป็นระบบถ้า
ทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อยๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์  ทฤษฎีเป็นแนวคิดที่มีเหตุผลและสามารถน าไป
ประยุกต์และปฏิบัติได้  ทฤษฎีมีบทบาทในการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั่วไปในการบริหาร
ได้มีนักวิชาการได้เสนอทฤษฎีการบริหารไว้อย่างหลากหลาย ได้แก่ 
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ทฤษฏีการบริหารทัศนะดั้งเดิม 

 วิโรจน์  สารรัตนะ (2555: 14-17)  ได้อธิบายสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารไว้  ดังนี้ 
  1. ทฤษฏีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ทฤษฏีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ เกิดข้ึน
ในช่วงที่โรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน ซึ่งวิธีการจัดการ
แบบเดิมไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่างได้ โดยเฉพาะปัญหาการท างานไม่เต็มศักยภาพของคนงาน     
มีนักทฤษฏีที่ส าคัญ คือเฟรดริก ดับบลิว เทย์เลอร์(Frederick W. Taylor) เทย์เลอร์ ถือว่าเป็นบิดา
ของการบริหารแบบวิทยาศาสตร์เขาได้สรุปแนวคิดที่ส าคัญในการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ เรียกว่า 
หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดถึงภารกิจของฝ่ายจัดการนั้นมีอยู่ 4 ประการ 

 1.1 พัฒนาหลักการแบบวิทยาศาสตร์ข้ึนมาใช้เป็นมาตรฐานในการท างานแทน
การท างานแบบความเคยชินที่ไม่มีระบบงานการวางมาตรฐาน (standardization) ในการท างานเป็น
สิ่งที่ส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการท างานทุกอย่างต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานไม่ว่าจะ
เป็นวิธีการท างาน ปริมาณงานที่ท า เวลาการท างาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
หมด เน้นเรื่อง“วิธีการท างานที่ดีที่สุด” หรือ “One Best Way” หรือ “One Best Method”  
 1.2. ต้องมีการคัดเลือกคนตามหลักการวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับ
งานผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายคนงานจะได้รับข้ึนอยู่กับการท างานของคนงาน 
เพราะฉะนั้นคนงานทุกคนต้องท างานให้มีผลผลิตสูงสุดเท่าที่จะท าได้ หลักการคัดเลือกบุคคลเข้ามา
ท างานตามหลักวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องพิจารณาทั้งด้านความรู้ความสามารถและความกระตือรือร้น
ในการท างานเป็นส าคัญดังนั้นการคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานต้องไม่มองเฉพาะจุดของการคัดเลือก
เท่านั้น ต้องมองไปถึงอนาคตด้วย ต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ทักษะความรู้ความสามารถ
ความช านาญงานที่บุคคลแสดงออกมาในขณะท าการทดสอบงาน หรือบุคลิกลักษณะไหวพริบ       
ความเฉลียวฉลาด ความกระตือรือร้นในการท างานที่สามารถสังเกตได้จากการสัมภาษณ์ 

 1.3 ต้องพัฒนาบุคคลแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อให้ทุกคนท างานได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ เมื่อรับบุคคลเข้าท างานแล้วต้องมีการฝึกอบรมสอนงานให้แต่ละ
คนท างานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและวิธีการในการที่องค์การก าหนดไว้ด้วยเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้
ผู้ที่ท างานสามารถท างานที่องค์การก าหนดไว้ได้อย่างดีและมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ใน
อนาคตด้วย แนวความคิดของ Taylor เกิดจากความเช่ือที่ว่าหัวหน้างานแต่ละคนเป็นผู้น าที่มี              
ความช านาญทางการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นหัวหน้างานคนหนึ่งจึงไม่สามารถก ากับควบคุม
การท างานทุกอย่าง จึงได้เสนอให้จ ากัดอ านาจหน้าที่ของหัวหน้างานแต่ละคนให้ท างานที่เขามี             
ความช านาญเพียงอย่างเดียว 
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 1.4 สร้างความร่วมมือในการท างานอย่างฉันท์มิตรให้เกิดข้ึนในองค์การโดยต่าง
ฝ่ายต่างต้องเห็นใจซึ่งกันและกัน คือ ฝ่ายบริหารต้องมีความเห็นใจคนงาน โดยมอบหมายงานให้แก่
คนงานในปริมาณและมาตรฐานของงานที่จะให้คนงานท าในแต่ละวัน ควรมีปริมาณที่เหมาะสม         
ไม่หนักเกินไป ฝ่ายบริหารต้องให้รางวัลพิเศษแก่คนงานที่ท างานดีเด่นและสอดคล้องกับหลัก
วิทยาศาสตร์ด้วย ฝ่ายจัดการต้องคอยเอาใจใส่สอนคนงานให้ท างานในแต่ละข้ันตอนของงานอย่าง        
ถูกวิธี โดยจัดให้มีหัวหน้างานคอยสอนงานดูแล แนะน า คนงานให้ท างานอย่างถูกต้องประการสุดท้าย 
คือ ฝ่ายจัดการต้องเปิดโอกาสให้คนงานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการท างานที่ท าและน าไป
พิจารณาวิเคราะห์ทดลองตามหลักของวิทยาศาสตร์ 
 สรุปแนวความคิดการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ เป็นการบริหารที่มีกระบวนการที่เป็นระบบ                         
มีมาตรฐาน ทั้งนี้ การบริหารให้ความส าคัญแก่ผู้ปฏิบัติหรือคนท างานในองค์กรมาก เน้นการมี                   
ส่วนร่วมและมอบภาระงานที่ เหมาะสมทั้งด้านลักษณะและปริมาณของงานให้ความส าคัญต่อ
ความรู้สึกของคนท างาน 

  2. ทฤษฏีการจัดการเชิงบริหารมีผู้ที่ศึกษาและมองการบริหารทั้งระบบ แล้วน ามา
พัฒนาใช้งาน มีนักทฤษฎีที่ส าคัญ คือ เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol. อ้างถึงใน วิโรจน์สารรัตนะ, 2555: 

15) เห็นว่า หลักการบริหารจดัการนั้นสามารถน าไปใช้ได้เป็นการทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารจัดการ
ของเอกชนหรือของรัฐ โดยมีหน้าที่หลักของฝ่ายการจัดการคือ POCCC ประกอบด้วยการวางแผน 

(planning) การจัดองค์การ (organizing) การบังคับบัญชา (commanding) การประสานงาน 

(coordinating) และการควบคุมงาน (controlling) และเขาได้พัฒนาหลักการบริหารข้ึน                             
14 หลักการ (Fayol’s 14 principles of management) เป็นหลักการที่เขาเช่ือว่า หากมี            
การฝึกอบรมดีพอก็จะท าให้ได้ผู้บริหารที่ดีได้ รายละเอียดมีดังนี้ 
   1. หลักการการแบ่งงานกันท า (division of work)  

 2. หลักการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (authority and 

responsibilities)      

   3. หลักการเกี่ยวกับระเบียบวินัย (discipline)  

   4. หลักการความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา (unity of command)  

   5. หลักการความเป็นเอกภาพในแนวทาง (unity of direction)  

   6. หลักการผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม (subordination of 

individual to general interest)  

   7. หลักการผลประโยชน์ตอบแทน (remuneration)  

   8. หลักการการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง (centralization)  

   9. หลักการการจัดสายการบังคับบัญชา (scalar chain)  
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   10. หลักการล าดับข้ันในการบังคับบัญชา (order)  

   11. หลักการความเสมอภาค (equity) เป็นมิตรและยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัติ 
   12. หลักการความมั่นคงในการจ้างงาน (stability of  tenure)  

   13. หลักการความคิดริเริ่ม (initiative)  

   14. หลักการความสามัคคี (esprit de corps) 

 สรุปแนวความคิดการบริหารแบบการจัดการเชิงบริหาร เป็นการบริหารที่มีเป็นหลักการที่        
เขาเช่ือว่า หากมีการฝึกอบรมดีพอก็จะท าให้ได้ผู้บริหารที่ดีได้  และเน้นระบบการบริหารที่
ประกอบด้วยการวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การบังคับบัญชา 
(commanding) การประสานงาน (coordinating) และการควบคุมงาน (controlling) 

  3. ทฤษฏีการบริหารแบบราชการแม็คเวเบอร์ (Max Weber. อ้างถึงใน วิโรจน์                 
สารรัตนะ, 2555: 17) เป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ได้คิดองค์การระบบราชการ (bureaucracy) 

ที่มีรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่งของสังคมโดยมุ่งหวังให้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีระบบที่มี
ลักษณะของการแบ่งงาน มีต าแหน่งอ านาจบังคับบัญชา อาศัยความมีเหตุมีผล การไม่ค านึงถึงตัว
บุคคล การใช้หลักความรู้ความสามารถในการเลือ่นช้ันเลือ่นต าแหน่ง และการแบ่งงานกันท าอย่างเปน็
ทางการตามตัวบทกฎหมายซึ่งถ้าองค์การใดน าหลักการนี้ไปใช้ในการบริหารจะประสบความส าเร็จ
แน่นอน มีนักวิชาการหลายคนเห็นว่า แนวคิดของเขาสามารถจะน าไปใช้กับการบริหารองค์การได้ดี
จากหลักการส าคัญ 7 ประการดังนี้ 
   1. มีกฎและระเบียบที่แน่นอนเป็นทางการ (rules and regulations)  

   2. หลักความไม่เป็นเป็นส่วนตัว (impersonality)  

   3. มีการแบ่งงาน และก าหนดงานที่ชัดเจน (division of labor)  

   4. หลักการมีโครงสร้างสายบังคับบัญชา (hierarchy structure)  

   5. หลักความเป็นอาชีพที่มั่นคง (lie longcareer)  

   6. หลักการมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ (authority) โดยมีกฎระเบียบ
ข้อบังคับรองรับ 

   7. หลักความเป็นเหตุเป็นผล (rationality) ในกระบวนการตัดสินใจเพื่อ
บรรลุจุดหมาย 
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 สรุปแนวความคิดการบริหารแบบการจัดการเชิงบริหาร เป็นการบริหารที่มีรูปแบบเฉพาะ
อย่างหนึ่งของสังคมโดยมุ่งหวังให้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีระบบที่มีลักษณะของ                          
การแบ่งงาน มีต าแหน่งอ านาจบังคับบัญชา อาศัยความมีเหตุมีผล การไม่ค านึงถึงตัวบุคคล                     
การใช้หลักความรู้ความสามารถในการเลื่อนช้ันเลื่อนต าแหน่ง และการแบ่งงานกันท าอย่างเป็น
ทางการตามตัวบทกฎหมายซึ่งถ้าองค์การใดน าหลักการนี้ไปใช้ในการบริหารจะประสบความส าเร็จ
แน่นอน 

 

ทฤษฏีการบริหารทัศนะเชิงพฤติกรรม 

 

 ปราณี กองทิพย์ และ มังกร ปุมกิ่ง (2542: 21-34) กล่าวว่า ยุคนี้เริ่มปรากฏประมาณปี ค.ศ.
1930  ซึ่งเป็นช่วงสมัยของภาวะเศรษฐกิจตกต่ า นักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาได้ท าการวิพากษ์
จุดอ่อนของการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพของ                  
การท างาน โดยไม่ค านึงถึงบุคคลที่ปฏิบัติงาน การบริหารแบบวิทยาศาสตร์บีบบังคับให้คนท างาน
อย่างไม่เต็มใจและไม่สนใจ เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ท างานตามก าหนดและลักษณะงานที่ผู้บริหาร
วางไว้แนวความคิดของนักบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์เห็นว่า การบริหารแบบวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหาร แต่ไม่ใช่หัวใจของการบริหารทั้งหมด ความส าคัญของการท างานข้ึนอยู่กับคนที่
ปฏิบัติงานด้วย การจัดการตามแนวความคิดน้ี มุ่งเน้นว่า คนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดต่อผลผลิต 
คือสามารถสร้างผลผลิตให้สูงหรือต่ าได้ซึ่งลักษณะวิธีการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์ มีดังนี้การให้
ความส าคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์ มากกว่าวิธีการจั ดการ การใช้วิธีการจูงใจแบบต่างๆ 
นอกเหนือจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่นลักษณะการท างานแบบกลุ่ม ลักษณะผู้น าสภาพ                
การท างาน หรืออื่นๆ และการเสริมสร้างพนักงานให้เกิดขวัญและก าลังใจโดยการกระตุ้นให้พนักงาน
เกิดความร่วมมือมากที่สุด จึงจะสามารถเร่งประสิทธิภาพส่วนรวมให้สูงข้ึน 

 ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor, 1960: 44 อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555: 

18-21) เป็นศาสตราจารย์ทางการบริหารที่มีช่ือเสียงได้สร้างทฤษฏีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีการ
มองต่างมุม มีสมมติฐานเกี่ยวกับทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อคนงาน โดยทัศนะแบบใดแบหนึ่งจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารแบบใดแบบหนึ่งด้วย ดักลาสแมคเกรเกอร์ (Douglas 

McGregor) สร้างทฤษฏีดังนี้ 
 

 

 

 



113 

 

ทฤษฎี X  (Theory X) เป็นปรัชญาการบริการจัดการแบบดั้งเดิม โดยสมมติฐาน 

        1. คนงานโดยทั่วไปไม่ชอบงาน และพยายามหลีกเลี่ยงเท่าที่เป็นไปได้ 
  2. เนื่องจากคนเราไม่ชอบท างาน ดังนั้นคนงานจะต้องถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด มิฉะนั้น
งานจะไม่เสร็จ 

  3. คนงานหาช่องที่จะเลี่ยงความรับผิดชอบเท่าที่เป็นไปได้และพยายามท างานตามที่
ได้รับค าสั่งอย่างเป็นทางการ 
  4. คนงานไม่กระตือรือร้นที่จะท างานแต่อยากมีความมั่นคงในชีวิต ความทะเยอทะยาน
มีน้อย 

ทฤษฎี Y (Theory Y) เป็นปรัชญาการบริการจัดการ โดยมองว่าพนักงานมีความรับผิดชอบ 
มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในการท างานและไม่มีความเบื่อหน่ายในการท างาน 

  1. คนงานมองการท างานเปน็เรื่องปกติเหมือนกับการพักผ่อน การละเล่นหรือการแสดง 
  2. คนงานตัดสินใจท างานเอง ควบคุมดูแลงานโดยการสั่งการและควบคุมตนเอง ถ้าหาก
มีความผูกพันกับเป้าหมายขององค์การ 
  3. คนงานเรียนรู้ที่จะยอมรับและแสวงหาความรับผิดชอบ 

  4. คนงานสามารถตัดสินปัญหาต่างๆ ได้เองโดยไม่จ าเป็นต้องถึงมือผู้บริหาร 
 แมคเกรเกอร์ ได้เรียกร้องให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงมุมมองมนุษย์จากมุมมองตามทฤษฎี X      
ไปเป็นมุมมองตามทฤษฎี Y ฮูโก มันสเทอร์เบอร์ก (Hogo Munsterberg, 1863-1916. อ้างถึงใน
วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555: 19) ผู้ริเริ่มวิธีการเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมหรือโรงงาน หรือการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับบุคคล หรือแต่ละบุคคลที่ท างาน เพื่อการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตให้มาก
ที่สุด หนังสือของเขาที่ตีพิมพ์ในปีค.ศ.1913 ช่ือ Psychology and Industrial Efficiency เกี่ยวกับ
จิตวิทยาและประสิทธิภาพในโรงงาน เขาให้เหตุผลว่า ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งจะพิสูจน์ให้เห็นโครงสร้างโดยทั่วไปและอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคล
แต่ละคน เขาแนะน าว่าการใช้จิตวิทยาในการทดสอบที่จะปรับปรุงการคัดเลือกลูกจ้าง คุณค่าของ     
การเรียนรู้ทางทฤษฎีในการพัฒนาวิธีการฝึกอบรมและการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อที่จะเข้าใจ
ว่าเทคนิคอย่างไรจะเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับโน้มน้าวจิตใจหรือดึงดูดใจคนงาน ซึ่งมี
สาระส าคัญดังนี้ 
  1. ใช้กับหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่สุดที่จะท างานน้ัน 

  2. ใช้กับหลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท างานเช่น ศึกษาว่ากรที่คนงานท างานได้ดีนั้นเกิดจากปัจจัยเชิงจิตรวิทยาอะไรบ้าง 
  3. ใช้วิธีการที่ท าให้เกิดอิทธิพลต่อคนงานหรือจูงใจเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี 
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แนวคดิการจัดการแบบทฤษฎีองคก์ารสมัยใหม่ 

 

 เชสเตอร์บาร์นาร์ด (Chester I. Barnard, 1961 อ้างถึงใน ปราณีกองทิพย์ และมังกร ปุมกิ่ง,   
2542: 21-34) การจัดการตามแนวความคิดนี้ มุ่งที่จะผสมผสานข้อดีของการจัดการทั้งสองแบบ
ระหว่างการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ คือ การมุ่งผลผลิตเป็นส าคัญและการจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์ 
ที่ให้ความส าคัญแก่คน รวมทั้งปรับปรุงหรือดัดแปลงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์มากข้ึน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 
  1. ลักษณะของการจัดการ ตามแนวคิดการจัดการแบบทฤษฎีองค์การสมัยใหม่                 
มีดังนี้ 
 1.1 น าหลักการทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจ (decision making 

approach) โดยใช้ “วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ” (quantitative) ซึ่งเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ที่สนใจน ามาวิเคราะห์ในรูปของปริมาณทางคณิตศาสตร์อย่างมีแบบแผนโดยนักวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (operations researcher) ซึ่งใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาด้านกายภาพของการจัดการ 
เช่น รายงานต่างๆ รายงานการควบคุมการผลิต เป็นต้นผู้บริหารมีข้อมูลที่สมเหตุสมผลใน                 
การตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ 
 1.2 น าระบบต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งเรียกว่า การวิเคราะห์เชิงระบบ 

(system approach) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า การจัดการโดยวิธีการปรับตัว (adaptive approach) 

จะใช้วิธีการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ขององค์การ ที่ต้องท าการปรับตัวให้สมดุลกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนภายในและภายนอกองค์การโดยใช้ระบบข้อสนเทศทางการบริหาร ที่เรียกย่อว่า “MIS” 
(management  information system) มาใช้ในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ เพราะ
ส่วนย่อยต่างๆ ทั้งในและนอกระบบมคีวามเกี่ยวข้องสมัพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อกันและกันตลอดเวลา 
เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพเศรษฐกิจ และตลาดภายนอกควบคู่กับระบบการผลิต การจ าแนก
แจกจ่ายการเงินและความสามารถในการจัดการของแต่ละหน่วยงาน ฉะนั้นเป้าหมายของการจัดการ
ตามวิธีนี้จะอยู่ที่การสามารถอยู่รอดและมทีรพัยากรทีเ่ข้มแข็งและมั่นคง ที่พร้อมจะรับกับความกดดัน
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในและภายนอกให้มีส่วนประกอบที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็น
วิธีที่มีความสมบูรณ์สูงสุด โดยรวมหลักการต่าง ๆ ของสมัยเดิม แนวคิดของพฤติกรรมศาสตร์และ       
กลยุทธ์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีการปรับตัวที่จะรับกับสิ่งใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

 1.3 น าหลักการบริหารโครงการมาประยุกต์ใช้ หมายถึง การสร้างทีมงานข้ึนมา
โดยผู้เช่ียวชาญจากสายาต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหา ทีมงานจะประกอบด้วยบุคคลที่มี     
ความช านาญตามหน้าที่เฉพาะอย่าง ผู้จัดการหรือผู้อ านวยการโครงการจะท าการประสานกิจกรรม
ต่างๆของสมาชิกที่มาจากแผนงานต่างๆ เพื่อให้งานแต่ละโครงการบรรลุผลส าเร็จ การศึกษาตาม
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แนวความคิดการจัดการแบบทฤษฎีองค์การสมัยใหม่นี้ ได้พิจารณาระบบพฤติกรรมในการท างานและ
ระบบราชการ (bureaucracy) ตามข้อเสนออันเป็นอุดมการณ์ที่มีช่ือเสียงของ แมกช์เวบเบอร์            
(Max Webber.) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ซึ่งกล่าวถึงลักษณะโครงสร้างขององค์การ การคัดเลือก
บุคคลเข้าท างาน การก าหนดปทัสถานในการท างานและการใช้อ านาจหน้าที่ เป็นต้น 

2. แนวคิดของ ไซมอน (Herbert A. Simon.) สนับสนุนการตัดสินใจใน ข้อ 1 มีลักษณะดังนี้ 
 2.1 เน้นบทบาทของผู้บริหารส าคัญที่ “การตัดสินใจ” (decision making) เป็นหลัก 
เพราะถ้าผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องด้วยข้อมูลต่าง ๆ จะท าให้องค์การท างานได้อย่างไม่
ผิดพลาด 

 2.2 มีการน าตัวเลขหรือ“คณิตศาสตร์เชิงปริมาณ” (quantitative) มาใช้ประกอบการ
พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจ 

 2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาเก็บรวบรวมข้อมูล 
นอกจากนี้ยังได้เน้นการศึกษาในด้านการวินิจฉัยสั่งการ (decision making) โดยน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เชิงปริมาณ (quantitative) มาใช้ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและมี
หลักเกณฑ์มากข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ กัน 

 2.4 การจัดการตามแนวคิดการพัฒนาการบริหาร (administration development) 

หรือทฤษฎีองค์การตามสถานการณ์ (contingency theories หรือ organization design) หลักการ
บริหารทัศนะร่วมสมัยที่ส าคัญ เช่น หลักการบริหารตามทฤษฏีเชิงระบบและหลักการบริหารตาม
สถานการณ์ อย่างไรก็ตามการบริหารงานยุคสมัยใหม่นี้ ยังมุ่งเน้นที่ คนงาน และผลผลิต จึงต้องมี     
การผสานแนวคิดการบริหารต่าง ๆ ทุกยุคทุกสมัยเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2548: 50-58)   
 ทฤษฎีเชิงระบบ (system  theory) เป็นทฤษฎีที่ท าให้นักบริหาร สามารถที่จะมองเห็น
ภาพรวมขององค์การทั้งหมดตามหน้าที่ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาองค์การในลักษณะ
ระบบนั้นจะก่อให้เกิดการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาขององค์การทั้งระบบ ส่วนต่างๆ ของระบบ 
อยู่ในสถานะที่เคลื่อนไหวได้ การเคลื่อนไหวหรือแสดงออกของส่วนต่างๆ จะมีปฏิกิริยากระทบต่อกัน
เสมอ โดยที่ในระบบหนึ่งๆ จะประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ (subsystems) และภายในระบบย่อยก็
จะประกอบไปด้วย ระบบย่อยเล็กลงไปอีก หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึน ณ ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ระบบจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ (chain of effects) ระบบประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
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  1. ปัจจัยน าเข้า (inputs) ได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการบริหาร      
นั่นคือทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และข้อมูลที่ต้องใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการ 

  2. กระบวนการแปรสภาพ (transformation process) ประกอบด้วยเทคนิคใน    
การจัดการต่างๆ รูปแบบกิจกรรมการผลิต เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

  3. ปัจจัยน าออก (outputs) ได้แก่ สินค้า บริการ ก าไร ขาดทุน และผลที่คาดหวัง
อื่น ๆ เช่น ศักยภาพของพนักงานที่พัฒนาข้ึน เป็นต้น 

  4. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดจากกิจกรรมของ
องค์การ ซึ่งสามารถน าไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในข้ันตอนต่างๆ ได้ระบบแบ่งออกเป็น     
2 ระบบ คือ ระบบเปิดและระบบปิด ความเป็นระบบเปิดหรือระบบปิด มิได้แยกเป็นสองข้ัวเหมือน
ขาวกับด า แต่จะข้ึนอยู่กับระดับ (degree) ความเป็นระบบเปิดตามคุณลักษณะ 9 ประการ           
หากระบบใดมีคุณลักษณะต่างๆ มาก ก็จะมีความเป็นระบบเปิดมาก ในทางกลับกันหากมีน้อยก็จะมี
ความเป็นระบบเปิดน้อย (หรือมีความเป็นระบบปิดมาก) ดังนี้ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2552: 24-25)  

 4.1 มีปัจจัยป้อนเข้าจากภายนอก กล่าวคือ ระบบเปิดไม่มีความเพียงพอในตนเอง แต่
จะต้องได้รับสิ่งกระตุ้นจากภายนอก 

 4.2 มีกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดผลผลิต 

 4.3 มีปัจจัยป้อนออก เป็นผลผลิตหรือการบริการ 
 4.4 มีวงจรต่อเนื่องของปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการ ปัจจัยป้อนออก 

 4.5 มีการต่อต้านแนวโน้มสู่ความเสื่อม ทุกระบบมีแนวโน้มที่จะเสื่อมลง แต่ระบบเปิด
จะแสวงหาวิธีการเพื่อต่อต้านชะลอความเสื่อม 

 4.6 มีข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับตัวมิให้เบี่ยงเบนจากเป้าหมาย 

 4.7 มีแนวโน้มสู่ความสมดุล เมื่อเกิดสภาวะไม่สมดุล 

 4.8 มีแนวโน้มสู่ความสลับซับซ้อนมากข้ึน มีความเฉพาะทางมากข้ึน และมี
องค์ประกอบหลากหลายมากข้ึน 

 4.9 มีหลายเส้นทาง ที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายไม่ได้มีเส้นทางเดียว และระบบเปิด
จะหาเส้นทางที่หลากหลายจากทฤษฎีระบบนั้น องค์การจะใช้กระบวนการแปรสภาพเพื่อเปลี่ยนปัจจัย
น าเข้าไปเป็นผลผลิต และในขณะเดียวกันกลไกในระบบก็จะข้ึนกับการน าข้อมูลย้อนกลับไปใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ และปรับปรุงปัจจัยน าเข้า 
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กระบวนการบริหาร (process of  administration) 

 

 กระบวนการบริหารถือว่าเป็นหน้าที่ส าคัญของนักบรหิาร (executive’s  function) ได้มีผู้ให้
ความเห็นถึงกระบวนการบริหารไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
 วรภัทร์ ภู่เจริญ (2541:27) กล่าวว่า การบริหารงานตามระบบวงจรคุณภาพประกอบด้วย       
4 ข้ันตอน ซึ่งมีการพัฒนาวงจรอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า PDCA แต่ละข้ันตอนมีการปฏิบัติดังนี้ 
  1. การวางแผน (plan) คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้
ก าหนดข้ึน 

  2. การปฏิบัติ (do) คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็น
ระบบและมีความต่อเนื่อง 
  3. การตรวจสอบ (check) คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะข้ันตอนของ
แผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในข้ันตอนใด 

  4. การปรับปรุงแก้ไข (action) คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาหรือถ้าไม่มี
ปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพื่ อน าไปใช้ในการท างานครั้ง
ต่อไปเมื่อได้วางแผนงาน (P) น าไปปฏิบัติ (D) ระหว่างการปฏิบัติก็ด าเนินการตรวจสอบ (C) พบ
ปัญหาก็ท าการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อนวนไปได้เรื่อยๆ จึงเรียก
วงจร PDCA ซึ่งแนวคิดคุณภาพน้ีวอล์ทเตอร์ชิวฮาร์ท เป็นผู้พัฒนาข้ึนเป็นคนแรกในปีค.ศ. 1939 และ 
เอดวาร์ดเดมมิ่ง เป็นผู้น ามาเผยแพร่ในประเทศญี่ปุน่ในปี ค.ศ. 1950 จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
ท าให้นิยมเรียกวัฏจักรนี้ในอีกช่ือหนึ่งว่า “วัฏจักรเดมมิ่ง” (deming cycle) 
 นิรมน กิติกุล (2545: 29-32) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งต้อง
ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี้ 
  1. การวางแผน (planning) คือ การคิดคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายที่วางไว้ 
  2. การจัดองค์กร (organizing) คือ การจัดให้มีโครงสร้างของสายงานต าแหน่งงานและ
อ านาจหน้าที่ต่างๆ 

  3. การสั่งการ (commanding) คือ การดูแลสั่งการให้คนงานท างานตามวัตถุประสงค์ 

  4. การประสานงาน (coordinating) คือ การร่วมมือกันท างานในองค์กร 
  5. การควบคุม (controlling) คือ การดูแลกิจกรรมให้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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 สุรพันธ์ ฉันทะแดนสุวรรณ (2546: 18) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารงานที่ส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับนักบริหารและผู้บริหารองค์กร ดังนี้ 
  1. การวางแผน (planning) หมายถึง การที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมจัดการท างานไว้
ล่วงหน้า 
  2. การจัดองค์กร (organizing) หมายถึง ผู้บริหารจะต้องเตรียมจัดกิจกรรมของ
องค์กรให้มีความเหมาะสมกับทรัพยากรส าหรับการบริหาร 

  3. การสั่งการ (directing) หมายถึง การที่ผู้บริหารจะต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่ดี
เพื่อให้การด าเนินการขององค์กรด าเนินการตามเป้าหมาย 

  4. การประสานงาน (coordinating) หมายถึง การมีผู้บริหารท าหน้าที่เช่ือมโยง
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้ด าเนินการไปอย่างสอดคล้องกัน 

 ศิริ ถีอาสนา (2557: 103-133) กล่าวว่า Balanced Scorecard (BSC) คือ ระบบหรือ
กระบวนในการบริหารงานชนิดหนึ่งที่อาศัยการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI)เป็นกลไกส าคัญ Kaplan และ 
Norton ได้ให้นิยามล่าสุดของ Balanced Scroecardไว้ว่า เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยใน
การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (strategic implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน 
(measurement) ที่จะช่วยท าให้องค์กรเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่ง
ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร (alignment and focused) กระบวนการในการพัฒนา
และจัดท าbalanced Scroecard ประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ ได้แก่ การท า SWOT Analysisเพื่อให้ได้ทิศทางและ     
กลยุทธ์ขององค์กรที่ชัดเจน 

  2. ก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยก าหนดเป็นกลยุทธ์หลัก (strategic 

themes) ที่ส าคัญขององค์กร 

  3. วิเคราะห์และก าหนดว่า balanced scorecard ขององค์กรควรจะมีทั้งหมดกี่
มุมมอง และแต่ละมุมมองควรจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร แนวคิดของ Kaplan and Norton 

ก าหนดไว้ 4 มุมมองตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
   3.1 ด้านการเงิน 

   3.2 มุมมองด้านลูกค้า 
   3.3 มุมมองด้านกระบวนการภายใน 

   3.4 มุมมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา 

 4. จัดท าแผนที่ทางกลยุทธ์ (strategy map) ระดับองค์กรโดยก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญภายใต้แต่ละมุมมอง โดยพิจารณาว่าในการที่องค์กรจะสามารถด าเนินงานและบรรลุวิสัยทัศน์ 
และกลยุทธ์ขององค์กรได้น้ัน ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ด้านใดบ้าง 
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  5. กลุ่มผู้บริหารระดับสูงต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันและเห็นชอบในแผนที่
ทางกลยุทธ์ที่สร้างขึ้น 

  6. ภายใต้วัตถุประสงค์แต่ละประการ ต้องก าหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์ใน
ด้านต่างๆ ทั้งในด้านของตัวช้ีวัด ฐานข้อมูลในปัจจุบัน เป้าหมายที่ต้องบรรลุ รวมทั้งแผนงานกิจกรรม 
หรือโครงการ (initiatives) ที่ต้องท า ซึ่งภายในข้ันตอนน้ีสามารถแยกเป็นประเด็นต่างๆ ไดด้ังนี้ 
 6.1 การจัดท าตัวช้ีวัด 

 6.2 การก าหนดเป้าหมาย โดยอาศัยข้อมูลในปัจจุบัน 

 6.3 การจัดท าแผนงานโครงการ และกิจกรรมที่จะต้องท าเพื่อช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดข้ึน 

  7. เมื่อจัดท าแผนงานหรือโครงการเสร็จแล้ว สามารถจะแปลงตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ระดับองค์กรให้เป็นของผู้บริหารรองลงไปเพื่อให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามแผนงานหรือโครงการหลักและก าหนดตัวช้ีวัดให้กับผู้บริหารในระดับรองๆ ลงไป Balanced 

Scroecard เป็นหลักการที่มีความยืดหยุ่นแม้ ว่าแนวทางของ Kaplan and Norton                                 

(ศิริ ถีอาสนา, 2557: 104) จะมีความเป็นล าดับที่ชัดเจน แต่ balanced scroecardก็ยังเป็นแนวคิดที่
ยึดหยุ่น เช่น มุมมองภายใต้ balanced scroecard ไม่จ าเป็นต้องมี 4 มุมมองตามแนวคิด การที่จะมี
กี่มุมมองข้ึนอยู่กับปรัชญาและพื้นฐานที่ส าคัญของงานมากกว่า หน่วยงานบางแห่งอาจจะมีมุมมอง
ด้านอื่นเพิ่มข้ึนได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของหน่วยงานน้ัน ๆส่วนประโยชน์ที่ได้จากการน าbalanced 

scroecard ไปใช้มีดังนี ้
   1. ช่วยให้ผลการด าเนินงานขององค์กรดีข้ึน 

   2. ท าให้ทั้งองค์กรมุ่งเน้น และให้ความส าคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กร  โดยต้อง
ให้เจ้าหน้าที่ทั่วทั้งองค์กรให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยใน   
การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
   3. ช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กร โดยอาศัย       
การก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ 
   4. ท าให้พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจว่างานแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปอีกทั้งผล
ของงานตนเองจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของผู้อื่นและขององค์กรอย่างไรการที่องค์กรจะด าเนินการให้
ได้ตามภารกิจหลักขององค์กรตามแนวทาง balance scorecard นั้น มีดัชนีช้ีวัดที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
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 4.1 การจัดการด้านการเงิน (financial perspective) ในองค์กรด้าน
ธุรกิจการค้าดัชนีแรกที่ควรค านึงถึง คือ การจัดการด้านการเงิน จะเป็นข้อบ่งช้ีชัดเจนว่า ธุรกิจจะ
ด าเนินการต่อไปได้หรือไม่ การวัดผลด้านการเงิน ควรพิจารณาด้านต่อไปนี้ 
                                1) อัตราเติบโตของรายได้ วัดจากการเติบโตของยอดขาย ก าไร
จากลูกค้าและผลิตภัณฑ์ สัดส่วนรายได้จากลูกค้าใหม่ เป็นต้น 

    2) ลดต้นทุน วัดจากรายได้/พนักงาน ต้นทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
อัตราการลดต้นทุน เป็นต้น 

    3) การใช้สินทรัพย์ ต้องค านึงถึงการลงทุน การท าวิจัยและพัฒนา
ผลตอบแทนจากการลงทุน 

 4.2 ลูกค้า (customer perspective) ลูกค้าเปรียบเสมือนตัวบ่งช้ีที่
ส าคัญส าหรับองค์กรที่ประกอบธุรกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร การวัดผลด้านลูกค้าควรพิจารณา
ด้านต่อไปนี้ 
                               1) ความพอใจของลูกค้า เป็นดัชนีที่ส าคัญที่สุด เพราะหากลูกค้า
เกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ลูกค้าจะเกิดความจงรักภักดีและกลับมาใช้บริการใหม่  และ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเสมอ 

                               2) การรักษาลูกค้าเก่า ต้องมีการติดตามความต้องการของลูกค้า
และประเมินผล การสั่งซื้อตลอดเวลา 

    3) ลูกค้าใหม่ ต้องพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อดึงดูดให้มีลูกค้า
ใหม่เพิ่มข้ึนและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
    4) ส่วนแบ่งการตลาด 

 4.3 กระบวนการท างานในองค์กร ( internal business process) 

ระบบการท างานภายในองค์กรเป็นระบบที่มีความส าคัญต่อด้านการเงินและลูกค้า หากองค์กรพัฒนา
และมีการบริหารการท างานภายในที่ดีจะส่งผลให้ผลิตสินค้า ได้รวดเร็ว จัดส่งสินค้าตามเวลา             
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้ามีบริการหลังการขายส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตทางรายได้
สูงข้ึน 

 4.4 การเรียนรู้และการเติบโต (learning and  growth) การเรียนรู้
และการพัฒนาของพนักงานในองค์กร จะเป็นดัชนีที่ส่งผลต่อกระบวนการท างานภายในองค์กร       
หากพนักงานเกิดการเรยีนรู ้มีการพัฒนาขีดความสามารถของการเรยีนรู้ จะท าให้กระบวนการท างาน
ในองค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีต่อลูกค้าจะเห็นได้ว่าหลักการ
น า Balance Scorecard มาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานนั้นจะต้องให้ความส าคัญต่อดัชนีทั้ง          
4 ด้านอย่างสมดุลกันซึ่งดัชนีแต่ละด้าน จะส่งผลถึงด้านอื่น ๆโยงกันเป็นระบบ แต่ทั้งนี้องค์กรจะต้อง
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ก าหนดภารกิจหลักให้ชัดเจน และวิเคราะห์ดัชนีทั้ง 4 ด้าน ให้สอดคล้องกับภารกจิหลักขององค์กรนั้น 
นอกจากนี้ในการน าหลักการของ Balance Scorecard มาปรับปรุงใช้ประสิทธิภาพการท างานนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ และมีดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการท างานที่
เรียกว่า Key Performance Indicator (KPI) เพื่อให้องค์กรด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์              
และสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 

 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Association of School 

Administration. 1955: 17 อ้างถึงใน นพพงษ์ บุญจิตรดุล, 2551: 43) ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงาน
ไว้ดังนี้คือ 

  1. การวางแผน (planning) เป็นความพยายามที่จะให้การปฏิบัติงานตรงกับเป้าหมายที่
ต้องการจึงได้ก าหนดงานที่จะต้องท าวิธีที่จะท าและจุดมุ่งหมายของการท างานแต่ละอย่างไว้ล่วงหน้า เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ 
  2. การแบ่งสรร (allocation) มีการจัดแบ่งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรที่มิใช่มนุษย์ให้
เป็นสัดส่วนพอที่จะด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

  3. การเร้าใจ (stimulation) เป็นการกระตุ้นเร้าใจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานให้
ได้ผลดีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

  4. การประสานงาน (coordinating) เป็นการจัดให้มีการประสานงานระหว่างหัวหน้างาน
ของหน่วยย่อยให้เกิดความเข้าใจกัน ประสานงานกันและขจัดข้อขัดแย้งให้ลดลงหรือหมดไป 

 5. การประเมินผลงาน (evaluation) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนการ
ด าเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหา และการวางแผนในช่วงระยะเวลาข้างหน้า โดยมุ่งประเมินสัมฤทธ์ิผลตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  
 กูลิค  และเออร์วิค  (Gulick and Urwick, 1937 อ้างถึงใน เจริญผล สุวรรณโชติ, 2551: 

418-420) ได้ เสนอกระบวนการบริหารไว้ 7 ประการ เรียกย่อๆ ว่า หลัก “POSDCoRB”                 
ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                 1. การวางแผน (planning) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธี      
การปฏิบัติงานล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

  2. การจัดองค์การ (organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ การแบ่ง
ส่วนงาน การจัดสายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

  3. การจัดตัวบุคคลเข้าท างาน (staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากรอัน
ได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การควบคุม และการปฏิบัติงาน 
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 4. การอ านวยการ (directing) หมายถึง การด าเนินงานในการตัดสินใจ และการสั่งการใน
กิจกรรมต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนทั้งในลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะตลอดจนการให้
ค าแนะน าและการควบคุมการปฏิบัติงาน 

  5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือในการปฏิบัติตนในส่วนต่าง  ๆ      
ให้ประสานสอดคล้องและกลมกลืนกัน 

 6. การรายงาน (reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ผู้บริหาร
และสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของกิจการในหน่วยงาน 

  7. การบริหารงบประมาณ (budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบและ
รัดกุม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ การจัดท าบัญชี เป็นต้น 

 ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter F. Drucker, 1909-2005 อ้างถึงใน วิโรจน์สารรัตนะ, 2555: 28-

29) ได้น าเสนอแนวทางการจัดการที่ เรียกว่า การบริหารจัดการโดยมี วัตถุประสงค์หรือ 
Management by Objective หรือ MBO ข้ึนมาเพื่อแก้ปัญหาในการท างานร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผูใ้ต้บังคับบัญชา และสามารถท าให้การประเมนิผลการปฏิบัติงานเป็นทีย่อมรบักนัได้
ทั้งสองฝ่ายเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามที่องค์กรมุ่งหวังไว้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางส าหรับ                    
การบริหารจัดการโดยการก าหนดดัชนีช้ีวัดหลักให้เป็นรูปธรรมและมีความละเอียดมากยิ่งข้ึนในยุค
ต่อมา แต่ต้องยอมรับว่าแนวคิดของ ดร.ดรักเกอร์ ในยุคที่คิด เขียน และเผยแพร่หลักการ MBO นั้น
เป็นแนวคิดที่ล้าสมัยมามากทีเดียว เนื่องจากแนวคิด Balanced Scorecard เพิ่งจะถูกคิดและ
เผยแพร่ในราวปี 1992 แต่แนวคิดพื้นฐานในเรื่อง MBO นั้นถูกคิดมาก่อนหน้านี้หลายสิบปี                        
ดร.ดรักเกอร์ ให้ความหมายของ MBO ไว้ว่าหมายถึง เป็นการบริหารซึ่งผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐาน และเลือกปฏิบัติงานโดยใต้บังคับบัญชามี
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ โดยมีผู้บังคับบัญชาสนับสนุน และกระตุ้นเพื่อให้
เกิดการควบคุมตนเองฉะนั้น ความส าคัญของการวางแผน และการควบคุมจึงข้ึนอยู่กับความสามารถ
ในการบริหารข้อมูลโดยการสร้างความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลกับการวางแผน และการควบคุม
สนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน ส าหรับกระบวนการของ MBO มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การก าหนดเป้าหมายขององค์กร ผู้บังคับบัญชาจะต้องเข้าใจในเป้าหมายและ
ทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน แล้วน าเป้าหมายและทิศทางขององค์กรมาวางแผนการท างาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2. แจ้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ โดยอาจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปจัดท าแผนปฏิบัติการย่อยแล้วกลับมารายงานให้ทราบในเบื้องต้นว่าจะมีแนวทาง
ด าเนินการอย่างไร 
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  3. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตกลงกันให้ชัดเจน ในข้ันนี้ทั้งหัวหน้าและ
ลูกน้องจะต้องมาหารือกันก่อนที่จะเริ่มงานว่าจะบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างไร กรอบของ
ระยะเวลามีเท่าใด เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติง านกัน
อย่างไร เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน และมีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 4. ปล่อยให้ผูใ้ต้บังคับบญัชาปฏิบตัิงานไปตามแผนที่ได้ตกลงกัน เมื่อตกลงกันเรียบร้อย
หัวหน้าก็ต้องปล่อยให้ลูกน้องท างานไปตามที่เขาได้รับมอบหมาย หัวหน้าก็คอยให้ค าปรึกษาแก้ปัญหา 
หากลูกน้องมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอย่างใด ก็ย่อมจะกลับมาหารือกับหัวหน้าได้เสมอ 

  5. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน ในข้ันนี้หัวหน้าก็จะต้องมี
การตรวจสอบความคืบหน้าของงานว่าลูกน้องท างานไปได้เท่าไร ซึ่งหัวหน้าก็จะต้องก าหนดวิธีการ
ติดตามผลในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การให้ลูกน้องรายงานความคืบหน้าในทีป่ระชุมโดยให้ท าเป็นรายงาน 
เพื่อเปรียบเทยีบกับเปา้หมายว่าลูกน้องสามารถปฏิบัติงานไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ตามกรอบระยะเวลาที่ตก
ลงกันไว้แล้ว และจะบรรลุเป้าหมายเมื่อใด เป็นไปตามแผนงานหรือไม่ หรือจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
แผนงานหรือไม่อย่างไร เป็นต้น 

  6. มีระบบรางวัลรองรับ หากลูกน้องสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่ตกลงกัน     
ไว้แล้ว หัวหน้าก็จะต้องมาพิจารณาว่าจะมีการให้คุณให้โทษส าหรับลูกน้องที่มีความสามารถหรือไม่
สามารถ ท างานนั้นๆ ได้แค่ไหนเพียงใด บรรลุเป้าหมายที่หารือกันไว้ในตอนแรกหรือไม่จาก
กระบวนการบริหารที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปกระบวนการบริหารคือกระบวนการน าทรัพยากร
ภายในองค์กรมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ข้ันตอนการบริหาร คือ       
การวางแผน (planning) การจัดการองค์การ (organizing) การช้ีน า (leading) การควบคุม 
(control) ประกอบด้วยหลักการบริหารที่ท าหน้าที่คล้ายคลึงกัน เช่น หลัก POSDCoRBและหลัก 
PDCA เป็นต้น 
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แนวคดิการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

 

 หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบและ
ข้ันตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึง่เน้นผลส าเร็จและความรบัผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของ
เอกชนมาปรับปรุงการท างาน Hood (อ้างใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2553: 238-239) เห็นว่าสิ่งที่
เรียกว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” มีหลักส าคัญ 7 ประการ คือ 

  1. จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ (Hands-on professional management) 

หมายถึง ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถใน
การใช้ดุลพินิจ เหตุผลก็เพราะเมือ่ผดิชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบต่อ
การตรวจสอบจากภายนอก 

                   2. มีมาตรฐานและการวัดผลงานทีชั่ดเจน (explicit standards and measures of 

performance) ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีได้ก็ต้อง
มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 

                   3. เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากข้ึน (greater emphasis on output controls) 

การใช้ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้ เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี 

                 4. แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (shift to disaggregation of units 

in the public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามลักษณะสินค้าและ
บริการที่ผลิต ให้เงินสนับสนุนแยกกัน และติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ 

                  5. เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากข้ึน (shift to greater competition in the 

public sector) เป็นการเปลี่ยนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพื่อให้ฝ่ายที่เป็น
ปรปักษ์กัน (rivalry) เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ต้นทุนต่ าและมาตรฐานสูงข้ึน 

                 6. เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (stress on private sector styles of 

management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล 

                7. เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (stress on greater discipline 

and parsimony in resource use) วิธีนี้อาจท าได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่าย เพิ่มวินัยการท างาน 
หยุดยั้งการเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบ
ความต้องการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ และ “ท างานมากข้ึนโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do more 
with less) 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์               
7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 

 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้
ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มี ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและ
ประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการ ข้อร้องเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ เช่น 

 1. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเช่ือมโยงงานบริการซึ่งกันและกัน และวาง
รูปแบบ การให้บริการประชาชนที่สามารถขอรับบริการจากภาครัฐได้ทุกเรื่อง โดยไม่ค านึงว่า
ผู้รับบริการ จะมาขอรับบริการ ณ ที่ใด (no wrong door) 

 2. ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บรกิารร่วม (one  stop  service) ด้วยการเช่ือมโยงและ 
บูรณาการกระบวนงานบริการที่หลากหลายจากส่วนราชการต่าง ๆ มาไว้ ณ สถานที่เดียวกัน เพื่อให้
ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เช่น ศูนย์รับค าขออนุญาต ศูนย์ช่วยเหลือ
เด็กและสตรีในภาวะวิกฤต (one  stop  crisis  center: OSCC) เป็นต้น 

 3. ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการให้บริการ 
ประชาชน (e- service) เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายข้ึน รวมทั้งพัฒนารูปแบบ          
การบริการที่เปดิโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้เลือกรูปแบบการรับบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ตนเอง (government you  design) โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น m – government 

ซึ่งให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile G2C  service) ที่ส่งข้อมูลข่าวสารและบริการถึง 
ประชาชน แจ้งข่าวภัยธรรมชาติ ข้อมูลการเกษตร ราคาพืชผล หรือการติดต่อและแจ้งข้อมูล ข่าวสาร
ผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์ (social  network) เป็นต้น 

 4. ส่งเสริมให้มีเว็บกลางของภาครัฐ (web portal) เพื่อเป็นช่องทางของบริการภาครัฐทุก
ประเภท โดยให้เช่ือมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงข้อมูล 
ข่าวสาร องค์ความรู้ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
 

 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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 5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนที่มีความเช่ือมโยงกันระหว่างหลาย
ส่วนราชการ น าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและการ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยทบทวนข้ันตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแก้ไข กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ เป็นอุปสรรคต่ อการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ เพื่ อ                           
ให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและเอื้อต่อการแข่งขันของประเทศ 

 6. ส่งเสริมให้มีการน าระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ (Service Level 

Agreement) มาใช้ในภาครัฐ ซึ่งเป็นการก าหนดเงื่อนไขในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ที่มีต่อ
ประชาชน โดยการก าหนดระดับการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมการก าหนดลักษณะ ความส าคัญ 
ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณีที่การให้บริการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

 7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากบัตร
ประจ าตัว ประชาชน ในการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ ประชาชนตามวงจรชีวิต โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากบัตรสมาร์ทการ์ด (smart  card) 

หรือ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

 8. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และหล่ อหลอม            
การสร้างวัฒนธรรมองค์การให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตใจที่เอื้อต่อการให้บริการที่ดี 
รวมถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากขึ้น 

 9. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับระบบการบริการประชาชนโดยการจ าแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการเพื่อให้สามารถน ามาปรับปรุง                
และพัฒนาคุณภาพการบริการได้อย่างจริงจัง เน้นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ณ                   
จุดบริการ หลังจากได้รับการบริการ และน าผลส ารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ศึกษาเปรียบเทียบ 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน และเผยแพร่ผลการส ารวจให้ประชาชนทราบ โดยอาจจัดตั้ง 
สถาบันการส่งเสริมการให้บริการประชาชนที่เป็นเลิศ ( Institute for Citizen – Centered Service 

Excellence) เพื่อท าหน้าที่ในการส ารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ ติดตาม เสนอแนะ การปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนแก่ส่วนราชการต่างๆ 

 10. ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา                 
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง โดยเน้นการจัดการเชิงรุก มีการรวบรวมหลักเกณฑ์และ
กระบวนการจัดการข้อรอ้งเรียนใหม้ีประสทิธิภาพ เป็นมาตรฐาน ตอบสนองทันท่วงที สามารถติดตาม 
เรื่องร้องเรียนได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการให้บริการ รวมไปถึงการมีฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศในการเช่ือมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
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 11. วางหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อประชาชนได้รับความไม่เป็น
ธรรม หรือได้รับความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของการด าเนินการของภาครัฐและปัญหา               
ที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือปัญหาอื่นๆ ที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ 

 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้น
การจัดโครงสร้าง องค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบ         
การท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลาลากรในองค์การ เน้นการท างานที่มีประสิทธิภาพ                  
สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานต่า งๆ และสร้าง                  
ความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เช่น 

  1. ปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ลดความ
ซ้ าซ้อน มีความ ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจ
หรือบริบท ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

  2. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการสูค่วามเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
โดยมุ่งเน้นให้การน าองค์การเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ก ารวางแผน
ยุทธศาสตร์ และผลักดันสู่การปฏิบัติ การให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา 
ตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และ
ท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ 

  4. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์                            
(e-Government) 

  5. น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การบริหารงานของภาครัฐมีประสทิธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน ยกระดับคุณภาพ การให้บริการประชาชน 
สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานแบบเวอร์ช่วล 
(Virtual Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ และประหยัดค่าใช้จ่าย 

  6. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
(Government Website Standard) และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงหน่วยงานของรั ฐ 
(Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบเพื่อก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากล 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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  7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักโดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ                          
การให้บริการ ภาครัฐ และพัฒนาระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ทางภาครัฐพัฒนาข้ึน 
ได้แก่ ระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (government information network: GIN) และเครื่อง                               
แม่ข่าย (government cloud service: G–Cloud) เพื่อลดค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  8. น า ก ร อ บ แ น ว ท า ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล แ ห่ ง ช า ติ                                   
(Thailand e-government interoperability framework: TH e-GIF) มาใช้ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ภาครัฐ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

  9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ ให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง 
ส่วนราชการด้วยกัน ในลักษณะโครงข่ายข้อมูลที่เ ช่ือมต่อถึงกัน เพื่อให้กระบวนการ ท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ เพื่อสามารถเช่ือมโยง
ข้อมู ลที่ ส า คัญต่อการบริห ารราชการแผ่นดิน และการตั ดสิน ใจ  ไปยั ง ศูนย์ป ฏิบัติ ก าร
นายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อให้เกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานของ ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง 
  10. ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
(business continuity plan) เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน                 
ได้ทันท่วงที โดยก าหนดแนวทาง ข้ันตอนการช่วยเหลือ การซักซ้อม และ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และสนับสนุนให้มี การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิ น (crisis  

management center) ในการบริหารจัดการสภาวะวิกฤตแต่ละประเภท ทั้งในส่วนกลางและ               
ส่วนภูมิภาค 

  11. วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (strategic workforce plan) ให้มี                 
ความเหมาะสม ไม่เป็น ภาระต่องบประมาณของประเทศ พัฒนาและบริหารก าลังคนเพื่อเพิ่มขีด
สมรรถนะของบุคลากร และประสิทธิภาพของระบบราชการ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(career path) สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ 
รวมทั้งการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ประเทศไปสู่การปฏิบัติ 
  12. ส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนบุคลากร เช่น แผนการ
สืบทอดต าแหน่ง (succession plan) เป็นต้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเปิดโอกาสให้ 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้โดยง่ายมากข้ึนในทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุนให้มี                            
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (talent mobility) ซึ่งสามารถเช่ือมโยง ได้
ทั้งสองทางจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนและจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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  13. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) 

ในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทยีบอ้างอิงกบัเกณฑ์มาตรฐาน
และ/ หรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงปรับปรุงการท างาน โดยน าเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับ      
การเพิ่มผลิตภาพมาใช้ มุ่งขจัดความสูญเปล่าของการด าเนินงานในทุกกระบวนการ ตัดกิจกรรม ที่ไม่มี
ประโยชน์หรือไม่มีการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการออกไป เพิ่มความยึดหยุ่นขององค์การ                          
ด้วยการออกแบบกระบวนการใหม่และปรับปรุงกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน เช่น 
lean management เป็นต้น 

  14. ส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน ( shared services)                        

เพื่อประหยัดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มประสทิธิภาพการท างานของ
หน่วยงานของรัฐ โดยรวมกิจกรรมหรือกระบวนงานลักษณะ/ประเภทเดียวกัน (common process) 

ซึ่งเดิม ต่างหน่วยงานต่างด าเนินงานเองเข้ามาไว้ในศูนย์บริการร่วมโดยเฉพาะงานสนับสนุน (back  

office) ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง และระบบบุคลากร เป็นต้น 

15. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ จะต้องค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (social responsibility) เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบ และ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม รวมทั้งสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สังคม
และชุมชน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 มีเป้าหมายเพื่อวางระบบการบริหารจดัการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร โดยค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายที่ผูกมัด/ ผูกพันติดตามมา (ownership cost) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส และ สร้างความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสีย
สิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมทั้ง วางระบบและมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้
เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยรวม มีต้นทุนที่ต่ าลงและลดความต้องการของ
สินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จ าเป็น เช่นส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์และ
บูรณาการเข้ากับระบบ บริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ (enterprise  resource  planning: 

ERP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการบริหารจัดการองค์การโดยรวม และ การลด
ต้นทุน โดยจัดให้มีระบบและข้อมูลเพื่อให้หน่วยราชการใช้ประกอบการวัดและวิเคราะห์ การใช้
สินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลิตภาพ (asset productivity) และเกิดประโยชน์สูงสุด (asset utilization) 

เป็นต้น 

 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเองเพื่อแก้ปัญหา       
การแยกส่วนในการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสาน
ความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน ในรูปแบบของ                    
การประสานความร่วมมือที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ น าศักยภาพเฉพาะของ               
แต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ของประเทศและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น 

  1. วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ (cross  

functional management system) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chains) ครอบคลุม
กระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนกระทั่งปลายน้ า รวมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจให้มคีวามชัดเจน
ว่าใคร มีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด รวมทั้งการจัดท าตัวช้ีวัดของกระทรวงที่มีเป้าหมาย 
ร่วมกัน (joint KPIs) 

2. การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของ
หน่วยงานรูปแบบพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศที่
ต้องอาศัย การด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและระบบราชการ
แบบเดิม 

  3. ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ร่วมเป็นหลัก เพื่อให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศและการบริหารงานแบบ
บูรณาการ 

  4. พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ (multi- level  

governance) ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน โดยเน้นการยึดพื้นที่
เป็นหลัก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและไม่เกิดความซ้ าซ้อน และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ให้
เป็นแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (area-based  approach) รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรร งบประมาณให้
กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ในสัดส่วนวงเงิน
งบประมาณที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน 

 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มี                  
ความเหมาะสม โดยให้ ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ ภาคส่วนอื่น การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินงานเองให้ภาคส่วนอื่น รวมทั้งการสร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน (partnership) 

ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น เช่น 

  1. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน 
(public-private - partnership : PPP) เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะใน
ด้านต่างๆ ที่จ าเป็นของประเทศที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และภาครัฐยังไม่สามารถ
ด าเนินการ ได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ได้รับการสนับสนุนกลไกการด าเนินการแบบ
ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนด้วยความชัดเจน  โปร่งใส และเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้
มีการลงทุนที่ซ้ าซ้อน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้มี                 
การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการลงทุนของเอกชนร่วมในกิจการของรัฐ ตลอดจนให้มีหน่วยงาน 
รับผิดชอบก าหนดมาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการร่วมลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ ความมั่นคง
ทางการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว 

2. เปิดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันเพื่อจัดท าบริการสาธารณะแทน
ภาครัฐ (contestability) ในภารกิจของภาครัฐที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเองและภาคเอกชน 
สามารถด าเนินการแทนได้ โดยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีผ่านกลไกตลาด เพื่อให้ 
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันได้โดยง่าย รวมทั้งป้องกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะยาว 
ตลอดจนท าให้ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานและ ระดับ                
การให้บริการ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของภาคเอกชนให้เป็นไปตาม เงื่อนไขที่วางไว้
ได้อย่างแท้จริง 
  3. เปิดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข้ามาเป็นผู้จัดบริการ
สาธารณะแทนภาครัฐ โดยอาศัยการจัดท าข้อตกลงร่วม (compact) ในรูปแบบการด าเนินงานใน
ลักษณะหุ้นส่วน ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายของข้อตกลงอยู่ที่               
การร่วมกันด าเนินภารกิจจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

  4. พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือข่าย  (networked 

governance) โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้าง และกระบวนการท างานขององค์กรภาครัฐให้
สามารถเช่ือมโยง การท างานและทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ            
ภาคประชาสังคม ให้ เกิดการพึ่ งพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น                         

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เช่ือมโยงระบบการท างานระหว่าง
องค์กรได้ ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ การท างานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการใน
การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ันให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

  1. เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบสาธารณะ 
(public scrutiny) และผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ( independent assessor) ที่ผ่าน            
การฝึกอบรมและได้รับการรับรองเข้ามาด าเนินการสอดส่องดูแลและสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างของทางราชการ รวมทั้งวางกลไกสนับสนุนให้ด าเนินการจัดท าราคากลางและข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบในเรื่อง       
การทุจริต คอร์รัปช่ันในเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลของ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 

 มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งประสาน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะน าไปสู่ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง 
และความเจริญผาสุกของสังคมร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
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บทสรปุ 

 

 การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท าให้สิ่งต่างๆได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ 
หมายความว่าผู้บริหารไม่ ใช่ผู้ปฏิบัติ  แต่ใช้ศาสตร์เป็นองค์ความรู้   แนวคิด และศิลปะหรือ
กระบวนการท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานจนเป็นผลส าเร็จตรงตามจุดหมายขององค์การ หรือตรงตาม
จุดหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
การบริหารเพื่อบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการ
บริหารได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารที่ เรียกว่า (POSDCORB) ประกอบด้วย P = Planning          

การวางแผน O = Organizing การจัดองค์การ S = Staffing การสรรหาคนเข้าท างาน D = 

Directing การอ านวยการ Co = Coordinating การประสานงาน R = Reporting การรายงาน               

B = Budgeting การงบประมาณ ทฤษฏีการบริหารประกอบด้วย 1. ทฤษฏีการบริหารทัศนะดั้งเดิม
ประกอบด้วยทฤษฎีที่มีแนวความคิด 3 แบบ  ได้แก่ 1) ทฤษฏีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์เป็น        
การบริหารที่มีกระบวนการที่เป็นระบบมีมาตรฐานทั้งนี้การบริหารให้ความส าคัญแก่ผู้ ปฏิบัติหรือ
คนท างานในองค์กรมาก เน้นการมีส่วนร่วมและมอบภาระงานที่เหมาะสมทั้งด้านลักษณะและปริมาณ
ของงาน ให้ความส าคัญต่อความรู้สึกของคนท างาน 2) ทฤษฏีการบริหารแบบการจัดการเชิงบริหาร 
เป็นการบริหารที่มีเป็นหลักการที่ เขาเช่ือว่า หากมีการฝึกอบรมดีพอก็จะท าให้ได้ผู้บริหาร                   
ที่ดีได้ และเน้นระบบการบริหารที่ประกอบด้วยการวางแผน  (planning) การจัดองค์การ 
(organizing) การบังคับบัญชา (commanding) การประสานงาน (coordinating) และการควบคุม
งาน (controlling)3)ทฤษฏีการบริหารแบบราชการมีรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่งของสังคมโดยมุ่งหวังให้
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีระบบที่มีลกัษณะของการแบ่งงานมีต าแหน่งอ านาจบังคับบัญชา 
อาศัยความมีเหตุมีผล การไม่ค านึงถึงตัวบุคคล การใช้หลักความรู้ความสามารถในการเลื่อนช้ันเลื่อน
ต าแหน่ง และการแบ่งงานกันท าอย่างเปน็ทางการตามตัวบทกฎหมายซึ่งถ้าองค์การใดน าหลกัการนี้ไป
ใช้ในการบริหารจะประสบความส าเรจ็แน่นอน 2. ทฤษฏีการบริหารทัศนะเชิงพฤติกรรมประกอบด้วย
ทฤษฎีบริหาร ทฤษฎี X  (Theory X) เป็นปรัชญาการบริการจัดการแบบดั้งเดิม โดยสมมติฐานเป็น
พฤติกรรมเชิงลบขององค์กร และทฤษฎี Y (Theory Y) เป็นปรัชญาการบริการจัดการเชิงบวก โดย
มองว่าพนักงานมีความรับผิดชอบมีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในการท างานและไม่มีความเบื่อ
หน่ายในการท างานและในการบริหารมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.  2556 – 

พ.ศ.2561) ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดยก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ 
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ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถาม หรืออธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

        1. อธิบายความหมายการบริหารและยกตัวอย่าง 
        2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมีอะไรบ้าง   
        3. กระบวนการบริหารมีอะไรบ้าง  และให้อธิบายเหตุผลประกอบ 

4.  แผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ. ศ.  2556–พ.ศ. 2561)                                                     
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไว้กี่ยุทธศาสตร์อะไรบ้าง  
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บทท่ี 6 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(Change Management) 
 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

 ทุกสิ่งที่เป็นบริบทของทุกองค์การย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์กันขององค์ประกอบหรือกระบวนการในองค์การ การปฏิสัมพันธ์นี้มี
ทั้งในแง่การสื่อสาร ควบคุม และการป้อนข้อมูลภายใน ในการปฏิสัมพันธ์กันของกระบวนการต่างๆ 
เปลี่ยนแปลงแต่ละกระบวนจะมีแรงกระเพื่อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการอื่นกระบวนการ
ท างานในองค์กร กระบวนการบางอันเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงแลว้จะเกิดแรงกระเพื่อม (ripple effect) 

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการวางแผนปรับแต่งองค์การ 
กระบวนงานเพื่อให้องค์การและบุคลากรสามารถปรับตัว เกิดการยอมรับและพัฒนาศักยภาพของ        
ส่วนราชการ ไปพร้อมการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร และก าหนดแนวทางในการลด
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคลากร 

การบริหารจัดการองค์การในปัจจุบันอยู่ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องรับมือ
กับความท้าทายจากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่มากข้ึน ต้นทุนการบริหารจัดการสูง ข้ึน           
ความหลากหลายของพนักงานความต้องการของลูกค้าทั้งสินค้าและบริการที่ต้องการทั้งความรวดเร็ว 
คุณภาพ และราคา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรพื้นฐานขององค์การ ซึ่งประกอบด้วยทรัพยากรด้านการเงิน ด้านสินทรัพย์ถาวร ด้านข้อมูล 
แล ะด้ า นท รั พ ย าก ร มนุ ษย์ โ ด ย เ ฉพาะทรั พ ย าก ร ที่ ส า คัญที่ สุ ด คื อ  ท รั พ ย าก ร มนุ ษ ย์                                       
(พัชสิรี ชมพูค า, 2552: 3-7) และได้มีนักวิชาการได้อธิบายความหมายของการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงไว้ ดังนี้ 
 แก้วตา ไทรงาม และคณะ (2548 : 57) ให้ความหมาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ
กระบวนการท างานของผู้บ ริหารและผู้ ร่ วมง าน  เพื่ อร่ วมกัน เปลี่ ยนแปลงสภาพของ                           
องค์การแบบเดิมไปสู่องค์การแบบใหม่คือองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บุษกร วัชรศรีโรจน์ (2548: 15) ให้ความหมายการบริหารการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้องค์การและบุคลากรสามารถ                   
ปรับตัวและตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2552 : 3) ให้ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า   
การบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การจัดการกับกลไกส่วนประกอบต่างๆ ขององค์การให้สามารถ
เรียนรู้  ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  เพื่อให้
องค์การได้รับผลดีและลดผลกระทบในทางที่ไม่ดีของการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะช่วยให้องค์การ
ด าเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง  ราบรื่น  สามารถอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าไปได้ 
 ศุภชัย  ยาวะประภาษ (ม.ป.พ.  : 3)  การบริหารการเปลี่ยนแปลง อาจหมายถึง 
“ความสามารถของผู้บริหารระดับกลางในการดึงความร่วมมือของผู้บริหารระดับสูงและลด            
การต่อต้านจากบุคลากรระดับปฏิบัติการเพื่อสรา้งสรรค์การเปลีย่นแปลง”เนื่องจากโดยทั่วไปบคุลากร
ในหน่วยงานจะมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
  1. ผู้บริหารระดับสงูมกัจะเลอืกใช้วิธีการ “แยกตัว”จากวงจรการเปลีย่นแปลงเพราะ
ถือว่า การเปลี่ยนแปลงกระทบผู้ปฏิบัติการไม่ใช่ตนเองจึงมอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้บริ หาร
ระดับกลางด าเนินการทั้งหมดแม้ว่าจะมีการเข้าร่วมในการก าหนดกลยุทธ์และได้รับข้อมูลต่างๆ จาก
รายงานยังคงเลือกที่จะไม่พบปะพูดคุยกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่กลับ
คาดหวังว่าผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติตามแผนเมื่อมีการประกาศใช้และจะกล่าวโทษผู้บริหารระดับกลางเมื่อ     
มีการต่อต้านเกิดข้ึน 

2. ผู้บริหารระดับกลางจะเป็นผู้ที่ถูกกดดันมากที่สุดเพราะต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดข้ึนโดยยังขาดข้อมูลและการแนะน าจากผู้บริหารระดับสูงในการติดสินใจก าหนดล าดับความส าคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเด็นรวมทั้งยังถูกกดดันจากผู้ปฏิบัติที่มักจะระบายความไม่พอใจมายัง
ผู้บริหารระดับกลาง 
  3. บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าหน่วยงานไม่ยุติธรรมและไม่เช่ือว่า การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดข้ึนนั้น เป็นการกระท าเพื่อผลประโยชน์ของตน จึงรู้สึกต่อต้าน โกรธ  ไม่พอใจ  และสับสนสภาวการณ์
เช่นนี้มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพราะบุคลากรไม่กล้าตัดสินใจขาดความริเริ่มและไม่ทดลองสิ่ง
ใหม่ๆรวมทั้งสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างตนกับหน่วยงาน 
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การสนองตอบความเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานสามารถแสดงได้ดังภาพที ่6.1 

 
ภาพท่ี 6.1 แสดงการตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน 

 

 ดังนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยการน าหลักขององค์ประกอบการบริหาร คือ 4M  

ได้แก่  บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ มาวิเคราะห์  จะพบว่า “การบริหาร                                  
การเปลี่ยนแปลง”เป็นการรวมพลังของหลักการบริการทั้ง 4หลักคือบุคลากรเงินวัสดุอุปกรณ์และ                   
การจัดการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่การเปลี่ยนแปลงโดยมี “การจัดการ” เป็นแกนกลางในการดึงพลัง
จากบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  จัดสรรงบประมาณที่สามารถสนับสนุนให้บุคลากรมี                    
ความเต็มใจ ที่จะปฏิบัติตาม  และสรรหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการอย่างเพียงพอ  ซึ่งสามารถ
แสดงดังภาพที่  6.2  
 

 
 

ภาพท่ี 6.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหาร                                                                              
ประยุกตก์ับความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 

 โดยสรุปการบริหารการเปลี่ยนแปลง  คือ กระบวนการท างานของผู้บริหารและผู้ร่วมงาน  
เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงสภาพขององค์กรการแบบเดิมไปสูอ่งค์การแบบใหม่คือองค์การแหง่การเรยีนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวคดิในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2500: 2-7) ได้อธิบายเกี่ยวกับการบริหาร     
การเปลี่ยนแปลงไว้ว่า กรอบแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรในนานาประเทศมี
หลากหลายและมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันจึงเหมาะสมแก่องค์กรที่มีบริบทและลักษณะเฉพาะต่างๆ 
กันไป ตัวอย่างกรอบแนวคิดส าคัญอาทิ 

กรอบแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ John Kotter  
 ที่เน้นบทบาทของผู้น าว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลง Kotter ระบุว่ามีข้ันตอน 8 

ข้ันในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ประสบผลส าเร็จดังแสดงในภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพท่ี 6.3 : 8 ข้ันตอนในการบรหิารการเปลี่ยนแปลงโดย John Kotter 

 

1. เพิ่มระดับความจ าเป็นเร่งด่วน (increase urgency) โดยก าหนดเป้าหมาย                    
การเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและมีผลต่อผู้คน 

 2. สร้างทีมผู้น าการเปลี่ยนแปลง (build the guiding teams) โดยคัดเลือกสมาชิกที่
ตั้งใจมุ่งมั่นอีกทั้งมีประเภทและระดับทักษะที่เหมาะสมส่งเสริมกัน 

 3. ก าหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนถูกต้อง (get the vision  right) ทั้งก าหนดกลยุทธ์          
การปรับเปลี่ยนที่มุ่งให้เกิดผลในระดับอารมณ์ความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผลลัพธ์
และคงอยู่ย่ังยืน 

                 4. สื่อสารเพื่อหาเสียงสนับสนุน (communicate for buyin) โดยให้ผู้ได้รับผลกระทบ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจง่ายและอย่างเข้าใจ
ความรู้สึกความจ าเป็นของผู้ได้รับผลกระทบ 
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                5. สนับสนุนให้เกิดการลงมือท า (enable action) ขจัดอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ
หาทางให้ได้รับค าติชมและการสนับสนุนจากผู้น าให้ก าลังใจและให้รางวัลแก่ความคืบหน้าและ
ความส าเร็จต่างๆในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
                6. สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในเบื้องต้นก่อน (create short-term wins) ผลักดันให้
งานขนาดเล็กอาทิโครงการย่อยในกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ประสบผลส าเร็จเป็นประโยชน์
แก่ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นแบบอย่างในเบื้องต้นเพื่อสร้างขวัญก าลังใจแก่ทีมงานและเป็นโอกาสให้ได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

               7. มุ่งมั่นไม่ย่อท้อ (don’t let up) ผลักดันสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จต่อเนื่อง
รายงานความคืบหน้าของสิ่งที่ประสบความส าเร็จแล้วและข้ันตอนก าหนดการด าเนินงานต่อไป 

 8. รักษาผลการเปลี่ยนแปลงไว้ให้คงอยู่ (make it stick) บูรณาการให้ผลการเปลี่ยนแปลง
กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบอย่างถาวรใช้กระบวนวิธีการบริหารจัดการองค์กร อาทิ การรับบุคลากรใหม่
การเลื่อนต าแหน่งและปูนบ าเหน็จความดีความชอบฯลฯเป็นกลไกในการรักษาผลงานการเปลี่ยนแปลง
องค์กรไว้ให้ด ารงอยู่อย่างถาวรเนื่องจากแนวคิดนี้เน้นบทบาทผู้น าในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงจึงเป็น
แนวคิดที่เหมาะแก่องค์กรซึ่งผู้น ามีบทบาทส าคัญมีวิสัยทัศน์องค์กรชัดเจนและพร้อมจะผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงข้ึน 

กรอบแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรของ Peter Senge 

 ที่เน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยเริ่มที่การปรับเปลี่ยนความคิดความเช่ือค่านิยมของคน            
ส่วนใหญ่ในองค์กรผู้น ามีบทบาทในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ในระดับ
บุคคลและกระท าตนเป็นแบบอย่างเท่านั้นแต่ไม่สามารถบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนได้โดยคนใน
องค์กรไม่สมัครใจ Senge เช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดจาก “ความรู้อันหยั่งลึก” ในองค์กร
เท่านั้นและโดยที่หน่วยเรียนรู้พื้นฐานในองค์กรใดๆคือกลุ่มบุคคล/ทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจอย่างใด    
อย่างหนึ่ง Senge จึงเสนอแนะ Core Learning Capabilities  for Team (ความสามารถใน            
การเรียนรู้อันเป็นแกนหลักส าหรับทีม) ซึ่งเปรียบเสมือนเก้าอี้ซึ่งตั้งอยู่ได้เพราะมีสามขา 

 
ภาพท่ี 6.4 Core Learning Capabilities for Team โดย Peter Senge 
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Senge เน้นการสร้างองค์กรที่สามารถเรียนรู้ได้ซึ่งผู้คนเพิ่มพูนความสามารถของตนใน       
การสรรค์สร้างผลลัพธ์ที่ปรารถนาอย่างแท้จริงองค์กรสามารถแก้ไขอุปสรรคในการเรียนรู้ด้ วยหลัก       

5 ด้าน (the five  learning disciplines) ที่บุคคลและทีมงานต่างๆ ในองค์กรควรพัฒนาข้ึนเพื่อสร้าง
ศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอันจะน าไปสู่การพัฒนาในระดับองค์กรการเรียนรู้  5 ด้านนี้
ได้แก่ systems thinking  (การคิดเชิงระบบ) personal  mastery (ความเป็นเลิศในระดับบุคคล)  

mental models (กรอบความนึกคิด) shared  vision (วิสัยทัศน์ร่วมกัน) และ team  learning 

(การเรียนรู้ร่วมกัน) โดยที่กรอบแนวคิดน้ีเน้นการเรียนรู้ในระดับบุคคลจึงเหมาะแก่องค์กรที่มุ่งพัฒนา
บุคลากรและต้องการให้การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในระดับปัจเจกบุคคลก่อนจะขยายไปสู่ระดับองค์กร
กรอบแนวคิด Appreciative Inquiry ของ David Cooperider มุ่งเน้นการค้นหาสิ่งดีๆทั้งปวงที่
ปรากฏอยู่ในสภาวะปัจจุบันของระบบต่างๆตลอดจนในปัจเจกบุคคลแต่ละคนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวคิดนี้ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน (4D) คือ Discovery, Dream ,Design และ 

Destiny ในระยะแรกต่อมามีผู้น า Appreciative Inquiry มาใช้ในการพัฒนาองค์กรและได้ขยาย
กระบวนการนี้ต่อเป็น 5D โดยเพิ่ม D ตัวแรกคือ Definition เข้าไปกลยุทธ์ที่ตั้งอยู่บนแนวคิดนี้มุ่งให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นจากการค้นหาและตระหนักรู้ในสิ่งที่ดีที่สุดที่ที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบัน 

(What  is) อาทิ จุดเด่นพรสวรรค์/ความสามารถพิเศษปัจจยัที่ “ก่อก าเนิดชีวิตและพลัง” (life-giving 

forces) ขององค์กรและบุคคลเพื่อน าไปสู่สิ่งที่อาจเป็นไปได้  (What could be) ในอนาคต                     
การเปลี่ยนแปลงโดยใช้กรอบแนวคิดจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เน้นวิธีคิดในเชิงบวกเป็นส าคัญ 

 

ความส าคัญของการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 
 

 บุษกร วัชรศรีโรจน์ (2548: 15)  กล่าวว่า  การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับ “คน” เป็นพื้นฐานโดยมีที่มาจากค าจ ากัดความของค านี้  ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนให้องค์การและบุคลากรสามารถที่จะปรับตัวและตอบรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนใน
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผลลัพธ์ของการด าเนินการขององค์การมาจากผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การโดยรวม  ดังนั้น การบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดการยอมรับใน
องค์การก็คือ การยอมรับของบุคลากรโดยรวมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การ  เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เกิดข้ึนอย่างบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อองค์การ องค์การ
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เกิดข้ึนได้อย่างบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อองค์การ องค์การต้องมี 
การเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้ 
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 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2550 : 1) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ                      
การบริหารการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า กิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง change management 

activities)  เป็นกิจกรรมที่ก าหนดข้ึนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองค์กร (organization 

change activities) ในประเด็นที่ประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในองค์กรมิใช่เป็นกิจกรรมที่
องค์กรพึงด าเนินการตามล าพัง โดยไม่มีประเด็นเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงองค์การ เนื่องจากหาก
หน่วยงาน/องค์กรไม่มีประเด็นเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง ก็ไม่มีเหตุจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการกิจ
กรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ส่วนในองค์กรที่มีเป้าหมายภารกิจการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่าง
ชัดเจนแล้ว การมุ่งผลักดันให้คนในองค์กรปรับเปลี่ยนจากวิถีปัจจุบันไปสู่วิถีใหม่ ก็มักจะประสบ
อุปสรรคหรือแรงต่อต้านในระหว่างด าเนินภารกิจการเปลี่ยนแปลงเป็นผลส าเร็จล้วนเห็นความส าคัญ
ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงว่า เป็นกิจกรรมที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของการปรับเปลี่ยนองค์กร  
มิใช่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติโดยไร้ประโยชน์ 
 วิลาวัลย์ อันมาก (2556: 43) สรุปความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงไว้ดังนี้ 
  1. องค์การที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะปรับตัวได้ทันกับปัญหาและ                       
การท้าทายจากสภาพแวดล้อมได้  ความส าเร็จขององค์การในยุคการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่
อยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ตลาด คู่แข่ง ผู้รับบริการ  
และแหล่งทรัพยากรต่างๆ 

  2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีช่วยให้องค์การเห็นโอกาสและภัยคุกคามต่างๆ   
ที่เกิดข้ึน และสามารถปรับการด าเนินงานเพื่อคว้าโอกาส และหรือจัดการกับภัยคุกคามได้อย่าง
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 

  3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี จะช่วยให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปโดย
ราบรื่น  ต่อเนื่องไม่ติดขัดชะงักงัน  โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี จะช่วยให้องค์การไม่สับสนวุ่นวาย  ระส่ าระสาย  
เมื่อต้องเผชิญกับความจ าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน 

  5. การบริหารการเปลีย่นแปลงที่ดี ช่วยให้องค์การได้ปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่องใน
ด้านต่างๆ และช่วยให้มีการน าศักยภาพที่มีอยู่ในองค์การมาใช้อย่างคุ้มค่า 

 สรุป การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญต่อการบริหารองค์การทั้ งในด้าน                               
การเตรียมการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้องค์การมีความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทุกด้านเพื่อ
น าพาองค์การสู่การบริหารที่เข้มแข็ง 
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รูปแบบการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Change Management Styles)  

 

 รูปแบบการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management Styles) การเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กรนั้น ควรรู้จักคนในองค์กร 4 ประเภท ดังนี้ (เกศทิพย์ หาญณรงค์,  2558)  
  1. Victim : พนักงานที่รู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อ ต้องมาแบกรับทุกอย่างจากการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ รู้สึกแย่แต่ยังคงท างานต่อไป 

  2. Survivor : พนักงานที่มีความสามารถ ซึ่งองค์กรเลือกที่จะเก็บไว้ แต่กลับไม่มี
ความจงรักภักดีต่อองค์กร หากมีโอกาสที่ดีกว่า ก็พร้อมจะเดินออกไปได้ทุกเมื่อ 

  3. Adapter : พนักงานที่พยายามปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง หากองค์กรอยาก
ให้เขาท าอะไรพวกเขาก็จะท าตามนั้น แต่ไม่ได้ช่วยคิดหรือท าสิ่งใหม่ๆ ให้กับองค์กร 

  4. Master : พนักงานที่มีความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง เป็นกลุ่มแกนน าที่พร้อม
เสียสละ และทุ่มเทในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อสิ่งที่ดีกว่าขององค์กร 

 วุทธิศักดิ์  โภชนุกูล  (2552:  ออนไลน์) กล่าวว่า รูปแบบการบริหารเปลี่ยนแปลงต้องมี            
การพัฒนาองค์การ ซึ่งมีรูปแบบที่ดี 3 รูปแบบ ดังนี ้
  1. รูปแบบตามแนวคิดของ  เคร์ทเลวิน  (Kurt Lewin) ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การท าให้เกิดการรับรู้ ถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Unfreezing)                  
เป็นการเตรียมระบบเพื่อการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 การด าเนินการเปลี่ยนแปลง (Changing)                 
เป็นการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ ระยะที่ 3 การจรรโลงการเปลี่ยนแปลง (Refreezing) 
เป็นการท าให้ระบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนด ารงอยู่ 
  2. รูปแบบตามแนวคิดของ ลาร์รี แกรนิเย (Larry Greiner) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย      
ที่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากแรงบีบภายนอกกับการกระตุ้นผลักดันภายใน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดเวลา ปัจจัยทั้งสองเกดิข้ึนตลอดเวลา จึงต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงโดยศึกษา
การเปลี่ยนแปลงค้นหาวิธีการที่ดีกว่า ทดลองวิธีใหม่  หล่อหลอมข้อดีเข้าด้วยกัน เพื่อบริหาร                   
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. รูปแบบผลกระทบของปัจจัยตามแนวคิดของ ฮาโรล เจ ลีฟ์วิท (Harold  J.  

Leavitt) ที่เช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากผลกระทบที่เกิดข้ึนตลอดเวลาของงาน โครงสร้าง เทคนิค
วิทยาการ และคน ทั้ง 4 ประการนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบเกี่ยวพันกัน และ                  
การเปลี่ยนแปลงบางเรื่องอยู่เหนือการควบคุม ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องสนใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดหรือจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปัจจัย   
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 การเปลี่ยนแปลงองคการสวนใหญมีที่มาจากโมเดลการเปลี่ยนแปลง ของ Kurt Lewin                

(อางถึงใน Kinicki and Kreitner, 2009: 403-404 ) ซึ่งการบริหารองค์การปัจจุบันมีการน ามา
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การละลายพฤติกรรมเดิม (Unfreezing) การสรางแรงจูงใจใหพนักงานเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมใหมที่ฝายบริหารตองการ เปนความพยายามลดแรงตานของพนักงานที่จะ
ท างานตามแบบเดิมไมยอมเปลี่ยนแปลง โดยการใหขอมูลแสดงใหเห็นถึงปญหาที่องคกรเผชิญอยูเพื่อ
ใหพนักงานตระหนักถึงความจ าเปนที่องคกรตองเปลี่ยนแปลง 
  2. การเปลี่ยนแปลง (Changing) การด าเนินการปรับปรุง ระบบ ข้ันตอน สินคา 
บริการ หรือผลลัพธอื่นๆที่ฝายบริหารก าหนด เพราะการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการที่พนักงานตอง
เรียนรูและตองท าในสิ่งที่ตางไปจากเดิม ในข้ันตอนน้ีองคกรตองใหขอมูลใหม รูปแบบพฤติกรรมใหม
กระบวนการใหม หรือวิธีการท างานแบบใหมแกพนักงาน 

  3. การรักษาการเปลี่ยนแปลงใหคงอยูถาวร (Refreezing) องคกรตองสรางกลไกใน
การรักษาใหการเปลีย่นแปลงคงอยูเพื่อชวยใหพนักงานประสานทัศนคติหรอืพฤติกรรมการท างานใหม
ใหกลายเปนสิ่งที่ท าเคยชิน องคกรตองมีการใหแรงเสริมบวกในรูปของรางวัลหรือเงินแกพนักงานที่มี
พฤติกรรมการท างานใหมนี้ดวย ในข้ันตอนนี้องคกรสามารถใชการสอนงานหรือการท าตัวเปน                   
แบบอยางที่ดีของหัวหนางานและฝายบริหาร 

 บาร์โทล  (Bartol, 1998: 371-374) กล่าวโดยสรุปไว้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง
องค์การประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่ส าคัญ  ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้าง (structure) 
2. ด้านเทคโนโลยี (technology) 
3. ด้านคน (people) 
4. ด้านวัฒนธรรม (culture) 

 โดยการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเหล่าน้ีจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  การเปลี่ยนแปลง 

ในด้านใดด้านหนึ่งอาจจะท าให้ด้านอื่นมีการเปลี่ยนแปลงด้วย ดังรายละเอียดดังนี้ 
  1. ด้านโครงสร้าง (structure) โครงสร้างองค์การเปน็รปูแบบของการมีสว่นร่วมและ
การท างานร่วมกันที่เน้นการจัดการเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของบุคคลและกลุ่ม เพื่อให้
องค์การประสบความส าเรจ็  โครงสร้างยังรวมถึงปจัจยัต่าง ๆ  ในการท างานที่สอดคล้องกับการสือ่สาร  
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  เนื่องจากโครงสร้างต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์  การปฏิรูปจึงเป็น
เรื่องปกติ การปฏิรูปมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการเลือกรูปแบบของการมีส่วนร่วมและ           
การท างานร่วมกัน  จากการประเมินพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทกว่า 1000  แห่ง จากการจัดอันดับ
ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา พบว่า มีการปฏิรูปโครงสร้างหลักระหว่าง 1980 และการปฏิรูปจะมี              
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ความต่อเนื่อง  ถึงปี 1990 พร้อมกับโครงสร้างรองที่มักเกิดข้ึนกับองค์การขนาดใหญ่ ซึ่งมี                           
การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เหล่านี้จะปรับเพื่อให้ดีที่สุดส าหรับการท างาน การวิจัยแนะน าว่า                   
การปฏิรูปองค์การ  ความเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยที่เล็กที่สุด จะท าให้ศักยภาพเพิ่มสูงข้ึน 

  2. ด้านเทคโนโลยี (technology) เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ เครื่องมือ  
อุปกรณ์ และเทคนิคการท างานที่น ามา ใช้ในองค์การที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นค้าและบริการ                     
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีจะสะท้อนถึงสินค้าและบริการใหม่ ๆ เช่น เครื่องสแกนคอมพิวเตอร์  
การเช่ือมโยงอินเตอร์เน็ต ฯลฯ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเป็นทางเลอืกส าหรบัวิธีการท างานในองค์การ  
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีจึงส่งผลต่อจ านวนความต้องการองค์การ 

                   3. ด้านคน  (people) การเปลี่ยนแปลงด้านตัวบุคคลในองค์การ มีเป้าหมายใน                    
การเลือกองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางความคิด และพฤติกรรมที่จ าเป็นต่อการท างาน                        
การเปลี่ยนแปลงของบุคคลข้ึนอยู่กับกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนา  ซึ่งอาจมีการประเมินผลด้าน
ศักยภาพ  และระบบการมอบรางวัล  เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการท างาน   

4. ด้านวัฒนธรรม (culture) วัฒนธรรมองค์การ  เป็นระบบของค่านิยมร่วม                   
การคาดการณ์ ความเช่ือ และมาตรฐานที่รวมอยู่ในสมาชิกขององค์การ สมาชิกขององค์การ                   
การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมตามพื้นฐานของปัจจัยต่างๆ เช่น วิสัยทัศน์ของผู้น าหรือการ
ด าเนินการเพื่อความอยู่รอดขององค์การ 

 สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง  เป็นการแสดงถึงการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ที่มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง (structure)   
ด้านเทคโนโลยี  (technology) ด้านคน (people) และด้านวัฒนธรรม (culture) 
 

ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                
(ก.พ.ร., 2550: 8–23)  ได้เสนอไว้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ควรเริ่มจากการก าหนดวิสัยทัศน์ (ภาพความส าเร็จสุดท้ายในการบริหารการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นๆ ) 

วัตถุประสงค์และแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนโดยมุ่งผลลัพธ์
ผลสัมฤทธ์ิต่อองค์กรเป็นหลักในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยความจ าเป็นในระดับบุคคลเพื่อเอื้ออ านวยให้
บุคลากรในองค์กรสามารถผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ได้อย่างราบรื่น
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกทั้งเพื่อรักษาระดับผลงานตลอดจนขวัญก าลังใจไว้ไม่ให้เสื่อมถอยในช่วงที่มี
การเปลี่ยนแปลงและเป็นพื้นฐานเสริมผลงานให้ดีย่ิงๆข้ึนไปเมื่อเข้าสู่วิถีใหม่แล้ว 
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แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุผล ประกอบด้วย 3 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
 1. การเตรียมการ ข้ันตอนนี้เป็นการเตรียมก่อนน าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่องค์กรเพื่อให้       
การเปลี่ยนแปลงนั้นด าเนินไปในทิศทางวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันเพื่อมุ่งสร้างเอกภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรข้ันตอนน้ีประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 
  1) การจัดต้ังคณะท างานบริหารการเปลี่ยนแปลงควรเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ได้รับ
การยอมรับและความไว้วางใจจากบุคลากรส่วนใหญ่ภายในองค์กรเห็นความส าคัญและความจ าเป็น
ของการเปลี่ยนแปลงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างดีมีความสามารถใน                 
การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องรวมทั้งสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมในทุกกิจกรรมจนภารกิจโครงการ
ด าเนินส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  2) ก าหนดบทบาทหน้าที่ตลอดจนข้ันตอนและวิธีการท างานร่วมกันเพื่อให้
คณะท างานมีแนวทางมาตรฐาน (norm) ในการประสานงานและบรรลุผลร่วมกันลดการสูญเสีย
ประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากข้อขัดแย้งความเข้าใจผิดการท างานซ้ าซ้อนหรือสวนทางกัน ฯลฯ 

  3) ก าหนดแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงพร้อมระยะเวลาด าเนินการราย
กิจกรรมตามความคืบหน้าของกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองค์กรอาทิ 
   - ส ารวจระดับความพร้อมของคนในองค์กรต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรใน
เรื่องนั้นๆ 

   - ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในองค์กร
และกลุ่มบุคคลที่ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 

   - ประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นรายกลุ่ม 

   - ก าหนดแผนการสร้างความเข้าใจที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          
ทุกกลุ่ม ผลที่ได้ในข้ันตอนน้ีได้แก่แผนกิจกรรมการปรับเปลี่ยนองค์กรและแผนกิจกรรมการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง 
 2. การด าเนินการบริหารการเปลี่ ยนแปลง  ข้ันตอนนี้ เป็นการด าเนินการบริหาร                         
การเปลี่ยนแปลงตามแผนกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ก าหนดไว้ในข้ันการเตรียมโดยเน้น          
การสร้างความยอมรับในองค์กรตามล าดับข้ันตอน APEC 4 ข้ันตอนดังต่อไปนี้คือ “รับรู้” (awareness) 

“ศรัทธา” (passion) “ศึกษาวิธี” (education) และ “มีความสามารถ” (competence) วิธีการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้เป็นผลมาจากการน าแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ใช้กันแพร่หลายใน
นานาประเทศมาปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงองค์กรในภาครัฐของไทยโดยมี
จุดเด่นคือมุ่งสร้างความยอมรับและแรงสนับสนุนจากคนในองค์กรในระดับภาพรวมในข้ันตอน“รับรู้”     
และ“ศรัทธา” ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญแก่การเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกบุคคลในข้ันตอน 
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“ศึกษาวิธี” และ“มีความสามารถ” ผลที่ได้จากข้ันตอนงานนี้คือการยอมรับสนับสนุนจากบุคลากรใน
องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเด็นการปรับเปลี่ยนองค์กรที่ด าเนินการ 

3. ขั้นการรับรู้ (awareness) คือ การสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
ถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งสร้างความเข้าใจในความเสี่ยงหรือผลเสียทั้งในระดับองค์กร
และบุคคลหากองค์กรไม่ด าเนินแผนการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างกิจกรรมการสร้างการรับรู้อาจ  ได้แก่ 
การจัดวาระแนะน าโครงการโดย project  sponsor ซึ่งเป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือไว้วางใจได้เพื่อสร้าง
ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือตั้งแต่เริ่มด าเนินการการจัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
อาทิเช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจดหมายเวียน/memos, email, intranet, โปสเตอร์      
การจัดเวทีอภิปรายเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนในองค์กร ได้แก่ 
  1. ทัศนะของบุคคลต่อสภาพปัจจุบัน: บุคลากรในองค์กรประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่
ได้แก่ 
   1) กลุ่มที่มีความคุ้นชินกับสภาวการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มจะปฏิเสธหรือ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนและ 

   2) กลุ่มที่ไม่พึงพอใจในสภาวการณ์ปัจจุบันจึงมีความยินดีและยอมรับ     
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได้มากกว่ากลุ่มแรก 

  2. ทัศนะของบุคคลต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ: บุคคลแต่ละคนจะมีกระบวน
วิธีคิดและท าความเข้าใจกับข้อมูลหรือสภาวการณ์รอบตัวต่างๆกันไปรวมถึงวิธีการมองความจ าเป็นใน
การเปลี่ยนแปลงก็แตกต่างกันไปด้วยผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงจึงต้องช้ีแจงความจ าเป็นใน           
การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับทัศนะมุมมองของบุคลากรแต่ละบุคคลจึงจะสามารถสร้าง
ความตระหนักรู้ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดแรงต่อต้าน           
การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มด าเนินการ 

  3. ความน่าเช่ือถือของผู้แจ้งข้อมูลข่าวสาร : ความน่าเช่ือถือของของผู้แจ้งข้อมูล
ข่าวสารการปรับเปลี่ยนในองค์กรมีผลอย่างส าคัญต่อระดับการตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
ของคนในองค์กรผู้สื่อสารควรเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากบุคลากรทั่วไปในองค์กรโดยปรกติคน
ในองค์กรคาดหวังจะได้รับฟังทัศนะของผู้บริหารระดับสูงว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆเกี่ยวข้องเช่ือมโยง
กับกลยุทธ์ระดับองค์กรอย่างไรแต่คาดหวังจะได้รับฟังทัศนะของผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนว่า             
การเปลี่ยนแปลงนั้นๆจะมีผลต่อตนอย่างไรนอกจากนี้ประวัติการด าเนินการเปลี่ยนแปลงในอดีตกม็ผีล
ต่อการรับรู้เช่นกันในกรณีที่เคยด าเนินโครงการเปลี่ยนแปลงใดๆในองค์กรแล้วไม่ประสบผลส าเร็จ
หรือไม่สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงก็จะลดความน่าเช่ือถือของความพยายามผลักดัน                 
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ได้ 
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  4. ข่าวลือและข้อมูลเท็จในองค์กร: ข่าวลือและข้อมูลเท็จที่แพร่สะพัดอยู่ในองค์กร
จะสร้างปัญหาต่อการรับรู้เพราะบุคลากรในองค์กรแยกแยะได้ยากว่าข้อมูลใดคือข้อมูลจริงและข้อมูล
ใดคือข้อมูลเท็จท าให้ผู้บังคับบัญชาต้องใช้เวลาและพยายามในการช้ีแจงประเด็นการเปลี่ยนแปลง
นั้นๆมากกว่าปรกติ 
  5. ความสมเหตุสมผลของเรื่องที่จะต้องปรับเปลี่ยน : ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
องค์กรแต่ละประเด็นมีระดับความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นต่างๆกันบางประเด็นมีความจ าเป็น
ของบริบทแวดล้อมบีบบังคับให้จ า เป็นต้องปรับ เปลี่ ยนท าให้โต้แย้ งได้ยากส่วนประเด็น                      
การเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดการโต้แย้งได้ก็จ าเป็นต้องใช้ความพยายามมากข้ึนในการสร้าง
ความตระหนักรู้ 

4. ขั้นการสร้างศรัทธา (passion) การสร้างความศรัทธากระตุ้นให้อยากเปลี่ยนแปลงเป็น
ข้ันตอนหลังจากที่สามารถสร้างการตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กรแล้วการสร้าง  “ศรัทธา”อาจ
กระท าได้โดยการเปิดโอกาสให้เข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเพื่อให้เข้าใจกระบวนการและความจ าเป็นและ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นการตอบค าถามเรื่องประโยชน์เฉพาะ
บุคคล (what Is In Itfor  me– WIIFM) จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นได้อย่างกระจ่างชัดเจนในระดับ
บุคคลเป็นต้นความเช่ือทั่วไปที่ว่าเมื่อคนในองค์กรเกิดการรับรู้แล้วจะเกิดความต้องการอยาก
เปลี่ยนแปลงข้ึนเองอาจไม่เป็นจริงเสมอไปเนื่องจาก 

ปัจจัยที่มผีลตอ่ระดบัความ “ศรัทธา” อยากเปลี่ยนแปลงไดแ้ก่ 
  1. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงและประโยชน์ : ควรช้ีแจงท าความเข้าใจถึงรูปแบบ        
การเปลี่ยนแปลงว่าจะน าพาองค์กรไปในทิศทางใดรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับทั้งต่อองค์กรหน่วยงาน
และตนเองภายหลังจากการด าเนินโครงการเปลีย่นแปลงส าเรจ็หากบุคลากรในองค์กรเห็นประโยชน์ที่
แต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
ในทางตรงกันข้ามหากการด าเนินการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถช้ีแจงถึงประโยชน์ที่แต่ละบุคคลหรือ
หน่วยงานจะได้รับหรือมีสัญญาณบอกถึงความไม่ยุติธรรมที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงก็อาจส่งผลให้มีการต่อต้าน 

  2. ประวัติและบริบทขององค์กร : ประวัติและบริบทขององค์กรนี้รวมถึงความส าเร็จ
ของความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่ เคยด าเนินการมาจ านวนโครงการ /กิจกรรม            
การเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินอยู่ในองค์กรในช่วงเวลานั้นๆรางวัลหรือความดีความชอบที่คนในองค์กร
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งก่อนๆตลอดจนวัฒนธรรมและทิศทางโดยรวมขององค์กรฯลฯ
เหล่านี้ล้วนมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจว่าจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในองค์กรต่อไป
หรือไม่ถ้าองค์กรเคยด าเนินการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ประสบความส าเร็จหรือองค์กรยอมให้บุคลากร
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บางกลุ่มไม่ต้องปฏิบัติตามประเด็นการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องการด าเนินการเปลี่ยนแปลงในครั้ง
ต่อๆไปก็อาจไม่ได้รับความสนับสนุนเต็มที่ 
  3. สภาวการณ์ส่วนบุคคล : สภาพบริบทของแต่ละบุคคลในเรื่องส่วนตัวอาทิเช่น
สถานภาพทางการเงินอายุสุขภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและความสัมพันธ์ในที่ท างานประวัติ
การศึกษาความส าเร็จที่ผ่านมาในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานฯลฯล้วนมีบทบาทต่อกระบวนการ
ตัดสินใจสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ทั้งสิ้น 

  4. แรงบันดาลใจส่วนบุคคล : แรงบันดาลใจส่วนบุคคลนี้มีความแตกต่างกันไปตาม
ปัจจัยในระดับบุคคลเช่นค่านิยมความเช่ือส่วนบุคคลความมุ่งหวังในชีวิตฯลฯตัวอย่างเช่นการแสวงหา
ความยอมรับนับถือความก้าวหน้าในงานอาชีพความประสงค์จะช่วยเหลือผู้อื่นโลกทัศน์ด้านลบที่เน้น
การป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงฯลฯแรงจูงใจของแต่ละบุคคลนี้เป็นตัวก าหนดระดับความร่วมมือ
ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้อีกปัจจัยหนึ่ง 

5. ขั้นการศึกษาวิธี (education) ข้ันตอนน้ีเป็นการเปิดโอกาสและจัดเตรียมกิจกรรมเสริม
ความรู้ตลอดจนให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็นเพื่อให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัประเด็นการเปลี่ยนแปลงพฒันาองค์กรนั้นๆรวมทั้งความเข้าใจในบทบาทและ
ความรับผิดชอบใหม่ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งนี้เพราะความเข้าใจถึงความจ าเป็นใน
การเปลี่ยนแปลงและความกระตือรือร้นอยากเปลี่ยนแปลงเพียงล าพังไม่อาจน าพาไปสู่ความส าเร็จได้
หากคนในองค์กรไม่รู้วิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่วิถีใหม่กิจกรรมงานในข้ันตอนการ  “ศึกษาวิธี” นี้จึง ได้แก่             
การประเมินระดับความรู้/ทักษะ/สมรรถนะปัจจุบันของคนในองค์กรในหัวข้อที่ประสงค์จะให้เกิด             
การเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะรายการที่จ าเป็นแก่การเปลี่ยนแปลงแต่
บุคลากรในองค์กรยังอ่อนด้อยอยู่ตลอดจนริเริ่มกิจกรรมอื่นๆเพื่อเสริมความรู้เฉพาะในเรื่องที่ประสงค์
จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาทิการรับถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากผู้เช่ียวชาญ ฯลฯ
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น  

ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของบุคลากรในข้ันตอนน้ี ได้แก่ 
  1. ฐานความรู้ปัจจุบัน : พื้นฐานความรู้อาจมาจากการศึกษาหรือการเรียนรู้สั่งสม
ประสบการณ์จนเช่ียวชาญในเรื่องนั้นๆผู้มีฐานความรู้ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงใดๆดีอยู่แล้วย่อม
สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าผู้ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น 

  2. ความสามารถในการเรียนรู้ : ความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลมี              
ความแตกต่างกันไปในเรื่องต่างๆความสามารถที่แตกต่างกนัน้ีมีผลให้บุคคลสามารถสนับสนุนประเด็น
การเปลี่ยนแปลงได้ในระดับต่างๆกันไป 
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  3. ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ : ศักยภาพขององค์กรในการจัดหาทรัพยากรที่
สนับสนุนการเรียนรู้เช่นผู้เช่ียวชาญในเรื่องที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงคู่มือการฝึกอบรมฯลฯมีผลต่อ
ระดับการเรียนรู้ของบุคลากรในข้ันตอนน้ี 

  4. ความพร้อมของแหล่งข้อมูลความรู้ : ความพร้อมของแหล่งข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น
ในประเด็นการเปลีย่นแปลงมีผลต่อระดับความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงในข้ันตอนน้ีโดยเฉพาะหาก
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้เฉพาะสาขา 

6. ขั้นมีความสามารถ (competence) ข้ันตอนนี้เป็นการสร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติ
จริงอันเกิดจากการที่บุคลากรได้น าความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงไป
ประยุกต์ใช้จนเกิดทักษะและความมั่นใจว่าสามารถประสบความส าเร็จได้ด้วยวิธีการแบบใหม่ตัวอย่าง
กิจกรรมในข้ันตอนนี้ก็ได้แก่  การจัดโอกาส on-the–jobtraining หรือ job shadowing                             
แก่กลุ่มเป้าหมายการจัดวาระแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่ผู้เคยด าเนินการมาแล้ว  

(knowledge and experience sharing forum) การจัดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการช้ีแนะ
รายบุคคล(individual coaching) เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลที่ไม่อาจด าเนินการได้
ในการฝึกอบรมสัมมนาเป็นกลุ่มใหญ่การริเริ่มกิจกรรม/เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาทิ success  

stories  forum ฯลฯเพื่อเสริมทักษะเสริมแรงบันดาลใจ/ความมั่นใจในการปฏิบัติจริงและขยาย
มุมมองในการทดลองปฏิบัติจริงส าหรับกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสม 

ปัจจัยที่สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปจนถึง
ระดับที่ “มีความสามารถ” กล่าวคือมีความมั่นใจและสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้แก่ 1) ระดับความสามารถทางกายภาพของบุคคลนั้น 2) ระดับ
ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลนั้น 3) เวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนาความรู้นั้น 4) ความพร้อม
ของทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบุคคลและ 5) อุปสรรคอื่นๆทางจิตใจเช่นอารมณ์หรือ
สถานการณ์ในชีวิตหรือหน้าที่การงานที่ท าให้ขาดสมาธิ 

         1. ความสามารถทางกายภาพ : ทักษะหรอืข้อจ ากัดทางกายภาพบางอย่าง
เช่นทักษะทางการกีฬาความเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัวบางอย่างฯลฯอาจเป็นปจัจัยส่งเสริมหรือ
อุปสรรคส าคัญในการสนบัสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรในระดับบุคคลได้ 
                     2. ความสามารถทางสติปญัญา : ระดบัความถนัดในการใช้ทกัษะทางสมอง
ด้านต่างๆอาทิการค านวณการใช้ภาษาการคิดวิเคราะห์ฯลฯมีผลต่อความสามารถในการสนับสนุน   
การเปลี่ยนแปลงองค์กรในประเด็นที่ต้องการความสามารถในด้านนั้นๆ 
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                      3. เวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนาความรู้นั้น : บุคลากรจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะ
ความรู้ให้ทันก าหนดเวลาที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ภารกิจการปรับเปลี่ยนองค์กรด าเนินไป
ได้ตามเป้าหมายหากไม่สามารถพัฒนาความรู้ได้ทันภายในก าหนดเวลาแม้จะมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้
ก็อาจไม่อยู่ในฐานะจะสามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ทันเวลา  
    4. ความพร้อมของทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนา : ทรัพยากรดังกล่าว
อาทิทรัพยากรทางการเงินคู่มือและเครื่องมือต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงการมีผู้เช่ียวชาญ
คอยให้ค าปรึกษาช้ีแนะในเรื่องที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงฯลฯเมื่อองค์กรด าเนินการเปลี่ยนแปลงไป
ได้ช่วงหนึ่งอาจพบว่าผู้ร่วมในการเปลี่ยนแปลงต้องการการสนับสนุนช้ีแนะเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ทักษะและความสามารถของคนในองค์กรจะด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนหากองค์กร
สามารถจัดเตรียมทรัพยากรเหล่าน้ีไว้ให้พร้อมเมื่อการเปลี่ยนแปลงด าเนินมาถึงจุดน้ี 

                      5. อุปสรรคทางจิตใจ : ความไม่พร้อมทางสภาวะจิตใจเช่นความกลัว
อุปสรรคการขาดความมั่นใจในตนเองฯลฯอาจบั่นทอนสมาธิส่งผลให้เกิดความคิดด้านลบหรือลด
แรงจูงใจในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได้ 

John P. Kotter (1996: 12-21) ได้น าเสนอข้ันตอนของการเปลี่ยนแปลง 8 ข้ันตอน                 
ซึ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงในบริษัทขนาดใหญ่ร้อยกว่าบริษัทแล้วเขียนเป็นหลักการ สรุปดังนี้ 
                1. Create sense of urgency – ปลุกให้ตื่น : ท าให้คนในองค์กรตระหนักว่าตอนนี้
มีปัญหาอะไร ท าไมต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีเหตุผลหรือความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างไร ข้ันตอน               
การอธิบายให้พนักงานในองค์กรเข้าใจนี้ส าคัญมาก มิฉะนั้นจะเกิดแรงต้านได้ง่าย 

  2. Build guiding coalition – สร้างแกนน าพันธมิตร : ควรหาพนักงานแกนน า 
(Change agents) โดยในองค์กรเล็ก อาจมีประมาณ 3-5 คน ส่วนในองค์กรใหญ่อาจมีประมาณ             
20–50 คน ซึ่งคนกลุ่มนี้ ต้องเป็นพนักงานที่มีความสามารถ เช่ือมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กร และมี
ทักษะในการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อผู้อื่น 

                  3. Form strategic vision and initiatives – สร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ และริเริ่ม
สร้างสรรค์ : ควรวางเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทให้ชัดเจน ซึ่งการสร้างวิสัยทัศน์ 
(vision) ท าได้โดยการน าเป้าหมายองค์กร ในระยะ 3 ปี/5 ปี/10 ปี มาปรับรวมกันให้เป็นวิสัยทัศน์ 
หรืออาจคิดได้จากการยกจุดแข็งขององค์กรข้ึนมา แล้วคิดเพื่อน าไปสู่การสร้างคุณค่านั้นร่วมกัน       
แล้วจากนั้นจึงน าวิสัยทัศน์มาขยายความเป็นพันธกิจ (mission) เพื่อให้คนในองค์กรรับรู้ร่วมกัน      
และปฏิบัติตามจนเกิดเป็นวัฒนกรรมองค์กร 
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 4. Enlist volunteer army – รับสมัครกองทพัอาสา : หากต้องการสรา้งการเปลีย่นแปลงที่
ส่วนใด ก็ควรมีกองทัพอาสาแทรกอยู่ในพื้นที่นั้นๆ โดยคนกลุ่มนี้ต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ก าลังท า สามารถ
สื่อสารไปสู่คนอื่นๆ และน าผลตอบรับ (feedback) กลับมาบอกเราได้ ซึ่งองค์กรควรให้อ านาจบางส่วนใน              
การตัดสินใจกับพวกเขา เพื่อแสดงให้เห็นว่ากองทพัอาสาสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้คนอื่นๆ ได้จริงและเป็น
การสร้างความน่าเช่ือถือให้กับคนกลุ่มนี้อีกด้วย 

                  5. Enable action by removing barriers – บรรลุเป้าหมายด้วยการทลาย
ก าแพง : การจัดการการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนได้ดี เราควรต้องปรับ 2 สิ่ง คือ 1) ความรู้สึก–หาข้อดี
ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้เจอ และปรับความรู้สึกที่เกิดข้ึน 2) ทักษะความสามารถ–พัฒนา              
และปรับเปลี่ยนการท างานของตนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
                 6. Generate short-term wins – สร้างชัยชนะเล็กๆ ระหว่างทาง : การเปลี่ยนแปลงที่
ยิ่งใหญ่จนประสบความส าเร็จ อาจเกิดข้ึนได้ช้า และค่อยเป็นค่อยไป จึงอาจท าให้คนในองค์กรที่มองไม่เห็น
ภาพรวม รู้สึกท้อแท้กับการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงควรตั้งเป้าหมายระยะสั้น เป็นชัยชนะเล็กๆ ระหว่างทาง 
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรรู้สึกประสบความส าเร็จในแต่ละระยะของการเปลี่ยนแปลง 
                 7. Sustain acceleration – รักษาอัตราเร่ง : สามารถท าได้โดยการสร้างสมดุล
ระหว่างการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) เช่น ด้านการวางแผน การตั้ง
งบประมาณ การแก้ปัญหา และภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (Change leadership) เช่น การให้
ทิศทาง การเลือกคนให้เหมาะกับงาน การสร้างแรงบันดาลใจ การผลักดันในทีมพัฒนาตัวเอง
ตลอดเวลา 

8. Institute change – สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน : ท าให้การเปลี่ยนแปลง
กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่พนักงานมีความพร้อมส าหรับการปรับเปลี่ยน และพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดี
ข้ึนอยู่เสมอ 
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หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

 พิเชฐ  บัญญัติ  (2550:  ออนไลน์)  สรุปหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง  5 ข้ันตอนไว้ดังนี้ 
1. การกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง (change activation) 
2. การบูรณาการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ (change integration) 
3. การปฏิบัติสู่การเปลี่ยนแปลง (change implementation) 
4. การเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลง (change leanrning) 
5. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (change evaluation) 

 Schermerhorn (2005: 473 ) ตั้งขอสังเกตวา การบริหารการเปลี่ยนแปลงจะมงุที่เปาหมาย
หลัก 5 ประการคือ 

1. ลักษณะการท างานของพนักงานที่ตองเปลี่ยนไป ซึ่งหมายรวมถึง พันธกิจ เปาหมาย 
กลยุทธขององคการ ตลอดจนการออกแบบการท างานใหม 

2. บุคลากร ทัศนคติและความสามารถของพนักงาน ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย
ขององคการที่สนับสนุนการท างานของพนักงาน 

3. วัฒนธรรมองคการ คานิยม แนวปฏิบัติที่น าไปสูพฤติกรรมใหมที่พึงประสงคของ
พนักงานแตละคนและการท างานเปนทีม 

4. เทคโนโลยีระบบการท างานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชสนับสนุนระบบการท างานใน
องคการ 

5. โครงสรางองคการ สายการบังคับบัญชาและการสื่อสารในองคการ 
 สรุปหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นการบริหารที่เกี่ยวข้องกับคน วัฒนธรรมของ
องค์การ และเทคโนโลยี การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีการก าหนดทิศทาง  วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การให้สู่การพัฒนา 
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บทบาทผูบ้ริหารกบัการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารในการพัฒนาองค์การ
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง  ผู้บริหารจึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร
(ก.พ.ร.: 36) ได้กล่าวถึงบทบาทผู้บริหารกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงไว้ดังนี้ 
 1. ผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (change sponsor) 

 ผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงหมายถึงผู้ก าหนดและตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดจะเกิดข้ึน
อย่างไรเป็นผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาที่มีผลกระทบสูงต่อ
ความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงจึงควรเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การหรือหน่วยงานที่เกิด         
การเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีมุมมองที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงมีความเข้าใจต่อ
ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งตระหนักและเข้าใจว่าภาวะผู้น ามีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อจะเข้าใจบทบาทและท าหน้าที่ของตนในการเป็นผู้น าใน                             
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมบูรณ์ 

 2. ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (change advocate) 

 ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงหมายถึงผู้ที่ให้การผลักดันและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งสามารถสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
ในองค์การผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การและการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดข้ึนเป็นอย่างดีรวมทั้งมีทักษะในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาตลอดจนความสามารถใน
การโน้มน้าวจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆในองค์การเกิดการยอมรับและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 

 3. ผู้เป็นตัวแทนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (change agent) 

 ผู้เป็นตัวแทนให้เกิดการเปลีย่นแปลงหมายถึงผูท้ี่มีสว่นช่วยและด าเนินกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆตลอดจนช่วยควบคุมดูแลและติดตามให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
ด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดหวังไว้โดยจะเป็นตัวกลางในการประสานงานและ
ท าการสื่อสารถึงปัญหาที่พบในการปฏิบัติ งานตลอดจนข้อกังวลและความคิดเห็นต่างๆ                                
ของกลุ่มเป้าหมายให้ผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได้รับทราบเพื่อหา
แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหรือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกิจกรรมอื่นๆ ที่จะท า
ให้การเปลี่ยนแปลงแปลงนั้นประสบความส าเรจ็ดังนั้นผู้เป็นตัวแทนให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงควรจะ
มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับองค์การและหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบตลอดจนกระบวนงาน
ต่างๆอีกทั้งควรมีความใกล้ชิดกับกลุม่เป้าหมาย (change  target)และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อของ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
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 4. ผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง 
 ผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงหมายถึงผู้ที่ต้องท าการปรับตัวให้เข้ากับ                   
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนโดยกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับการสื่อสารให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดข้ึนตลอดจนผลกระทบต่างๆทั้งในระดับองค์การระดับ
หน่วยงานและในระดับบุคลากรเองพร้อมทั้งต้องมีการปรับทัศนคติแนวคิดให้สอดคล้องกับสิ่งที่
องค์การจะเดินไปข้างหน้าและมีความเต็มใจยินยอมและกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนการตลอดจน
ผลกระทบต่างๆทั้งในระดับองค์การระดับหน่วยงานและในระดับบุคลากรเองพร้อมทั้งต้องมีการปรับ
ทัศนคติแนวคิดให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์การจะเดินไปข้างหน้ามีความเต็มใจยินยอมและกระตือรือร้น
ที่จะสนับสนุนการเปลีย่นแปลงดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมรวมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
พัฒนาตนเองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 

 สุวัฒน์  จุลสุวรรณ์ (2559: 12-19) กล่าวถึงบทบาทผู้บริหารกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 ไว้ดังนี้ 
  1. นักการศึกษาการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารต้องเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง               
อย่างลึกซึ้ง ทั้งธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร จิตวิทยาของคนเมื่อได้รับผลกระทบต่อ            
การเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ข้ันตอนและตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของคน การจะท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จ ผู้บริหารจะต้องมี                   
ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้อย่างลึกซึ้ ง   ยิ่ งไปกว่านั้นผู้บริหารที่ไม่ เข้าใจธรรมชาติของ                             
การเปลี่ยนแปลงดีพออาจจะตกเป็นอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงไปขององค์กรเสียเอง 

  2. ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารเป็นผู้น าก าหนดเป้าหมาย  (set goal)  
วางแผน (plan)  สื่อสารแผน (communicate)  มอบหมายงาน (delegate)  การตรวจสอบ 
(supervise) ประเมินผล (evaluate)  และท าตัวเป็นตัวอย่าง (role model)  หลักการบริหารทั้ง                
7 ประการนี้สามารถน าไปใช้ได้กับการสร้างการเปลี่ยนแปลง การสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็น                 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างจากการบริหารโดยทั่วไป  การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมุ่งเน้นเป็นพิเศษ
ไปที่ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงและการท างานที่สอดประสานกันทุกด้านแบบองค์รวมโดยค านึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นส าคัญ 

  3. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้บริหารเข้าไปอยู่
ข้างในระบบ เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ท าหน้าที่เป็นผู้ เกื้อหนุน (facilitator)  ทั้งคิด  
วางแผน และลงไปคลุกคลีเป็นเพื่อนคนท างาน ช่วยเหลือเกื้อหนุนให้พวกเขาท าการเปลี่ยนแปลงได้
ส าเร็จ อีกทั้งท าตัวเองเป็นแบบอย่าง เช่น เมื่อผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเกื้อหนุนให้เกิดการเปลี่ยน
วัฒนธรรมผ่านการเปลี่ยนแปลงหัวข้อสนทนา ก็จะท าโดยวิธีลงไปเป็นคู่สนทนากับเพื่อนร่วมงาน  
แล้วหาจังหวะสอดแทรกเรือ่งราวใหม่ของตนเข้าไปในการสนทนาวิธีน าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่
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ทั้งการท างานแทน  ไม่ใช่ทั้งการสอนให้ท างานเป็น  แต่เป็นการสอนให้บุคคลรู้จักการคิดเชิงกลยุทธ์ 
สามารถจับสาระของเรื่องหรือจับแบบแผนของการเกิดเหตุการณ์ ( recognize  pattern) และรู้จัก
คาดเดาต่อไปได้ว่าเมื่อเกิดเรื่องราวแบบนี้ข้ึนแล้ว จะเกิดปัญหาหรือเกิดโอกาสอะไรตามมาก่อนที่
ปัญหาหรือโอกาสนั้นจะเกิดข้ึนจริงๆ ตัวผู้น าการเปลี่ยนแปลงเองต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์หรือมีเชาว์อารมณ์สูง มีสติรู้ตัวเองดีอยู่เสมอ ตามสังเกตความคิดและอารมณ์ของ
ตัวเองได้ทัน  มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลา 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นการน าองค์ประกอบของทรัพยากรทางการบริหาร                           
ที่ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการมาบูรณาการ เพื่อสร้าง                     
การเปลี่ยนแปลงมีการบริหารจัดการเป็นแกนกลางในการดึงพลังจากบุคลากร ให้พร้อม ต่อ                     
การเปลี่ยนแปลง จัดสรรงบประมาณที่สามารถสนับสนุนให้บุคลากรมีความเต็มใจ  ที่จะปฏิบัติตาม  
และสรรหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการอย่างเพียงพอ  ซึ่งผู้บริหารที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในองค์กร ควรด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  1. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (planning  change)  
 การด าเนินการเปลี่ยนแปลงองค์การ  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใหม้ีประสทิธิภาพ
โดยอาศัยวิธีการบริหารต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์การ การปรับปรุง (work simplification)การรื้อ
ปรับระบบ (re-engineering)การน าหลักการของการบริหารเชิงคุณภาพ  เช่น การควบคุมคุณภาพ    
ทั่วทั้งองค์การ หรือระบบการจดัการคุณภาพ (ISO) หน่วยงานต้องมีการวางแผนการเปลีย่นแปลงที่จะ
เกิดข้ึน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อความล้มเหลว  โดยกระบวนการเพื่อเตรียมความพร้อม
ขององค์การ ทั้งหมดมี 10 กระบวนการ คือ 1) ก าหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง 2) การระบุ
ความต้องการของการเปลี่ยนแปลง 3) การเลือกการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น 4) การประเมิน                     
ความสลับซับซ้อน 5)  การวางแผนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม 6) การก าหนดระยะเวลา                            
การเปลี่ยนแปลง 7) การจัดท าแผนปฏิบัติ 8) การคาดการณ์ผลกระทบ 9)  การคาดการณ์ต่อต้านจาก
บุคลากร และ 10) การทดสอบและตรวจสอบแผนการเปลี่ยนแปลง   
 2. การด าเนินการตามแผนการเปลี่ยนแปลง (implementing  change)  
 เมื่อได้เตรียมการและสร้างแผนการปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว 
ข้ันต่อไปจะด าเนินการลงมือปฏิบัติตามแผนการเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการด าเนินการตาม                        
การเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย 1) การสื่อสารภายในองค์การ 2) การมอบหมายความรับผิดชอบ        
3) การพัฒนาพันธกิจ 4) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ และ 5) การเอาชนะการต่อต้าน 
การเปลี่ยนแปลง 
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  3. การเสริมแรงการเปลี่ยนแปลง (consolidating  change)  
 เสริมแรงการเปลี่ยนแปลงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน  ดังนั้นองค์การควรต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และปรับเปลี่ยนการด าเนิน                   
การเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเสริมแรงการเปลี่ยนแปลง 
                    4. การรักษาระดับการเปลี่ยนแปลง  (maintaining  momentum)   
 การรักษาระดับการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในองค์การ เป้าหมาย
ไม่เพียงแต่องค์การมีความก้าวหน้าเท่านั้น  หากต้องการให้การเปลี่ยนแปลงประสบความส าเร็จอย่าง
ยั่ งยืน หน่วยงานอาจใช้กลยุทธ์ เพื่ อลงในแผนเพื่ อรักษาระดับความสนใจ และผู้ป ฏิบัติ                             
การเปลี่ยนแปลงมีความกระตือรือร้น ที่จะน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการ             
ตามแผน เมื่อเห็นว่าการด าเนินการของการเปลี่ยนแปลงเดิมมีความล่าช้า ควรมีการทบทวนเป้าหมาย
เพื่อเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงใหม่ การน าแนวคิดการเปลี่ยนแปลงผนวกเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
องค์การ การสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวกับงาน  โดยช้ีให้เห็น
ประโยชน์ของการพัฒนาที่มีต่อความก้าวหน้าในการท างาน  การจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรใน                
ทุกระดับปฏิบัติ โดยให้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และทักษะต่างๆ 

 

บทสรปุ 

 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลง  คือ กระบวนการท างานของผู้บริหารและผู้ร่วมงานเพื่อร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงสภาพขององค์กรการแบบเดิมไปสู่องค์การแบบใหม่คือองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อก่อให้เกิดการยอมรับในองค์การก็คือ การยอมรับของบุคลากร
โดยรวม ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์การ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
เกิดข้ึนอย่างบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อองค์การ องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เกิดข้ึนได้
อย่างบรรลุเป้าหมายและส่งผลดีต่อองค์การ องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้การบริหาร                
การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควรเริ่มจากการก าหนดวิสัยทัศน์ (ภาพความส าเร็จ
สุดท้ายในการบริหารการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นๆ ) วัตถุประสงค์และแนวทางในการบริหาร                          
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนโดยมุ่งผลลัพธ์ผลสัมฤทธ์ิต่อองค์กรเป็นหลักในขณะเดียวกัน
ก็ไม่ละเลยความจ าเป็นในระดับบุคคลเพื่อเอื้ออ านวยให้บุคลากรในองค์กรสามารถผ่านช่วงเวลาแห่ง
การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ได้อย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกทั้งเพื่อรักษาระดับ
ผลงานตลอดจนขวัญก าลังใจไว้ไม่ให้เสื่อมถอยในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นพื้นฐานเสริมผลงาน
ให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไปเมื่อเข้าสู่วิถีใหม่ 
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ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถาม หรืออธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

        1. อธิบายความหมายการบริหารการเปลี่ยนแปลงและยกตัวอย่าง 
        2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง   
       3. ความส าคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง  และให้อธิบายเหตุผล
ประกอบ 

        4. หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง 
        5. บทบาทของผู้บริหารการเปลีย่นแปลงมีความส าคัญต่อการบริหารองค์การอย่างไร 
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บทท่ี 7 

การบริหารเชิงกลยุทธ์  
(strategic management) 

 

การบริหารเชงิกลยุทธ ์

 

 “Strategy” มาจากค าว่า “Strategies” ในภาษากรีกที่ เกิดจากค าว่า “Stratus”               
ซึ่งหมายถึง “Army” หรือ“กองทัพ” ผสมกับค าว่า “Ageing” ซึ่งหมายถึง “Lead” หรือ“น าหน้า” 
ซึ่งในทางบริหารได้ตีความหมายว่า “Leading the Total Organization” ทั้งนี้การบริหารองค์กรก็
เปรียบเสมือนกับการน ากองทัพไปสู้รบโดยสิ่งส าคัญที่สุดของการสู้รบก็คือ“การมุ่งที่จะต้องชนะ” 
(emphasizes  winning) โดยผู้น าจะต้องเป็นผู้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการสู้รบ (ขับเคลื่อน
องค์กร)  ไปสู่ เป้าหมายที่ตั้ งไว้  เ ช่น การชนะสงคราม หรือเป้าหมายต่างๆ ขององค์การ                            
(พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2552: 2) โดยได้มีผู้ให้นิยามในความหมายความหมายต่างๆ ดังนี้ 
 ภาณุ ลิมมานนท์ (2550: 19) ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ ศาสตร์และศิลป์
ในการก าหนดการปฏิบัติการ การประเมินผลและการตัดสินใจตามหน้าที่ซึ่งช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือหมายถึงกระบวนการซึ่งรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน 3 ประการ คือ  
  1) การวิเคราะห์กลยุทธ์ (strategy analysis)  

  2) การก าหนดกลยุทธ์ (strategy formulation)  

  3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (strategy implementation) 

 พิบูล พิณปะปาล (2551: 10) ให้ความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า เป็นการก าหนดทิศทาง
หรือวิถีทางในการด าเนินงานขององค์การเพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่       
ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องท า                     
การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพื่อจัดท า
แผนการด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กาญจนา คิริวงค์ (2552: 13) ได้ให้ความหมายของ การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ การบริหารซึ่ง
กระท าอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุด น าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการของ
การก าหนดทิศทางระยะยาว การก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์และการควบคุมและประเมิน              
กลยุทธ์ขององค์การ 
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 นิติธร รุ่งเรือง (2553: 9) ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์คือกระบวนการ            
การตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อน าองค์การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ ก าหนดไว้
โดยการน าทรัพยากรการบริหารมาใช้ตามข้ันตอนการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการประเมินกลยุทธ์ขององค์กร 

 วันชัย มีชาติ (2554: 115) ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ การก าหนด
เป้าหมายรวมขององค์การและวิธีการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 หยดฟ้า ราชมณี (2554: 6) ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า คือ กระบวนการ
ข้ันตอนการก าหนดวัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และการใช้ทรัพยากร เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยเริ่มพิจารณาจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตแล้วจึง
ก าหนดพันธกิจและเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อให้สถานศึกษาสามารถปรับตัวกับสภาวะแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงและ
บรรลุถึงความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 วิเชียร วิทยอุดม (2554: 7-1 ) การจัดการเชิงกลยุทธ์คือการกระท าและการตัดสินใจใน                 
การก าหนดการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะท าให้เปรียบเทียบการแข่งขันกับองค์การต่างๆ สามารถเผชิญ
กับสภาวะการแข่งขันที่สูงได้และสามารถที่จะน าพาองค์การไปสู่เป้าหมายเพื่อให้เกิดการก าหนดกล
ยุทธ์ที่จะน ามาใช้และมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีความต่อเนื่อง ในการพิจารณาก าหนดกลวิธีที่
เหมาะสมต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งประกอบไปด้วย                      
การวิเคราะห์และการทบทวนสถานการณ์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การตัดสินใจก าหนด
แผนงานการด าเนินงานหลักและการควบคุมโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในระยะยาวขององค์การ และก่อให้เกิดคุณค่าที่ยั่งยืน 

 Pearce and  Robinson (2000: 3) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง
กระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนโดย
วิธีการเหล่าน้ันจะสามารถช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 Robbins and Coulter (2007: 89) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ กิจกรรมต่างๆ              
ที่ผู้บริหารกระท าเพื่อให้ได้กลยุทธ์ขององค์การ โดยจ าเป็นต้องอาศัย กระบวนการจัดการที่เป็น
พื้นฐานขององค์การ คือการวางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม โดยเพิ่มและเน้น                      
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ เพื่อให้ทราบสถานะขององค์การเพื่อก าหนด
กลยุทธ์อย่างเหมาะสมก่อนน าไปปฏิบัติต่อไป 
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กล่าวโดยสรุปการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือกระบวนการการวางแผนและด าเนินงานที่เป็นระบบ 

มีกระบวนการที่ชัดเจน มีการวางแผน การจัดการองค์การ การด าเนินการ การควบคุม ประเมินและ
ติดตามผล ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานระยะยาวขององค์การเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ 

 

ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการท างานที่ เป็นระบบที่พัฒนาองค์การให้มี                             
ความเข้มแข็งโดยมีกระบวนการที่ ชัดเจน มีการวางแผน การจัดการองค์การ การด าเนินการ                
การควบคุม ประเมินและติดตามผล ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานระยะยาวขององค์การเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์การซึ่งมีนักวิชาการได้อธิบายถึงความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้  ดังนี้ 
 พัชรา มั่งชม (2544: 36) กล่าวว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร  คือ 

  1. ช่วยให้องค์กรมีวัตถุประสงค์  และก าหนดทิศทางในอนาคตที่ชัดเจนท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  2. ช่วยสร้างความสอดคล้องของการด าเนินการภายใต้องค์กรและท าให้หน่วยงาน
ขององค์กรมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน 

  3. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารท าให้ได้พัฒนา
ความคิดและช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได้ 
  4. ช่วยให้องค์การสามารถคาดการณ์ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในองค์การ
และภายนอกองค์การที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

  5. ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถบริหารองค์กรได้อย่างกว้างขวางท าให้ช่วยลด               
ความเสี่ยงได้ 

 จินตนา บุญบงการ (2548 : 1) กล่าวว่าความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์มีดังนี้ 
  1. ก าหนดทิศทางองค์การกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารเกิด                
ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศน์ต่ออนาคตท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์และทิศ
ทางการด าเนินงานของธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  2. สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้ความสนใจกับ               
การก าหนดการประยุกต์การตรวจสอบและการควบคุมกลยุทธ์ขององค์การ 

  3. สร้างความพร้อมให้แก่องค์การการศึกษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ                 
การก าหนดกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารผู้จัดการในส่วนต่างๆและสมาชิกขององค์การเกิดความเข้าใจใน
ภาพรวมและศักยภาพของธุรกิจตลอดจนอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อองค์การ 



164 

 

 สมยศ นาวีการ (2548: 4 ) กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ช่วยให้หน่วยงานขององค์กรมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อย่าง
เดียวกัน  ถ้าปราศจากแนวทางที่ก าหนดโดยการบริหารเชิงกลยุทธ์แล้ว  หน่วยงานขององค์การมักจะ
มีความโน้มเอียงไปสู่ทิศทางที่ต่างกัน 

  2. การบริหารเชิงกลยุทธ์ท าให้ผู้บริหารต้องมีประสิทธิภาพและตระหนักถึง
สภาพแวดล้อมขององค์กรให้มากข้ึน  การบริหารเชิงกลยุทธ์จะปลูกฝังนิสัยการใช้ความคิดและ              
การมองอนาคตแก่ผู้บริหาร 

     3. การบริหารเชิงกลยุทธ์ไม่เพียงแต่สนับสนุนความผูกพันในส่วนของผู้บริหารที่มี
ส่วนร่วมเท่านั้น แต่จะช่วยลดการต่อต้านในสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจบุคคลส่วนใหญ่จะยอมรับ                      
การตัดสินใจ เมื่อพวกเขาเข้าใจปัจจัยที่จ ากัดและทางเลือกที่เป็นไปได้ 
 พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2552: 3) กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์มีดังนี้ 
  1. ช่วยให้ผู้บริหารตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเห็นโอกาสใหม่ๆ เห็นข้อจ ากัดที่อาจ
เกิดข้ึนท าให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าองค์กรอื่น 

  2. ท าให้มีทิศทางในการด าเนินงานองค์กรที่ชัดเจน เห็นถึงแนวทางที่องค์กรต้อง
ปฏิบัติ 

  3. ท าให้องค์กรสามารถสร้างผลตอบแทน ( returns) ที่เหนือกว่าคู่แข่งได้ด้วย                           
การสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive  advantage) และสามารถรักษาข้อได้เปรียบนี้ไว้ 

  4. ยกระดับองค์กรให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพ (efficiency) การมีต้นทุน                     
การด าเนินการที่ต่ าลงและการมีประสิทธิผล (effectiveness) คือ การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

  5. ช่วยให้ผู้บริหารมีการท างานในลักษณะ proactive คือ สามารถคาดการณ์
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน หรือเป็นฝ่ายรุกมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายรับ (reactive and defensive) 

 วรางคณา  ผลประเสริฐ (2552 : 8 – 10)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์
ไว้ว่า ในการบริหารองค์การในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าการด าเนินงานต่างๆ มีการแข่งขัน                        
ค่อนข้างสูง แนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิมๆ ไม่สามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้
เหมือนในอดีตการบริหารองค์การสมัยใหม่นับว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจส าคัญต่อ                          
การบริหารงานขององค์การที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้บริหารจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารเพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้กลยุทธ์การบริหารที่ทรงประสิทธิภาพน้ี จะต้องดีพร้อมสมบูรณ์ตามความหมายของการบริหาร
ทั้งสองอย่าง คือการมีประสิทธิผล (effectiveness) ที่สามารถก าหนดเป้าหมายที่ดีและสามารถ
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บรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายนั้นๆ ได้และการมีประสิทธิภาพ (efficiency) ที่สามารถท าส าเร็จใน
เป้าหมายเหล่าน้ัน โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุดด้วย หรือถ้ากล่าวอย่างสรุปกลยุทธ์การบรหิารที่ทรง
ประสิทธิภาพน้ันจะต้องสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพให้เกิดข้ึนได้ทุกแง่มุม  คือ  ทั้งในแง่ของ
รายบุคคลกลุ่ม (ทีมงาน) และตลอดทั้งองค์การด้วย ทั้งนี้ไม่จ ากัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนแต่อย่างใด กลยุทธ์ขององค์การจะเปน็สิง่ส าคัญที่จะก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ขององค์การได้ การท าความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การที่ประสบผลส าเร็จในการใช้กลยุทธ์  
เพื่อการจัดการจะท าให้นักบริหารได้ทราบถึงความส าคัญของกลยุทธ์  ที่จะช่วยสนับสนุนองค์การให้
ประสบผลส าเร็จ  และจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ  
การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร ดังนี้     
  1. ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางที่ชัดเจน โดยก าหนดวิสัยทศัน์ภารกิจและ
วัตถุประสงค์ ขององค์การอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางของ
องค์การ จะเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างเหมาะสม 

  2. ช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบ โดยการพิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ ท าให้ผู้บริหารสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
การตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนั้น  ท าให้นักบริหารสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทาง              
การด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้ 
 3. ช่วยสร้ างความพร้อมให้องค์การในการก าหนดวิ ธีการหรือแนวทางใน                                        
การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ องค์การจะต้องท าการวิเคราะหแ์ละประเมินปจัจัยต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การเพื่อคิดค้นแนวทางในการด าเนินงานที่ เหมาะสมที่สุดท่ามกลาง                 
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ น าไปสู่การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ท าให้องค์การมีการเตรียม
ความพร้อมในการรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งช่วยเตรยีมความพร้อมและพัฒนาบคุลากรที่
อยู่ภายในองค์การ เนื่องจากการพัฒนาเชิงกลยุทธ์จะต้องมีการสร้างความเข้าใจและแนวทางใน              
การเตรียมพร้อมเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนของสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง 
  4. ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขันสามารถ
เกิดข้ึนจากการน าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การน าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่า
เหมาะสมกับราคาการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นความพยายามในการแข่งขันกับศักยภาพของตนเอง 
หรือในเชิงเปรียบเทียบกับองค์การอื่น ๆ  เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายตามความคาดหวังของผูร้ับบริการหรือผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องจะช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งข้ันให้แก่องค์การ  และเสริมสร้าง
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารของนักบริหาร 
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  5. ช่วยให้การท างานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีการก าหนด
กลยุทธ์การประยกุต์ใช้และการตรวจสอบควบคุมไว้อย่างชัดเจน  ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิด
ความร่วมมือโดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์การ อีกทั้งจะช่วยให้มีการจัดสรร
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการบริหารองค์การในส่วนต่างๆ นอกจากนี้แล้ว
การจัดการเชิงกลยุทธ์ยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวมโดยเฉพาะเป้าหมายใน                
การด าเนินงาน  ท าให้สามารถจัดล าดับการด าเนินงานตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนได้  

6. ช่วยให้องค์การมีมุมมองที่ครอบคลุม โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียการจัดการเชิง              
กลยุทธ์ เป็นวิธีการบริหารที่ค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับ
องค์การ เช่น เจ้าหน้าที่ ประชาชน ผู้รับบรกิาร และคู่แข่ง ซึ่งบุคคลเหลา่นี้ลว้นมีความคาดหวังต่อองค์การ
แตกต่างกัน หากองค์การสามารถตอบสนองความคาดหวังดังกล่าวได้   
 แก้วตา เข้มแข็ง (2555) กล่าวว่าความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์มีดังนี้ 
  1. ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
เพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงานเป็นประเด็นส าคัญ 

  2. ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ มีความเป็นตัวเองมากข้ึน รับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของตนเองมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนของ
องค์การโดยองค์การและเพี่อองค์การไม่ใช่เป็นการวางแผนที่ต้องกระท าตามที่หน่วยเหนือสั่งกา ร   
ช่วยให้องค์การเตรียมความพร้อมเพี่อรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด 

  3. เป็นเงื่ อนไขหนึ่ งของการจัดท าระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้นผลงาน 
(performance base  budgeting) ซึ่งส านักงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานใน
สังกัดจัดท าก่อนที่จะกระจายอ านาจด้านงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อนลงไปให้
หน่วยงาน 

  4. ช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วยตนเองจึงเป็นการวางแผน
พัฒนาที่ยั่งยืนจากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าความส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นมี
ประโยชน์มากต่อองค์การก็คือ ท าให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้เพราะการบริหาร
เชิงกลยุทธ์จะก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนท าให้ลูกค้าผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวทางหรือนโยบาย
การบริหารงานและสามารถช่วยผู้บริหารยกระดับผลการปฏิบัติงานข้ึนมาได้คือองค์การจะสามารถ
บรรลุทั้งประสิทธิภาพคือการมีต้นทุนในการด าเนินงานที่ต่ ากว่า และมีประสิทธิผลคือบริหารงาน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้และช่วยให้ผู้บริหารมีการท างานในลักษณะเชิงรุก (proactive) 

มากกว่าเชิงรับและป้องกันตัว(reactive and defensive) ซึ่งท าให้องค์การปรับตัวได้ดีกว่า 
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หลักการบริหารเชิงกลยุทธ ์

 

 การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารที่เป็นระบบ ที่จะช่วยให้การบริหารองค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งนักวิชาการกล่าวถึง หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ดังนี้ 
 จินตนา บุญบงการ (2548: 1) กล่าวถึงหลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่าผู้บริหาร
ระดับสูงในฐานะผู้น า (Leader) และผู้ตัดสินใจ (decision  maker) จะสามารนาพาหน่วยงานของ
เขาให้ผ่านกระแสการพลวัตของสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

 สมยศ นาวีการ (2548: 16) กล่าวว่าหลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์จะมุ่งตรวจสอบและ 

ประเมินทั้งโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายนอกและจุดแข็งจุ ดอ่อนภายใน
สภาพแวดล้อมขององค์การ 

   กาญจนา คันวงศ์ (2552: 19) กล่าวว่า หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการจัดการ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีทิศทางที่ไม่แน่นอนผู้บริหารต้องเข้าใจ พลวัต (dynamic) 

ของการเปลี่ยนแปลง ทั้งสามารถคาดเดาและก าหนดทิศทางขององค์กรไปสูจ่ดุหมายตามทีว่างไว้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 มอร์แกน, มาร์ค และคณะ (อ้างอิงใน ณัฐยา สินตระการผล , 2553: 24) ให้ความเห็นว่า 
หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ต้องอาศัยระบบที่ช่วยผลักดันให้องค์กรท าสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้อง
ตลอดเวลา ซึ่งช่วยในการระบุวางแผนงาน และจัดล าดับความส าคัญของการลงทุนแต่ละโครงการ
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองก่อนน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนสร้างความ
แน่ใจว่าการด าเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

 สรุปหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานของ
องค์การ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ต้องวิเคราะห์และประเมิน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงานด าเนินการที่
เหมาะสมที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการบริหารที่มีก าหนดผล
การปฏิบัติขององค์การในระยะที่แน่นอน 
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กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

 ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการน าแนวคิดของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) มาใช้เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบการบริหารที่มี
กระบวนการเป็นข้ันตอนต่างๆ ที่จะท าให้การบรหิารบรรลตุามวัตถุประสงค์ทีก่ าหนดไว้ การที่องค์การ
สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวไว้ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจนการก าหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และก าหนดกลยุทธ์เพื่อผลักดันองค์การให้บรรลุตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้จึงมี
ความส าคัญอย่างมากที่จะต้องอาศัยกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดง
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ดังนี้ 
 ปกรณ์ ปริยากร (2550: 91-92) ได้ เสนอว่าในการจัดการเ ชิงกลยุท ธ์ขององค์การ 
ประกอบด้วยข้ันตอนหลักส าคัญ 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ (Current situation analysis) วิเคราะห์
จาก 

 1.1 พิจารณาผลประกอบการจากผลตอบแทนการลงทุนล้วนแบ่งการตลาด
แนวโน้มในการท าก าไร ผลตอบแทนต่อหุ้น ฯลฯ 

 1.2 พิจารณากลยุทธ์ในปัจจุบันของภารกิจ ( mission) วัตถุประสงค์
(objectives) กลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้รวมทั้งแนวทางหรือมาตรการต่างๆ 

 2. การพิจารณาและประเมินบทบาทของนักบริหารในระดับกลยุทธ์(examining 

and evaluation strategic management) โดยมุ่งไปที่การวิเคราะห์เจาะลึกบทบาทของคณะ
กรรมการบริหาร (board of directors) กับบรรดานักบริหารระดับสูง (top management)              
เป็นส าคัญ 

 3. การพิจารณาและประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (a scan of external 

environment) การประเมินทั้งสภาพทั่วไป (general environment) และสภาพแวดล้อมของ                                 
ก า ร แ ข่ ง ขั น  ( competitive environment) เ พื่ อ ห า ข้ อ ส รุ ป ที่ ช้ี ใ ห้ เ ห็ น โ อ ก า ส ต่ า ง ๆ 
(opportunities)และข้อจ ากัดหรืออุปสรรคต่างๆ  (threats) รวมทั้ งปัจจัยส าคัญที่ เป็นผลต่อ
ความส าเร็จ (key success factors)  

  4. การพิจารณาและประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (a scan of internal 

corporate environment) การประเมินปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง 
(strengths) และจุ ดอ่ อน  (weaknesses) ร วมทั้ ง ข้อมู ลด้ านสมรรถนะอันโดด เด่น ( core 

competencies) ของกิจการ 
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  5. การวิเคราะห์ปัจจัยหรือประเด็นเชิงกลยุทธ์ (analysis of strategic factors) 

การประมวลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด เข้าด้วยกัน  
  6. การคิดค้น วิเคราะห์และเลือกทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (generation, evaluation, 

and selection of the best alternative strategy)  

 6.1 การก าหนดทางเลือกที่จะใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ 

 6.2 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกแต่ละทางการเปรียบเทียบ
ทางเลือก 

 6.3 การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ 

  7. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ(implementation) เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการน า
กลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้ผ่านการตัดสินใจแล้วไปด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด 

  8. การควบคุมและการประเมินผล (control and evaluation) เป็นการจัดวาง
ระบบการควบคุมและระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อแสวงหาข้อมูลและข้อสรุปในการวัดผลงานกับ
มาตรฐานการปรับแก้และการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
องค์กรให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน  
 วรางคณา ผลประเสริฐ (2552: 16–20) การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ใน      
การด าเนินการ ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้การคิดอย่างเป็นระบบในการก าหนดกรอบของความเป็น
องค์การเพื่อให้เกิดความเข้าใจในส่วนต่างๆ และสามารถมองเห็นภาพทั้งองค์การในมุมมองที่
เหมาะสม มุ่งจะช่วยให้ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการ ให้ความสนใจประเด็นปลีกย่อยที่ไม่จ าเป็นประกอบไป
ด้วย ข้ันตอนพื้ นฐาน 4  ข้ันตอน คือ  (1) การ วิ เ คร าะห์ เ ชิ งกลยุท ธ์ ( strategic analysis)                
(2) การก าหนดกลยุทธ์ (strategic formulation) (3) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ(strategic 

Implementation) และ (4) การประเมินและควบคุมกลยุทธ์(strategic evaluation and control) 

 กระบวนการทั้ง 4 เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันและสามารถย้อนกลับมาประเมินและ
ปรับเปลี่ยนภายในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังภาพที่ 7.1 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7.1 ข้ันตอนพื้นฐานการจัดการเชิงกลยทุธ์ 

การน ากลยุทธ์ 

สู่การปฏิบัติ 
(strategic 

Implementation) 

การประเมินและ
ควบคุมกลยุทธ์ 

(strategic 

evaluation and 
control) 

การก าหนด  
กลยุทธ์  

(strategic 

formulation) 

 

การวิเคราะห์ 
เชิงกลยุทธ์ 
(strategic  

analysis) 
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1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (strategic analysis)  

 เป็นกระบวนการเริ่มแรกที่ส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในการพัฒนากลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับองค์การ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์คือการวิเคราะห์ถึงปัจจัยและสภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การและกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อที่จะได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ัน
รวมทั้งสถานะของตัวองค์การได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะบอกให้ทราบว่าปัจจัย
หรือสภาวะแวดล้อมภายนอกมีลักษณะย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด และก่อให้เกิดโอกาส
และข้อจ ากัดต่อองค์การได้อย่างไรบ้างนอกจากนี้การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์การทราบถึง
ทรัพยากร (resources) และความสามารถ (capabilities) ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในองค์การเป็นจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดกลยุทธ์ต้องเข้าใจในความสัมพันธ์และแนวโน้ม
ความเป็นไป ของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ทั้งสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมใน
ระบบสุขภาพ วัตถุประสงค์  หลักของการวิเคราะหเ์ชิงกลยุทธ์ เพื่อคาดการณ์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
องค์การ  ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกบวกที่ก่อโอกาส หรือเป็นปัจจัยลบที่สร้างข้อจ ากัดให้กับองค์การ  
ผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์ ทางกลยุทธ์นั้นประกอบด้วยโอกาส ข้อจ ากัดที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกจุดแข็ง และจุดอ่อน ที่เกิดจากปัจจัยภายใน หรือที่นิยมเรียกกันว่าการวิเคราะห์ SWOT 

(SWOT analysis : strengths weaknesses opportunities and threats) รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับองค์การ  ถ้าองค์การท าการก าหนดกลยุทธ์  โดยขาดการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในแล้วกลยุทธ์ขององค์กรก็จะมีแนวโน้มทีจ่ะประสบความล้มเหลวสูง เพราะแผนกล
ยุทธ์ขาดความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ในทางกลับกันถ้าหากองค์กรใดสามารถที่จะปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ก็จะท าให้องค์การสามารถสร้างโอกาสในการด าเนินงานซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้ดังนั้นผู้บริหารต้องสามารถก าหนดได้ชัดเจนว่า ในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นั้นควร
จะท าอะไร  สามารถท าอะไรได้และต้องการท าอะไร การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะประกอบด้วย              
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (external environmental analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสามารถให้ผลลัพธ์แก่องค์การการเป็นโอกาส  

(opportunities) หรือข้อจ ากัด (threats) สภาวะแวดล้อมภายนอกจะอยู่นอกเขตขององค์การดังนั้น
ผู้บริหารจะไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้โดยตรงแต่พลังเหล่านี้จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อ              
การด าเนินการและการบรรลุเป้าหมายขององค์การซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะ
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงหรือไม่ย่อมส่งผลให้เกิดโอกาสหรือข้อจ ากัดต่อองค์การ
รวมทั้งมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์การการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนั้น
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงและที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง 
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 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environmental Analysis) 

 สภาพแวดล้อมภายนอกมีอิทธิพลต่อองค์การอย่างมากก็จริงแต่ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจ
และสามารถจัดการปัจจัยภายในองค์การด้วยการด าเนินงานจึงจะบรรลุเป้าหมายการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในจะได้ผลการวิเคราะห์เป็นจุดแข็ง  (strengths) หรือจุดอ่อน (weakness)              
ขององค์การส าหรับปัจจัยภายในขององค์การนั้นมีวิธีที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หลายวิธีด้วยกันอาทิ
เช่น การวิเคราะห์ตามสายงาน (functional analysis) การวิเคราะห์ตามตัวแบบห่วงโซ่คุณค่า 

(value  chain) การวิเคราะห์ตามตัวแบบ7-S หรือการวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถภายใน 

(resources and  capabilities  analysis) ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์ได้หลายวิธีแต่ผลลัพธ์ที่จะได้รับ
นั้นได้แก่การทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การซึ่งจะช่วยในการก าหนดความสามารถใน             
การแข่งขันขององค์การโดยปัจจัยส าคัญภายในองค์การที่ผู้บริหารควรวิเคราะห์จะคลอบคลุมทั้ง
ส่วนประกอบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ขององค์การเช่นการเงินการตลาดการด าเนินงานทรัพยากร
มนุษย์ประวัติศาสตร์ขององค์การค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การเป็นต้นโดยปัจจัยภายในองค์การจะ
เป็นเครื่องบ่งช้ีความพร้อมในการแข่งขันและความพร้อมในการด าเนินงานขององค์การ 

2. การก าหนดกลยุทธ์ (strategy formulation)  
 เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์เ ชิงกลยุทธ์  ซึ่ งเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ในแต่ละองค์การท าให้ผู้บริหารสามารถก าหนดเป้าหมายของ
องค์การได้ตลอดจนสามารถรู้ถึงทิศทางขององค์การในอนาคตโดยการน าข้อมูลและความรู้ต่างๆที่
ได้รับจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มาจัดท าเป็นกลยุทธ์ในระดับและรูปแบบต่างๆรวมทั้งประเมินและ
คัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดมีความเหมาะสมกับองค์การมากที่สุดผลจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และ               
การก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ (strategic planning) การก าหนด                 
กลยุทธ์จะเริ่มต้นจากการก าหนดจุดมุ่งหมายขององค์การได้แก่วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 การก าหนดกลยุทธ์จึงมีความส าคัญมากต่อจุดหมายปลายทางในอนาคตการประมวลข้อมูล
ทั้งหมดจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (portfolio approach) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ SWOT                

จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในระดับองค์การโดยรวม  (corporate-level strategy) ซึ่งถือเป็น                
กลยุทธ์หลัก (grand strategy) ที่ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรน ากลยุทธ์ใดไปด าเนินการ
โดยมีบรรทัดฐานในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ดังนี้คือ 

  1) กลยุทธ์ต้องตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก 

2) กลยุทธ์ที่ดีต้องค านึงถึงการรักษาสถานภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน 

3) กลยุทธ์แต่ละด้านต้องมีความสอดคล้องกัน 

4) กลยุทธ์ที่ดีต้องค านึงถึงความยืดหยุ่น 
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5) กลยุทธ์ต้องสอดคลอ้งกบัพันธกิจและเป้าประสงค์ 

6) กลยุทธ์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน       
3. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (strategic Implementation)  

 กลยุทธ์ที่ก าหนดข้ึนจากข้ันตอนการก าหนดกลยุทธ์เป็นเพียงแนวความคิดที่ต้องได้ รับ   
การทดสอบหรือการน าไปใช้งานจริงการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  (strategy implementation)                  
เป็นข้ันตอนต่อเนื่องจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ให้ความส าคัญกับการวางแผนและด าเนินงานเพื่อให้กล
ยุทธ์เกิดประโยชน์แก่องค์การอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็น            
การด าเนินการในข้ันตอนที่ 3 ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญที่สุดและ
เป็นข้ันตอนที่มีโอกาสประสบความล้มเหลวมากที่สุดในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์รวมทั้งยังเป็น
ข้ันตอนที่ถือได้ว่ามีความแตกต่างในด้านจุดมุ่งเน้นที่ผิดไปจากสองข้ันตอนแรกโดยในสองข้ันตอนแรก
ซึ่งเป็นข้ันตอนของการวิเคราะห์และการจัดท ากลยุทธ์จะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันและมุ่งเน้นไปที่การตลาดเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ข้ันตอนของการน ากลยุทธ์ไปสู่          
การปฏิบัติจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่การด าเนินงานภายในหรือระบบการปฏิบัติงานภายในองค์การ 

(operation management) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในด้านการบริหารงานบุคคล
การเงินและกระบวนการอื่นๆในการควบคุมระบบปฏิบัติงานภายในเป็นส าคัญซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องอาศัยความสามารถของผู้น าองค์การในการกระตุ้นและอ านวยการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การสามารถสร้างแรงจูงใจผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาศักยภาพของตนมีการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานอย่างต่อเนื่องมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์การสนับสนุนกลยุทธ์เพื่อให้ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนใน
องค์การโดยมีผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนต้องให้ความ
ร่วมมือ 
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องค์ประกอบของการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 กระบวนการที่ผู้บรหิารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการดาเนินงานกาหนดรายละเอียด
ด้านต่างๆเช่นด้านงบประมาณหรือวิธีการดาเนินงานซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับ                               
การเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรมโครงสร้างหรือระบบการบริหารเพื่อให้สามารถดาเนินการตาม
กลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 

 1. การจัดสรรทรัพยากร (resources allocation) เป็นข้ันตอนของการวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุสู่กลยุทธ์โดยการจัดสรรทรัพยากรต้องค านึง ถึง                            
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่จะกระทบกับการใช้ทรัพยากรและการบริหารทรัพยากร 

 2. การปรับโครงสรา้งองค์การ (organization restructure) เพื่อรองรับการเปลีย่นแปลงของ
การใช้กลยุทธ์และการใช้ทรัพยากรโครงสร้างองค์การอาจจ าแนกได้หลายแบบเช่นโครงสร้างองค์การ
ตามหน้าที่โครงสร้างองค์การตามผลิตภัณฑ์โครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ซึ่งการปรับโครงสร้าง
องค์การให้เป็นแบบใดน้ันจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า 

 3. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (organization 

change and human resource development) เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่จะ
ใช้ในการบรรลุสู่แผนและทิศทางขององค์การโดยต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆเช่นระบบข้อมูลข่าวสาร
ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษาการให้การอบรมการกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การท างาน
ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์การเป็นต้น 

 4. การกระจายกลยุทธ์ (strategic deployment) หากองค์การมีการสร้างวิสัยทัศน์สร้าง
พันธกิจข้ึนมาแล้วแต่ไม่ได้มีการด าเนินการก็จะท าให้เกิดการสูญเปล่าได้เพราะแม้ว่าแผนเหล่านั้นจะ
เป็นแผนงานที่ถูกจัดทามาอย่างดีผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็ตามหากไม่ลงมือ
ปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมดังนั้นเพื่อทาให้เกิดผลจึงจาเป็นต้องมีการกระจายแผนไปยังทุกๆ
ส่วนทั่วทั้งองค์การโดยต้องสอดประสานกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆอย่างชัดเจนและเข้าใจ
ได้ซึ่งจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (sub-goals) 

ก าหนดเป็นเป้าหมายประจ าป ี(annual goals) จากนั้นจะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่มแต่ละ
โครงการเพื่อให้ทราบว่าเป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนน้ันคืออะไรและควรจะด าเนินการที่เรื่องใดก่อน
ซึ่งนอกจากจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างสุดช่วยให้เข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนแล้วยังมี
ประโยชน์ต่อกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมด้วยทั้งยังช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมพอดีเพียงเพื่อให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโครงการ 
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ประเด็นส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ 
 ในการน ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบัติมสีาระที่ส าคัญ 5 ประการคือ 

       1. โครงสร้างองค์การ (organization structure) หมายถึง การจัดกลุ่มงานเข้า
ด้วยกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบมีสายการบังคับบัญชาและมีเอกภาพในการบังคับบัญชาตามล าดับ
ช้ันการจัดโครงสร้างองค์การ ที่ไม่เหมาะสมจะท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานเพราะไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความส าเร็จของการน ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบัติได้ดังนั้นการวิเคราะห์โครงสร้างองค์การจึง
เป็นสิ่งส าคัญทั้งนี้เพื่อใหก้ลยุทธ์ที่ก าหนดมีองค์การหรือหน่วยงานรองรับในการปฏิบัติการที่จะเกิดข้ึน
ทั้งในส่วนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการการประเมินช่องว่างระหว่างความสามารถขององค์การที่มี
อยู่กับความสามารถและทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินตามกลยุทธ์ซึ่งองค์การอาจจะพิจารณา
ประเมินในประเด็นต่างๆตามโครงสร้าง 7-S ของMckinsey (Mckinsey 7–S Framework) ประกอบ
ไปด้วยการประเมินโครงสร้าง (structure) กลยุทธ์(strategy) ระบบบริหาร (system) เทคนิค                    
การบริหาร (style) ลักษณะและส่วนประกอบของผู้ปฏิบัติงาน (staff) ทักษะและความช านาญของ
ผู้ปฏิบัติงาน (skills) และค่านิยมร่วมของสมาชิกในองค์การ (shared value) หากองค์การยังมี
สมรรถนะและความสามารถไม่เพียงพอที่จะด าเนินกลยุทธ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ผู้ริหารจ าเป็นต้องใช้
ความเป็นผู้น าปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความพร้อมหากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ก็อาจมีความ
จ าเป็นต้อทบทวนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งอาจน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์และ
วิสัยทัศน์ก็ได้โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้ 
 1.1 โครงสร้างองค์การในปัจจุบันสามารถรองรับการดาเนินการต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดได้หรือไม่ 
 1.2 ผู้บริหารและบุคลากรระดับใดกลุ่มใดบ้างที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการน า
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 1.3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการมีกรณีใดบ้างที่จะปล่อยให้โครงสร้างองค์การ
เป็นไปในรูปที่ไม่เป็นทางการได้บ้าง 
  2. การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การทุกองค์การมีวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมกัน      
การผลักดันให้คนในองค์การเห็นคุณค่าหรือมีค่านิยมร่วม (shared values) จึงจ าเป็นต้องใช้กลไกใน
การพัฒนาวัฒนธรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและผลักดันกลยุทธ์ที่
ก าหนดข้ึนไปสู่การปฏิบัติ 
  3. การเลือกแนวทางในการตัดสินใจในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตินั้นข้ึนอยู่กับ
วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมและสถานการณ์ภายในองค์การ  บรอดวินและ                         
เบอร์จีส (David Brodwin และ L. J .Bourgeois) แนะน าแนวทางการปฏิบัติไว้ 5 แนวทางคือ 
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 3.1 แนวทางการสั่งการองค์การที่มีลักษณะเป็นการสั่งการจากระดับบน (top  

down) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การมีน้อยแนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์จึงโน้มเอียงไปในด้าน
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในองค์การบางประเภทการสั่งการจะเป็นประโยชน์ต่อการน ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติทั้งนี้ผู้บริหารต้องมีอ านาจในการสั่งการเต็มที่หรือกลยุทธ์ต้องไม่ขัดแย้งกับสถานภาพเดิมของ
บุคลากรมิเช่นนั้นแล้วจะได้รับการต่อต้านข้อเสียที่ส าคัญของแนวทางนี้คือท าให้บุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการขาดแรงจูงใจและขาดการมีส่วนร่วม 

 3.2 แนวทางในการปรับเปลี่ยนองค์การที่มีลักษณะเป็นการสั่งการจากระดับบน
แต่ผู้บริหารมีการค านึงถึงแง่มุมในเชิงพฤติกรรมด้วยปัจจัยในการพิจารณากลยุทธ์จึงครอบคลุมทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจการเมืองแม้ว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การในข้ันการวางแผนจะน้อยแต่
ข้ันตอนของการปฏิบัติการจะเน้นกระบวนการมีส่วนรว่มค่อนข้างสูงข้อดีของแนวทางนี้คือการเปดิทาง
ให้บุคลากรมีโอกาสท าความเข้าใจปรับตัวปรับงานและปรบัสภาพทางความคิดและความพรอ้มต่างๆที่
จะท าให้สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 
 3.3 แนวทางในการให้ความร่วมมือเป็นลักษณะขององค์การที่มีลักษณะร่วมคิด
ร่วมกันท าระหว่างผู้บริหารระดับต่างๆผู้บริหารที่มีความคิดแตกต่างกันได้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนให้มี
โอกาสเสนอความคิดเห็นผูบ้รหิารระดับสูงกระทาการในฐานะผู้ประสานงานข้อดีของกลยุทธ์นี้ที่ส าคัญ
คือการรับข้อมูลจากผู้บริหารระดับต้นที่มีความใกล้ชิดกับระดับปฏิบัติเป็นการเปิดเวทีทางความคิด
อย่างกว้างขวางที่อาจเป็นผลดีต่อการกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารต่างๆขณะเดียวกันก็จะส่งผลต่อการ
สร้างความผูกพันกับกลยุทธ์ต่างๆที่ก าหนดมากยิ่งข้ึน 

  3.4 แนวทางวัฒนธรรมองค์การลักษณะนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับแนวทางการ
ร่วมมือโดยนอกจากจะเป็นการร่วมมือของผู้บริหารแล้วยังมีการดึงเอาเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ
หรือในระดับล่างเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแต่แนวทางนี้มีข้อจากัดคือการตัดสินใจต้องใช้เวลามาก 

 3.5 แนวทางในการเพิ่มพูนความเห็นเป็นการรับความคิดเห็นต่างๆจากระดับล่าง 

(bottom up) คือ ข้อมูลส่งจากผู้ปฏิบัติข้ึนมาที่หัวหน้างานส่งต่อมายังผู้บริหารระดับกลางใน                     
การจัดท าข้อเสนอเชิงกลยุทธ์และผู้บริหารระดับสูงใช้ข้อมูลต่างๆๆที่ได้รับมาประกอบและประเมิน
ทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้อิทธิพลของตัวเองน้อยที่สุดข้อดีที่ชัดเจนของแนวทางนี้คือ              
การมีอิสระในทุกระดับย่อมเป็นแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือและผลักดันให้การน ากลยุทธ์ไปสู่                    
การปฏิบัติมีความส าเร็จมากขึ้น 

 4. การวางก าหนดการเชิงกลยุทธ์การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ
หมายถึง ความสามารถในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การด าเนินการในรูปของโครงสร้างตามล าดับช้ัน                   
ของแผน (Plan) แผนงาน (Programs) โครงการ (Projects) และงบประมาณ (Budgets) 
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  5. การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้แนวทางการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผันผวนดังนั้ นการรักษา
ความได้เปรียบต้องมีการสร้างองค์การให้มีพื้นฐานแห่งการเรียนรู้โดยสามารถน าความรู้ที่ค้นพบมาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับองค์การอย่างแท้จริง 

4. การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ (evaluation and control)  

 มีความส าคัญและมีความสัมพันธ์กับหน้าที่หลักในการจดัการเชิงกลยุทธ์โดยทั่วไปองค์การ
จะมีการจัดต้ังหน่วยงานข้ึนมาดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็ม
เวลาที่สามารถทุ่มเทให้กับการติดตามและประเมินผลได้อย่างเต็มทีห่น่วยงานน้ีควรอยู่กบัฝา่ยวางแผน
อย่างไรก็ตามในการด าเนินกลยุทธ์นั้นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายตลอดเวลาจึงอาจมี
ความจ าเป็นในการตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยผู้แทน
ระดับบริหารจากฝ่ายต่างๆข้ึนร่วมด้วยการประเมินและควบคุมกลยุทธ์คือกระบวนการซึ่งผู้บริหารได้
ติดตามกิจกรรมและผู้ปฏิบัติงานขององค์การอย่างสม่ า เสมอเพื่อประเมินว่ากิจกรรมนั้นๆ ได้รับ            
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและปรับปรุงผล            
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในองค์การการประเมินและควบคุมกลยุทธ์จะเป็นกลไกที่ส าคัญที่เป็น
เสมือนตัวกลางที่จะเช่ือมโยงองค์การและสภาพแวดล้อมต่างๆเข้าด้วยกันเป็นกิจกรรมส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบวิธีการขององค์การในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้
โดยจะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐานทั้งนี้การก าหนด
มาตรฐานควรมีความระมัดระวังเพื่อให้สามารถสะท้อนผลการท างานได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการประเมินและควบคุมกลยุทธ์คือ 

  1. เพื่อติดตามว่ามีการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่ 
   2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของแผลกลยุทธ์ที่วางไว้และประเมินความสอดคล้อง
กับโครงสร้างขององค์การ 

  3. เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส าคัญและสัมพันธ์กับกิจกรรม 

  4. เพื่อทราบผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้หรือไม่มีความ
แตกต่างไปจากแผนเดิมมากน้อยเพียงใดสาเหตุของการแตกต่างคืออะไร 

  5. เพื่อให้สามารถจัดรางวัลหรือผลตอบแทนให้เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผนกลยุทธ์นั้นอย่างเหมาะสม 
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 นิติธร รุ่งเรือง (2553:19)  กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

  1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

  2. การก าหนดกลยุทธ์ 

  3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

  4. การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 

 Gordon Judith R.and associates (1990: 144-150 อ้างอิงใน วันชัย มีชาติ, 2554:        

118-123) เสนอไว้ว่าในการจัดการเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนส าคัญ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การก าหนดพันธกิจขององค์การ (mission determination) เป็นการก าหนดว่า
องค์การจะมีภารกิจใดเป็นการตอบค าถามว่าองค์การนั้นตั้งข้ึนมาเพื่ออะไร หรือแสดงเหตุผล                 
ความจ าเป็นในการมีองค์การดังกล่าว การก าหนดพันธกิจขององค์การจะเป็นการก าหนด
สภาพแวดล้อมขององค์การ แสดงถึงความพยายามขององค์การในภาพรวมว่าต้องการให้เกิดผลใดข้ึน 
พันธกิจขององค์การสามารถพิจารณาได้จากพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานในองค์การราชการ           
และวัตถุประสงค์ขององค์การในหนังสือบริหารสนธิในหน่วยงานเอกชน พันธกิจขององค์การเอกชน
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้บริหาร ซึ่งสามารถก าหนดพันธกิจ
ใหม่หรือเปลี่ยนหน้าที่ได้ แต่องค์การภาครัฐหรือหน่วยงานราชการเปลี่ยนแปลงพันธกิจได้ยากเพราะ
ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย นอกจากนี้หน่วยงานราชการยังเป็นงานบริการสังคมที่ลักษณะเป็นสินค้า
สาธารณะบ้างเป็นการบังคับใช้กฎหมายบ้าง ท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธกิจได้ การก าหนด   
พันธกิจในหน่วยงานภาครัฐจะเป็นการทบทวนอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

  2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและในด้านการปรับตัวของ
องค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการวางแผนกลยุทธ์เป็นการวิเคราะห์เพี่อน ามาก าหนด                  
กลยุทธ์ขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2 ส่วน คือ 

 2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปและ
สภาพแวดล้อมเฉพาะ 

 2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เป็นข้ันตอนส าคัญของการ
วางแผนกลยุทธ์ เพราะจะเป็นฐานในการก าหนดกลยุทธ์และทิศทางตลอดจนวิธีการด าเนินงานให้
บรรลุทิศทางที่ก าหนดไว้ขององค์การ 
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 3. การก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์หลังจากศึกษาพันธกิจ และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การแล้วองค์การจะก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์การที่
สอดคล้องกับภารกิจขององค์การ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดข้ึนจะต้องมีลักษณะส าคัญ คือ 

 3.1 มีความเฉพาะเจาะจงและมีความชัดเจน (specific)  

 3.2 สามารถวัดได้(measurable)  

 3.3 เป็นที่ยอมรับและเห็นพ้องต้องกันในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (agreeable)  

 3.4 สามารถปฏิบัติได้หรือเป็นจริงได้ (realistic)  

 3.5 ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ (time - frame) ลักษณะของวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้อาจ
เรียกว่า SMART – GOAL  

 3.6 มีความท้าทาย แต่สามารถบรรลุได้ไม่ยาก หรือง่ายจนเกินไป (challenging, but 

attainable)  

 3.7 วัตถุประสงค์ควรมีการบันทึก หรือเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (documented, 

written)  

  4. การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ เป็นการก าหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วยแผน 3 ระดับ คือ ยุทธศาสตร์ไนระดับองค์การโดยรวมซึ่งเรียกว่า 
corporate level กลยุทธ์ไนระดับหน่วยงานย่อย หรือระดับหน่วยธุรกิจ หรือระดับ business – 

level และแผนระดับปฏิบัติการ หรือ operational - level โดยแผนกลยุทธ์แต่ละระดับจะต้องมี
ความสัมพันธ์ สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในลักษณะความเช่ือมโยงของเป้าหมายและ
วิธีการปฏิบัติดังนั้น หากการก าหนดมีความชัดเจนและเช่ือมโยงกันดีก็จะท าให้การปฏิบัติงานของ
องค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามที่องค์การวางไว้ 

  5. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นข้ันตอนที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การเป็นอย่าง
มากเนื่องจากเป็นกระบวนการในการท างานขององค์การ และเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในมิติต่างๆ
เช่น โครงสร้างขององค์การ ระบบการน าในองค์การระบบการติดต่อสื่อสารและการควบคุมใน
องค์การ ซึ่งตัวแปรเหล่าน้ีถือเป็นปัจจัยในการปฏิบัติงานขององค์การทั้งสิ้น 

 Dess, Gregory G., and Alex Miller (1993 : 1) กล่าวว่า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ประกอบด้วย 

  1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (strategic analysis) ประกอบด้วยกระบวนการย่อย      
3 ส่วน คือ 

 1.1 เป้าหมาย (goal) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (strategic Goal) เป็นการก าหนด
วิสัยทัศน์ภารกิจ และวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการใช้ความพยายามขององค์การเพื่อให้เป็น
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นการน าไปก าหนดสู่กลยุทธ์ 
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 1.2 การวิเคราะห์ SWOT (swot  analysis) การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ประสบ
ผลส าเร็จข้ึนอยู่กับจุดแข็ง (strengths) และอุปสรรค (threats) จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย จุดแข็งและ
จุดอ่อน ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้โอกาสและอุปสรรคและภายนอก (external opportunities and 

threats) คือ โอกาสและอุปสรรคจากภายนอกเช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมประเพณี 
ด้านประชากรศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติด้านการเมืองและรัฐบาลแนวโน้มทางการแข่งขัน
และเหตุการณ์สามารถสร้างประโยชน์และอันตรายให้กับองค์การได้ในอนาคต โอกาสและอุปสรรคที่
อยู่เบื้องหลังการควบคุมขององค์การไม่สามารถควบคุมได้ จุดแข็งและจุดอ่อนภายใน (internal 

strengths and weaknesses) เป็นกิจกรรมที่สามารถควบคุมได้ภายในองค์การ ซึ่งท าให้มีลักษณะดี
และไม่ดี ประกอบด้วย การจัดการ การเงิน การบัญชี กระบวนการท างาน การปฏิบัติตามแผนการ
วิจัย การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์มีจุดแข็งหรือจุดอ่อนเกิด ข้ึน องค์การ
สามารถใช้จุดแข็งก าหนดเป็นกลยุทธ์และในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงจุดอ่อน และจุดแข็งจะต้อง
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

 1.3 การก าหนดกลยุทธ์ (strategy formulation) กลยุทธ์ (strategy) เป็นวิธีการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาว การวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลถือเกณฑ์ 3ระดับคือ กลยุทธ์
ระดับองค์กร (co-operate level strategy) เป็นกระบวนการก าหนดลักษณะทั้งหมดและ
จุดมุ่งหมายขององค์กร ประกอบด้วย การลงทุน การด าเนินการ การพัฒนาปรับปรุงองค์การ กลยุทธ์
ระดับธุรกิจ (business level strategy) เป็นกลยุทธ์ที่พยายามหาวิธีการแข่งขันในแต่ละองค์การที่
พยายามจะสร้างสิ่งต่อไปนี้และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ( function level strategy)เป็นการสร้างข้อ
ได้เปรียบส าหรับการแข่งขัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จข้ึนอยู่กับคุณค่า (value 

chain) โดยค านึงถึงคุณภาพ (quality) ประสิทธิภาพ (efficiency) และการส่งมอบคุณค่า (value 

delivery) ให้กับผู้บริการ 

 2. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (strategy implementation) และการควบคุมเชิงกล
ยุทธ์(strategic control) เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นกลยุทธ์ที่
เป็นจริง ประกอบด้วย การประสมประสาน (integration) หมายถึงการที่บุคคลในหน่วยงานท างาน
ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างองค์การ (organization  structure) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
ต้องการช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ มีการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ ซึ่งผู้บริหารจะก าหนดโครงสร้างขององค์การ 

  3. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (strategic  control) เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผน
และการปรับปรุงแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
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4. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (strategic leadership) หมายถึง ความสามารถมีอิทธิพล
เหนือผู้อื่นในด้านการกระท ามีการจัดการ การประสมประสาน และเปลี่ยนแปลง 
 ทอริมสัน สตริกแลนด์ (Thompson Strickland,  อ้างอิงใน ทรงศักดิ์ ศรีวงษา, 2550: 34)                       
สรุปกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 

  1. การก าหนดข้อความวิสัยทัศน์ ข้อความพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ก าหนดจุดหมาย 5 ประการ คือ 

 1.1 การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นข้อความทั่วไปซึ่งก าหนดทิศทาง
ข้อความภารกิจเป็นข้อความที่ก าหนดส่วนประกอบของวิสัยทัศน์ ควรอธิบายถึงรายละเอียดของ
องค์กร ขอบเขตของการปฏิบัติตามความต้องการและค่านิยมเบื้องต้นขององค์กร 

 1.2 การก าหนดข้อความภารกิจ เป็นขอบเขตของงานในองค์กรซึ่งก าหนดข้ึนเพื่อ
เป็นภาพรวมและด าเนินการวินิจฉัยออกมาเขียนเฉพาะที่เป็นเป้าหมายขององค์กรออกมา 

 1.3 การก าหนดเป้าเชิงกลยุทธ์เป็นข้อความแสดงจุดมุ่งหมายหลักขององค์กรซึ่ง
ก าหนดข้ึนเพื่อให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ 

 1.4 การก าหนดเป้าหมาย เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตที่องค์กรต้อง
พยายามให้เกิดข้ึน โดยส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบของการวางแผนที่ส าคัญเกี่ยวกับเป้าหมายใน
อนาคตที่องค์กรต้องการให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย 

 1.5 การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (strategic  objective) วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์เป็นข้อความเฉพาะที่ก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่เป็นโอกาสภายใต้สภาพแวดล้อม 

  2. การก าหนดกลยุทธ์ (strategy formulation) หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(strategic planning) หมายถึง การก าหนดกลยุทธ์ทางเลือกและเลือกจากทางเลือกที่สามารถบรรลุ
จุดประสงค์เป็นแผนที่ส าคัญและเป็นแผนระยะยาว 

  3. การปฏิบัติตามกลยุท ธ์ (strategic implementation) เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบัติและเป็นผลลัพธ์ คือ 

 3.1 การก าหนดโครงสร้างองค์กร 

 3.2 การจัดระบบการปฏิบัติการที่เหมาะสม 

 3.3 การยอมรับรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม 

 3.4 การจัดวัฒนธรรมขององค์กรหรือค่านิยม 

 4. การประเมินและการควบคุมกลยุทธ์ (evaluation and strategic control)        
การควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์                 
การด าเนินงานหรือไม่ 
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โดยสรุปการบรหิารเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนส าคัญ  คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อน ามา
ก าหนดข้อความวิสัยทัศน์ ข้อความพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 2) การก าหนดกลยุทธ์ เป็น
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จข้ึนอยู่กับคุณค่า (value chain) โดยค านึงถึง
คุณภาพ (quality) ประสิท ธิภาพ (efficiency) และการส่ งมอบ คุณค่า  ( value delivery)                          
3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบัติและเป็น
ผลลัพธ์และ4)การควบคุมและประเมินกลยุทธ์เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ได้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์การด าเนินงานหรือไม่ 
 

บทสรปุ 

 

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ  กระบวนการการวางแผนและด าเนินงานที่ เป็นระบบ                          
มีกระบวนการที่ชัดเจน  มีการวางแผน  การจัดการองค์การ การด าเนินการ การควบคุม ประเมินและ
ติดตามผล ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานระยะยาวขององค์การเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
การบริหารองค์การในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าการด าเนินงานต่างๆ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง 
แนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิมๆ ไม่สามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้เหมือนในอดีต
การบริหารองค์การสมัยใหม่นับว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจส าคัญต่อการบริหารงานของ
องค์การที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในที่ส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้บริหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับ
กระบวนทัศน์ในการบริหารเพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กลยุทธ์
การบริหารที่ทรงประสิทธิภาพน้ี จะต้องดีพร้อมสมบูรณ์ตามความหมายของการบริหารทั้งสองอย่าง 
คือการมีประสิทธิผล (effectiveness) ที่สามารถก าหนดเป้าหมายที่ดีและสามารถบรรลุผลส าเร็จใน
เป้าหมายนั้นๆ ได้การบริหารเชิงกลยุทธ์มีข้ันตอนส าคัญ  คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อ
น ามาก าหนดข้อความวิสัยทัศน์ ข้อความพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 2) การก าหนดกลยุทธ์ 
เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จข้ึนอยู่กับคุณค่า (value chain) โดย
ค านึงถึงคุณภาพ (quality) ประสิทธิภาพ (efficiency) และการส่งมอบคุณค่า (value delivery)                  
3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบัติและเป็น
ผลลัพธ์และ 4) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ได้บรรลเุป้าหมาย
และวัตถุประสงค์การด าเนินงานหรือไม่ 
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ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถาม หรืออธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

        1. อธิบายความหมายการบริหารการเปลี่ยนแปลงและยกตัวอย่าง 
        2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง   
        3. ความส าคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง  และให้อธิบายเหตุผล
ประกอบ 

        4. หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง 
        5. บทบาทของผู้บริหารการเปลีย่นแปลงมีความส าคัญต่อการบริหารองค์การอย่างไร 
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บทท่ี 8 

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21                                                           
(Educational Institution Administration in The 21

st 
Century) 

 

การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 

 ศตวรรษที่ 21 เป็นโจทย์ส าคัญที่ท าให้องค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับกลยุทธ์
เพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้  การวางแผนการบริหารจัดการที่ดีเป็นข้ันส าคัญขององค์การ  
โดยเฉพาะองค์การที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา  เพราะเป็นกลไกส าคัญที่ส่งผลต่อการก้าวทัน
ความเปลี่ ยนแปลงและขับเคลื่ อนทุกภาคส่วนขององค์การให้ มีความพร้อมในการเข้าสู่               
ความเปลี่ยนแปลง 
 จารุวัจน์  สองเมือง (2559:  ออนไลน์) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้
ชีวิตต้ังแต่ต่ืนนอนจนกระทั่งการกลับไปสู่ห้องนอน ตัวอย่างปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงเช่น 

  - เป็นยุคที่คนใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัวว่าใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่
เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากข้ึนและแปลงรูปทรงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น นาฬีกา แว่นตา 
ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพท์ ทั้งหมดสามารถประมวลผลน าเสนอเสนอได้ไม่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์          
ตั้งโต๊ะ ยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะเช่ือมต่อข้อมูลระหว่างกันอย่างสะดวก             
และรวดเร็ว ผู้คนสามารถเช่ือมต่อและถ่ายโอนข้อมูลจ านวนมากมายได้อย่างสะดวกและเป็นอิสระ 
และสามารถใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายในการเข้าถึงข้อมูลได้ 
  - การด าเนินงานในรูปแบบดิจติอล อันเนื่องจากการเช่ือมต่อข้อมูลสารสนเทศ ท าให้
ระบบดิจิตอลมีบทบาทในการด าเนินธุรกรรมต่างๆ ทั้งด้านการเงิน การสื่อสาร หรือการปฏิบัติงาน 
ผู้คนสามารถปฏิบัติงานหรือท าธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดเพียงแค่สามารถเช่ือมต่อเข้าสู่
ระบบอินเตอร์เน็ตได้เท่านั้นเอง ขณะเดียวกันการใช้อินเตอร์เน็ตก็ให้ความส าคัญต่อการระบตุัวตนของ
ผู้ใช้มากขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้เองด้วย 

  - ความสัมพันธ์ในระหว่างบุคคลอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์เสมือนมากยิ่งข้ึน เป็นอีก
สภาพการณ์หนึ่งที่เกิดข้ึนส าหรับศตวรรษที่ 21 ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถขวางการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ เพราะเป็นการสื่อสารท าให้เกิดความสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์        
แต่ทั้งนี้ผู้คนในยุคนี้จ าเป็นต้องมีทักษะทางภาษาที่มากกว่าคนในยุคที่ผ่านๆ มา 
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  - การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ที่ไม่มีขอบเขตข้อจ ากัด ผู้คนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย ในขณะเดียวกับแหล่งข่าวก็สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสารสู่
สาธารณะได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แต่เมื่อการเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่เรื่องยาก ความยากกลับเป็นเรื่อง
ของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ผู้คนจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลมากข้ึน เพื่อให้
แน่ใจถึงความถูกต้องในข้อมูลที่ได้รับ 

จากความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายข้างต้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมเีครือ่งมอืที่แตกต่างจาก
ในยุคที่ผ่านมาเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จ และเครื่องมือส าคัญที่จะต้องมีการน าไปใช้มี
ดังนี้ 
                   1. การจัดการความรู้ในองค์การ การบริหารจ าเป็นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรพัฒนา
ความรู้ สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์การต้องเป็นองค์การแห่ง         
การเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้องค์การพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นยังจะ
สามารถน าพาองค์การสู่การเป็นผู้น าได้  ซึ่งการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว นอกจากนี้การจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมของคนในองค์การ 
สร้างความภาคภูมิใจในการท างานและกระตุ้นให้คนในองค์การท างานอย่างเต็มศักยภาพที่มี 
 2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็วข้ึน องค์การที่มีโครงสร้างการท างานที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงคือองค์การที่จะขาด
ศักยภาพในการจัดการปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งนี้การสร้างวัฒนธรรมองค์การและการสร้างให้องค์กรมี     
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่กระบวนการที่ท าได้ในทันทีทันใด แต่เป็นการท างานร่วมกัน
ของคนในองค์กร เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาปรับเปลี่ยนคนในองค์การให้มีความเห็นร่วมกัน ท างาน
ร่วมกันสู่เป้าหมายเดียวกัน 

 3. การท างานอย่างเป็นเครือข่าย องค์การที่ท างานอย่างโดดเดียวจะเป็นองค์การที่ขาด
ประสิทธิภาพในไปโดยอัตโนมัติส าหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจ าเป็นต้องสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกันเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันท างานเพื่อผลักดันการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 4. ท างานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนความต้องการการจัด
การศึกษาที่เปลี่ยนไป เป็นโจทย์ให้สถานศึกษาจ าเป็นเพิ่มการท างานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาก
ข้ึนทั้งจากส่วนของผู้ปกครองของผู้เรียนที่สถานศึกษาจะต้องสนองตอบ ขณะเดียวกันจะต้องเรียนรู้ถึง
ความต้องการของสถานประกอบการที่สถานศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่
การท างาน  
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การศึกษาต่อสถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 (ระหว่าง ค.ศ. 2001-2100)  มีการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลกระทบต่อองค์การและพลเมืองโลกหลายด้านได้แก่ความผันผวนทางเศรษฐกิจการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็วการปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลกมีแนวโน้มเกิดความรุนแรงมากข้ึนและ
ผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) ท าให้
องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนต่างได้รับผลกระทบจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่รอดและมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ดังกล่าวผู้บริหารในฐานะผู้นาองค์การจ าเป็นต้องปฏิรูปตนเองและการเปลี่ยนแปลงองค์การครั้งใหญ่
เพื่อน าพาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญที่
จะต้องบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสมดุลเพื่อให้บริหารจัดการศึกษา
บรรลุผลส าเร็จ  เป้าหมายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่เน้นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องได้รับมาเป็น
เรื่องของสมรรถนะของผู้ เรียน การละเลยเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาก็หมายถึงความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ในการปรับเปลี่ยนการ
บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 
                     1. สภาวะทางสังคม ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับในหลายประเทศที่ได้เข้าสู่ภาวะนี้ไปแล้ว สภาวะนี้เกิดข้ึนจากการที่อัตรา
การเกิดลดลง คนมีอายุยืนข้ึน สภาพดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน      
อย่างน้อยในสองประเด็น คือ  
   1) บุคลากรการศึกษาที่จะมีโอกาสขาดแคลน และจ าเป็นต้องขยายอายุ    
การท างานของบุคลากร   
   2) การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องออกแบบส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้สูงอายุมากข้ึน เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคม และการศึกษาก็ไม่สามารถหยุดอยู่เพียงในวัย
การศึกษาหรือวัยท างาน   สองประเด็นนี้เป็นโจทย์ส าคัญหนึ่งส าหรับผู้บริหารในปัจจุบันที่จะต้องวาง
แผนการจัดการที่ชัดเจนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

             2. ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไป 
สังเกตได้อย่างง่ายจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ปัจจุบันการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน 
เครือข่ายสังคมก็เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจของคนมากข้ึน ขณะเดียวกันพฤติกรรมการท างาน
ของคนเปลี่ยนไป ต้องการความส าเร็จและการยอมรับที่เร็วมากขึ้น การยึดมั่นในองค์กรอาจจะน้อยลง
ไป จึงเป็นความท้าทายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่จะต้องเอื้อต่อการใช้ทรัพยากร
อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อม กับการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรเพื่อให้บุค ลากรที่มี
ความสามารถอยู่กับองค์การไปนานๆ 
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                   3. การเข้าถึงเทคโนโลยี เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ บุคลากรในสถานศึกษาก็จ าเป็นต้องเป็นคนที่สามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้ งใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าพัฒนาความรู้ของตนเอง 
ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการสถานศึกษาอีกด้วย แต่ทั้งนี้
การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรในสถานศึกษาจะมีระดับความสามารถที่แตกต่างกัน 
การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้จึงจ าเป็นต้องมีแผนการจัดการที่ชัดเจน เช่นเดียวกันกับการวางโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมีทั้งการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรไปพร้อมๆ กัน 

                   4. ความหลากหลายและความขัดแย้งกับ ในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจ าเป็นต้อง
เป็นองค์การที่เปิดรับความหลากหลายและความแตกต่างที่มากข้ึน พร้อมๆ กับความจ าเป็นใน          
การสร้างให้เกิดความเป็นเอกภาพในองค์การ เพราะเอกภาพในองค์การคือหัวใจของความส าเร็จ       
การท างานเป็นทีมคือเครือ่งมอืส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การสู่เป้าหมาย ด้วยเหตุน้ีการสร้างเอกภาพ 
การท าให้เกิดทีมในการท างานจึงเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษนี้ 
                  5. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คนในยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดกับที่
ท างาน มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนงานใหม่ได้ตลอดเวลา และนิยมที่จะท างานแบบอิสระมากกว่า ดังนั้น
การรูปแบบการบริหารจัดการจึงเป็นอีกประเด็นส าคัญที่ท้าทายผู้บริหารในการปรับตัวให้เข้ากับ
ทีมงานรุ่นใหม่ 
 

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 

 

 บันลือ พฤกษะวัน (2549: 57)  กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินงาน    
ทุกอย่างในโรงเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการศึกษาหรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คือให้นักเรียนมี
สุขภาพดี มีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี สามารถใช้ประโยชน์ของวิชาที่เรียนมีความส าคัญเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551: 6) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า  หมายถึง 
ความที่พยายามจะสั่ง แนะ และผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมอยู่ที่จุดหมาย
ปลายทาง หรือเป้าหมายบางอย่าง การบริหารเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารในองค์การ ซึ่งมี
หน้าที่สั่งให้ความสะดวกในการท างานของกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน 

 ธีระ รุญเจริญ (2553: 31) ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า หมายถึง             
การด าเนินงานด้วยกระบวนการที่หลายคน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทุกด้านจนบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม ให้ด ารงชีวิตในสังคมเป็นไปด้วย
ความสงบสุข 
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สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาหมายถึง การบริหารงานโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ                
อย่างมีระบบ ระเบียนตามกระบวนการท างาน เพื่อน าไปพัฒนาสถานศึกษาทั้งในด้านบุคลากรผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

ขอบข่ายของการบริหารสถานศกึษา 

 

 การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาเป็น                  
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษาที่ดีจะท าให้การพัฒนาบุคคลให้มี
ศักยภาพตามต้องการได้ การบริหารการศึกษาไทย แต่เดิมใช้รูปแบบการรวมอ านาจการบริหารและ
การตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางและมีอ านาจการบริหาร การตัดสินใจเพียงบางส่วนไปให้หน่วยราชการที่
รับผิดชอบในการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา แต่แนวปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  ได้มีข้อก าหนดให้กระจาย
อ านาจการบริหารและการตัดสินใจไปให้หน่วยงานระดับปฏิบัติงานอันได้แก่โรงเรียนและเขตพื้นที่
การศึกษาให้มากที่สุด โดยการบริหารส่วนกลางจะท าหน้าที่เพียงก าหนดนโยบาย การวางแผน        
การจัดสรรงบประมาณการก าหนดและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นประการส าคัญ 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณและการเงิน การบริหารบุคคล การบริหารงาน
ทั่วไป ดังรายละเอียดดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547: 163) 
 1. การบริหารงานวิชาการ  
 ความหมายของการบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนการบริหารวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร
สถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด 
มาตรฐานและคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านการบริหารวิชาการ 
การบริหารสถานศึกษา ตามบทบาท ภาระ หน้าที่และงานของผู้บริหารสถานศึกษานั้นการบริหาร
วิชาการถือเป็นงานหลัก เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 2. การบริหารงบประมาณและการเงิน  
 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดท าแผนการใช้ทรัพยากรการบริหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเงิน ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของรัฐบาลหรือธุรกิจเอกชนก็ตามเป็น
ที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การบริหารงบประมาณมีส่วนส าคัญที่จะท าให้การบริหารสถานศึกษาบรรลุผล
ตามเป้าหมาย และในท านองเดียวกันการบริหารงบประมาณจะสัมฤทธิผลได้ก็ด้วยการที่มีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร จัดการศึกษาประสบผลส าเร็จตาม
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เจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ก็ควรที่จะมีระบบการบริหารงบประมาณที่มี ประสิทธิภาพ และผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

 3. การบริหารงานบุคคล   
 บริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการในการบริหารก าลังคนขององค์กรผ่านทาง                
การวางนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้ันตอนการท างาน เป็นงานที่เกี่ยวกับสมาชิกทีป่ฏิบัติงานในองค์กร 
เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสม 
โดยการจัดบุคลากรเข้าท างานจะเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะประกอบด้วยงานที่
ส าคัญๆ คือ การสรรหา การคัดเลือก ค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน                 
การเลื่อนต าแหน่งและการโยกย้าย เพื่อจัดคนให้เหมาะสมกับความต้องการของงานการบริหารงาน
บุคคล เป็นภารกิจของผู้บริหารทุกคนที่มุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากรเพื่อให้ปัจจัย
ด้านบุคลากรขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา 
และการที่จะบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้              
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคล 

4. การบริหารงานท่ัวไป 

 การบริหารทั่วไป หมายถึง การบริหารงานอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณและการบริหารงานบุคคลให้บรรลุเป้าหมายในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาการบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบบริหารองค์การ 
ให้บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม 
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบการบริหารทั่วไปเป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับการจดัระเบียบบรหิารองค์การหรอืมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุน
และอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ 
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บทบาทของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 

 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงได้ย่างก้าวมาสู่รั้วโรงเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
ถ้าผู้บริหารไม่ตั้งรับ หรือตั้งรับไม่ทัน อะไรจะเกิดกับเด็กของเรา เด็กของเราจะสามารถก้าวเข้าสู่โลก
แห่งยุคดิจิตอลได้หรือไม่ ปีเตอร์เอฟ.ดรัคเกอร์ กล่าวว่าโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่ง                          
การ เปลี่ ยนแปลง คือความ เป็นจริ ง ของสั งคม ใหม่ที่ มี ปัญหาท้ าทายส าหรั บผู้ บ ริ ห าร  
กระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ (New Zealand Ministry of Education, 2013 อ้างถึงใน 
วิโรจน์  สารรัตนะ , 2556: 70-75) กล่าวถึง  โมเดลภาวะผู้น าทางการศึกษา  (educational  

leadership model) ซึ่งเป็นโมเดลที่กล่าวถึงเรื่องของ คุณภาพ (qualities) ความรู้ (knowledge) 

และทักษะ (skills) ของผู้น าทางการศึกษา พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องน า
สถานศึกษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ
ตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคน 

  2. ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล 

  3. ส ารวจและสนับสนุนการใช้ ICT และ e - learning  

  4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ 
  5. สร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความส าเร็จ  
  6. พัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้น า 
 โมเดลภาวะผู้น าทางการศึกษา ดังกล่าว ได้ก าหนดให้ความสัมพันธ์(relationship) เป็น
ศูนย์กลาง มีกิจกรรมภาวะผู้น าและคุณภาพของภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล (qualities of effective 

leadership) เป็นองค์ประกอบรายรอบอยู่ ดังภาพ 
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ภาพท่ี 8.1 โมเดลภาวะผู้น าทางการศึกษา 
 

 จากโมเดลดังกล่าวจะเห็นได้ ว่ามีองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางการศึกษา ได้แก่
ความสัมพันธ์ (relationship) ซึ่งอยู่แกนกลาง และมีพื้นที่การปฏิบัติ (areas of practice) 

ประกอบด้วย วัฒนธรรม (culture) ศาสตร์การสอน (pedagogy) ระบบ(system) ความเป็นหุ้นส่วน
และเครือข่าย (partnership and net works) รวมทั้งกิจกรรมภาวะผู้น าที่ประกอบด้วยการน า                         
การเปลี่ยนแปลง (leading change) และการแก้ปัญหา (problem solving) และวงนอกที่เป็น
องค์ประกอบของคุณภาพของผู้น าที่มีประสิทธิผล (qualities of effective leadership)                         
ดังรายละเอียด 

 ความสัมพันธ์ (relationship) ลักษณะของความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยลักษณะของความสัมพันธ์นี้จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของไว้วางใจที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องสร้างให้เกิดข้ึนในองค์กร เช่น แสดงความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับ
บุคลากร กระตุ้นให้พวกเขาแสดงบทบาทใหม่ๆ และสร้างโอกาสให้มีการพัฒนาวิชาชีพส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
สร้างระบบการประเมินผลงานที่เปิดเผยและโปร่งใส มีการนิเทศช้ันเรียนที่กระตุ้นบรรย ากาศ                    
การเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ และกระตุ้นให้มีการผลิต
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

 วัฒนธรรม (culture) ผู้บริหารควรมีบทบาทในการสนับสนุนใหม้ีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใน
ทางบวก และสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนโดยรวมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่น สร้างความมั่นใจว่า
การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพเช่ือถือได้ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ความปลอดภัย
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และเอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนความส าเร็จในการเรียนรู้ สร้างตัวแบบ                  
การปฏิบัติงานที่ดี มีการช่ืนชมในความส าเร็จและก้าวหน้าของนักเรียนและบุคลากร 

 ศาสตร์การสอน (Pedagogy) เป็นเรื่องของความรู้และการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ซึ่งผู้บริหารควรสร้างต้นแบบการปฏิบัติการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลส าหรับผู้เรียน แสดง
บทบาทในการเป็นผู้น าในด้านวิชาการและควรแสดงบทบาทในการเป็นผู้น าด้านการวางแผน การ
พัฒนา และประเมินหลักสตูร เพื่อส่งเสรมิและกระตุ้นให้ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 
 ระบบ (system) ผู้บริหารควรสร้างสรรค์ระบบและเงื่อนไขการท างานที่จะช่วยให้บุคลากร
สามารถท างานและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงานการบริหาร
จัดการทรัพยากร การด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา การติดตามผลการเรียนของ
นักเรียน การประเมินผล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเอาใจใส่ต่อนักเรียน               
ความเป็นหุ้นส่วนและเครือข่าย (partnership and net works) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรต้องมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอก                        
กรณีเครือข่ายภายใน เช่นสร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิชาและระหว่างช้ันเรียน สร้างความสัมพันธ์
และการปฏิบัติที่สนับสนุนต่อการสอนของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน กรณีเครือข่ายภายนอก 
เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การร่วมในสมาคม เครือข่ายระหว่างโรงเรียน การท างานร่วมกับผู้ปกครอง 

ปัจจุบันผู้บริหารจ าเป็นต้องบริหารบุคลากรเสมือนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัท  และโดย
นิยามของ  หุ้นส่วน  แล้วหุ้นส่วนทุกคนจะต้องมีความเทา่เทียมกนัและไม่มีใครสามารถสั่งงานหุ้นส่วน
ได้  หากแต่ผู้บริหารจะต้องมีวิธีการชักจูงหุ้นส่วนให้ด าเนินกิจกรรมในสิ่งที่ต้องการด้วยค าถามที่ว่า  
กลุ่มเป้าหมายของเราต้องการอะไร นิยมชมชอบในสิ่งใด ต้องการผลสุดท้ายออกมาในรูปแบบใด                
เราควรจะต้องหันมาก าหนดขอบเขตของงานในองค์กรอีกครั้งหนึ่ง มันอาจจะไม่ใช่การบริหารงาน
บุคคล อาจจะต้องเป็นการบริหารเพื่อผลการปฏิบัติงาน 

 การน าการเปลี่ยนแปลง (leading change) ผู้บริหารต้องมีทักษะและความสามารถใน                 
การบริหารการเปลีย่นแปลงใหไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารจึงมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์และการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ตระหนักถึงศักยภาพของ
สถานศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลง 
 การแก้ปัญหา (problem solving) ผู้บริหารต้องน ายุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและเหตุการณ์
มาใช้เป็นมาตรฐานในการแก้ปัญหาต่างๆ  ในองค์การ ผู้บริหารควรมีการศึกษาในรายละเอียดของ
เหตุการณ์ มีการทดสอบสมมตฐิาน การวิเคราะห์  มีการแก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยค านึงถึง
การบรรลุผลในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเป็นหลักด้านคุณภาพของผู้น าที่มีประสิทธิผล              
ที่สนับสนุนต่อการพัฒนาการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ผู้น าต้องน าโดยยึดหลัก
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คุณธรรมในการบริหาร มีความเช่ือมั่นในตนเองเป็นผู้เรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งต้องเป็น
ผู้น าทางและเป็นผู้สนับสนุน 

บทบาทของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหลายบทบาทข้ึนอยู่กับภารกิจ
และกิจกรรมการบริหารซึ่งการบริหารให้ประสบความส าเร็จต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง   
การบริหารงานการศึกษาในยุคปัจจบุันจะต้องสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะ
สังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคของเทคโนโลยีในการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆของทุกภูมิภาคของโลกเข้า
ด้วยกัน ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่และใช้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารระดับสูงจึงจะ
สามารถน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ   

สมชาย เทพแสง (2547)กล่าวว่าผู้น าการศึกษาในยุคเทคโนโลยีหรือe–Leadership ควรมี
ลักษณะ10 E ดังนี้ 
  1) Envision ผู้น าต้องสร้างวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะมีความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการที่กว้างไกลเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการรวมทั้งการเรียน           
การสอน  
  2) Enable ผู้น าการศึกษาต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการโดย
บูรณาการเทคโนโลยีในหลักสูตรโรงเรียน ระบบการบริหารการปฏิบัติงานในโรงเรียน  
  3) Empowerment ผู้น าการศึกษาต้องเข้าใจและหยั่งรู้ความสามารถของบุคลากร
ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถกระจายอ านาจให้บุคลากรได้อย่างเหมาะสม  
  4) Energize ผู้น าการศึกษาต้องหมั่นจุดพลังและประกายไฟอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
เกิดพลังในการท างานเกิดความกระตือรือร้นขวนขวายตลอดเวลา  
  5) Engage ผู้น าการศึกษาต้องตั้งใจและจดจ่อต่อการท างาน โดยมีความมุ่งมั่นอย่าง
แรงกล้าเพื่อให้งานประสบผลส าเร็จและต้องตั้งความหวังให้สูง และค่อยๆน าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ 

  6) Enhance ผู้ น า ก าร ศึ กษาจ ะต้ อ งยก ระดั บผ ล ก าร ป ฏิบั ติ ง าน ให้ เ กิ ด                                     
ความเจริญก้าวหน้าอย่างต  ่อเนื่อง โดยมีมาตรฐานเปรียบเทียบ (bench  marking) ไว้อย่างชัดเจน  
  7) Encourage ผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์จ าเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะใช้แรงจูงใจต่อบคุลากรให้
ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นมิตรจะ
สนับสนุนงาน ให้ประสบผลส าเร็จ   
  8) Emotionผู้น าต้องมีคุณภาพทางอารมณ์มีความสามารถหยั่งรู้จิตใจของบุคลากร
และอ่านใจคนอื่นได้รวมทั้งเน้นการท างานที่เกิดจากความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายทัง้ตนเองและบุคลากรที่
ร่วมงาน สร้างทัศนคติทางบวกมีอารมณ์ขัน สุขุมรอบคอบ 



195 

 

  9) Embody ผู้น าการศึกษาจะต้องเน้นการท างานที่เป็นรูปธรรม เน้นเป้าหมายหรือ
ผลงานที่สัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติงาน การสื่อสาร การติดตามและการประเมินผล 
ควรใช้วิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและ  
  10) Eagle ผู้น าการศึกษาเปรียบประดุจนกอินทรีที่มองไกลและเน้นในภาพรวมกว่า
การมองรายละเอียดผู้น าควรมองเป้าหมายและผลงานเป็นหลัก ส่วนรายละเอียดเป็นหน้าที่ของ
เจ้าของงานที่จะท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ e – leadership หรือผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์จึง
เป็นผู้น ายุคใหม่อย่างแท้จริง ผู้น าการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นผู้ควบคุมกลไกและขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่
เป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับส านักงานต่าง ๆ  
รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่ส าโดยเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีใน
ระบบการศึกษา ค านึงถึง 10 Eในการบริหารและการจัดการโดยเฉพาะควรมุ่งคุณภาพการศึกษาเป็น
เป้าสูงสุด โดยหวังว่าคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรร ม และ
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ 

 Weigel (2012,  อ้างใน ชัยยนต์  เพาพาน, 2559: 306) ได้ให้ทรรศนะว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ถ้า
ผู้บริหารโรงเรียนขาดทักษะภาวะผู้น าก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้ซึ่งทักษะภาวะผู้น า
ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานและบุคคลลากร ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องได้รับ
การสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการแข่งขันในบริบทของโลกยุคใหม่ 
 ทักษะภาวะผู้น าโรงเรียนที่สง่ผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์กับผู้อืน่ในการปฏิบัติงานรว่มกันให้
ประสบความส าเร็จได้แก่ 
  -  ทักษะการสร้างทีมงาน (team building skill)  

                      - ทักษะด้านความร่วมมือ (Collaboration skill) 

                      -  ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์(Critical thinkingand creativity 

skill)  

                      -  ทักษะด้านการแก้ปัญหา (problem solving skill)  

                      -  ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication skill) และ 

                       - ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้(Learning innovation skill)  

 สรุปในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21สถานศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านสาระ                  
วิชาหลัก และทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและ
อาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศเทคโนโลยีดังนั้นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารจึงเป็นภาระที่ส าคัญต่อ              
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองให้เป็น
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ผู้น ายอดเยี่ยมปรับเปลีย่นองค์กรให้ทนัสมัย พัฒนาทีมงานให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรูพ้ัฒนากระบวน
ทัศน์ใหม่ให้เกิดข้ึนในองค์การขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใหม่ๆ ส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
ด้านงบประมาณสื่ออุปกรณ์อย่างเพียงพอให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติ 
 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหาร 

 

 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน นอกจาก
ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและองค์ประกอบหนึ่งที่
ส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาคือ ทักษะของผู้บริหารมีผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ทักษะการบริหารไว้  ดังนี้ 
 พนัส หันนาคินทร์ (2548: 24) ได้กล่าวถึงทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารในการบริหารงาน
ใดราบรื่นว่าผู้บริหารควรสร้างทักษะนี้ให้เป็นคุณสมบัติประจ าตัว คือ 

  1. ทักษะในด้านกลวิธีการท างาน คือ รู้ว่างานที่จะต้องท าในหน้าที่ของตนมีอะไรบา้ง  
และท างานน้ันได้อย่างไร  รวมทั้งบทบาทที่จะต้องท าเพื่อให้งานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  2. ทักษะด้านความคิดรวบยอด คือ การเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อระบบงานในองค์การที่ตนบริหาร 

  3. ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ คือการรู้จักสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การรู้จักใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวครูแต่ละคนให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา รู้จักใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวครูแต่ละคนให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา รู้จักประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือแก่บรรดาครูและบุคคลอื่นใน
สถานศึกษาและสังคมทั่วไป  
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2556: 5)  ได้กล่าวถึงทักษะการบริหารงานว่ามีผู้จ าแนกไว้ที่ส าคัญ 3 
ทักษะ คือทักษะเชิงเทคนิค (Technical leadership) ทักษะเชิงมนุษย์ (Human leadership) และ
ทักษะเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Skill) โดยแต่ละทักษะมีลักษณะดังนี้   
  1. ทักษะเชิงเทคนิค หมายถึง ความสามารถในการใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ 

  2. ทักษะเชิงมนุษย์ หมายถึง ความสามารถที่จะท างานกับคนอื่นได้ดีสังเกตได้ว่า
ทักษะเชิงเทคนิคจะเป็นการท างานกับสิ่งของในขณะที่ทักษะเชิงมนุษย์เป็นการท างานกับคน  
  3. ทักษะเชิงมโนทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการมององค์การโดยภาพรวมกับ
ความสัมพันธ์ภายนอก ความเข้าใจระหว่างส่วนต่างๆขององค์การและการส่งผลต่อกันและความรู้ที่
สามารถจะวินิจฉัยและประเมินปัญหาต่างๆ เป็นต้น   
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 แอนโทนี่ (William P. Anthony, 1984: 36-43, อ้างถึงใน พัชรา อุดมผล, 2550: 23-48)           
ได้กล่าวถึงทักษะทางการบริหารที่ผู้บริหาร จ าเป็นต้องใช้เพื่อเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถไว้                       
9 ประการ ดังนี้ 
   1. การตั้งเป้าหมาย (goal setting) เป้าหมายของงานที่มีคุณค่าจะต้องเกิดการร่วมมือ
ก าหนดระหว่างบุคคล 3 ฝ่ายคือ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาของผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหาร  
ผู้บริหาร  ผู้บริหารจะต้องท างานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมในการตั้งเป้าหมายให้เป็นที่เข้าใจและ
ยอมรับทุกฝ่าย   

2. ภาวะผู้น า (leadership) ภาวะผู้น า คือการท าให้คนอื่นท าในสิ่งที่เขาอยากให้ทฤษฎี
แบบภาวะผู้น ามีอยู่หลายแบบแต่ไม่มีแบบใดที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพควรจะ
พยายามเปลี่ยนแปลงแบบภาวะของผู้น าจากความเผด็จการไปสู่แบบที่มีส่วนร่วมหรือแบบประชาธิปไตย 

  3. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (problem solving and decision) ผู้บริหารจะต้อง
รับรู้ถึงสิ่งที่จะต้องตัดสินใจ ต้องเข้าปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงแก่นของปัญหาเพื่อพัฒนาการตัดสินใจ
ที่เหมาะสม ผู้บริหารจะต้องไม่เสียเวลากับการแก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็จะไม่ให้ความสนใจเฉพาะปัญหา
ที่ส าคัญเท่านั้น  ผู้บริหารจะต้องไม่เลื่อนการแก้ปัญหานั้นออกไปและจะต้องตัดสินใจในแนวที่มุ่งว่าจะได้ดี
ที่สุด ผู้บริหารไม่ควรมอบอ านาจการตัดสินใจทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการ 
  4. การติดต่อสื่อสาร (communication)การติดต่อสื่อสารก็คือการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร
และความเห็นจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคลหนึ่ง ทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีมี 3 องค์ประกอบ คือ ความเข้าใจ
ผู้อื่น (empathy) การใช้สื่อที่เหมาะสม (appropriate media) และทักษะในการฟัง (listening skill) 
ผู้บริหารที่เข้าใจทักษะเหล่านี้จะไม่พบความยุ่งยากในการบริหารงาน 

  5. การสอนแนะและการให้ค าปรึกษา (coaching and counseling) ผู้บริหารต้องเป็น
ผู้สอนแนะและให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกให้องค์กร เพราะในภารกิจในการบริหารย่อมมีปัญหาเกิดข้ึนอยู่เป็น
ประจ า  ทั้งปัญหาระหว่างบุคคลและปัญหาในการปฏิบัติงานโดยปกติแล้วทักษะที่ใช้ในการให้ค าปรึกษา
ควรจะได้ใช้เฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับงาน ผู้บริหารที่ดีควรจะต้องเข้าไปเกี่ ยวข้องกับการสอนแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะของการแนะแนะและการกระตุ้นจะต้องให้ค าชมเชยและให้สิ่งจูงใจอื่นๆ เมื่อเขา
ปฏิบัติงานดี และต้องคัดค้านหรือต่อต้านเมื่อการปฏิบัติงานเกิดปัญหาข้ึน 

  6. การจัดการเปลี่ยนแปลงและความขัดแข้ง (managing change and conflict)          
การเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่เกือบทุกบทบาทของการบริหาร  ผู้บริหารมีความสามารถจะต้องตระหนักในเรื่อง
ของความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดี  และจะต้องหาทางจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะขัดขวางและ
ต่อต้านการท างาน  ผู้บริหารควรใช้วิธีการใช้แนวทางและก ากับการเปลี่ยนแปลง การจัดการเปลี่ยนแปลง
ควรมุ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและผู้บริหาร บรรลุความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงจ านวนมากมักกลายเป็นความขัดแย้ง ผู้บริหารจะต้องตระหนักว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดี 
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ส าหรับองค์การผู้บริหารที่มีความสามารถจะต้องจัดการความขัดแย้งในแนวทางที่สร้างสรรค์มากกว่าเฉยเมย
หรือการขจัดมันออกไป 

  7. ทักษะการเมือง (political skill) เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเพื่อการหลบ
หลีกเพื่อลดความล่าช้าและเพื่อการท างานให้เร็วข้ึน ทักษะมีความจ าเป็นและเป็นที่ต้องการขององค์การทุก
ชนิด ตัวอย่างทักษะทางการเมืองบางอย่าง เช่น การตัดสินใจร่วมกัน การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม 
การล้างแค้น การข่มขวัญแล้ว เป็นต้น 

  8. การบริหารเวลา (managing time) เวลาอาจถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่จ าเป็นหรืออาจ
ถูกมองว่าเป็นข้อจ ากัดที่น่ากลัวต่อการปฏิบัติงานทางการบริหาร ผู้บริหารจะต้องจัดการกับเวลาของตนเอง
ให้เกิดประสิทธิผล ผู้บริหารจะต้องเอาจริงเอาจังกับการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้ประสบ
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

  9. การประเมินผลและการให้รางวัล (evaluating and rewarding) ผู้บริหารที่ตระหนัก
ในเรื่องนี้จะต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการประเมินผลและการให้รางวัล 

 

แนวโน้มส าหรบัสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 

Nair (2007 อ้างถึงใน  วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557: 20) President of Elect of UEF-21 and 

National Director of EducationalTechnology Consulting, NoteSys, LL กล่าวถึง 15 แนวโน้ม
ส าหรับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะท าให้โรงเรียนไม่เป็นเฉพาะสถานที่เรียนแต่จะเป็นประตูสู่โลกแห่ง
การเรียนรู้ด้วยดังนี้ 

1. เป็นคอมพิวเตอร์กันทุกที่ใช้กันได้ทุกเวลา (ubiquitous computing) 

2. นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงเครือข่ายไร้สายและอินเตอร์เน็ตได้ 
3. ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นข้ึน 

4. เน้นการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการมากขึ้น 

5. ลดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียนลง 
6. นิยามของ food court มาแทนที่นิยามของ cafeteria 

7. เปิดพื้นที่ส่วนรวมมากข้ึน (shared common areas) 

8. การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เป็นไปอย่างมีจินตนาการมากข้ึนไม่ ว่าจะเป็นโต๊ะ
ท างานเก้าอี้หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการจัดวางรูปแบบของที่ท างานและอุปกรณ์ส านักงานให้
เหมาะสมสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

9. เป็นหลักสูตรสหวิทยาการไม่แยกส่วนและเป็นการสอนแบบทีมมากขึ้น 

10. เน้นการเรียนรู้เชิงบริการมากขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมบริการชุมชน 
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11. นักเรียนสร้างผลผลิตเชิงธุรกิจมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และรายได้
มีการสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจมีการออกแบบช้ันเรียนพื้นที่โรงเรียนและวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้าง
ผลผลิต 

12. เป็นสตูดิโออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลแทนที่ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เป็นสตูดิโอที่นักเรียนสามารถพบกับผู้เช่ียวชาญได้ทั่วโลกสามารถน าเสนอผลงานทั้ง
ส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มได้อย่างมืออาชีพ 

     13. สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการผลิตไฮเทคมีมากข้ึนเช่นอุปกรณ์การผลิตฟิล์ม
หรือผลิตวีดิโอเป็นต้น 

 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 

 

 ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องมีคุณลักษณะที่โดเด่นมีทักษะและบทบาทใน         
การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้การก าหนด
ยุทธศาสตร์และน าไปสู่การปฏิบัติในอนาคตจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยของนักวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศสามารถก าหนดประเด็นศึกษาที่ส าคัญ 4 ด้านหลักได้แก่คุณลักษณะความเป็น
ผู้น ายุคใหม่ทักษะยุคใหม่บทบาทหน้าที่และคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  

 ชัยยนต์ เพาพาน (2559: 304-305)  ได้สรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ไว้ดังนี้ 
  1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่จากการสังเคราะห์ แนวคิดเกี่ยวกับ
ผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ของ Maxine (2015) Gerald Aungus (2012) และGeorge Couros 

(2010) ได้เขียนบทความเรื่อง Top 10 Characteristics of Successful 21st Century School 

Leaders:21st Century Administrators: New Roles, New Responsibilities และ The 21st 

Century Principal ตามล าดับ สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 
21 ควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1) นักสร้างสรรค์ (ceative) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการ
ผลักดันให้บุคลากรในโรงเรียนที่มีความสามารถสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากข้ึน     
ต้องผลักดันเพื่อประโยชน์ของนักเรียน และจะต้องหาวิธีจัดการอย่างต่อเนื่องเหมือน "ทฤษฎีน้ าไหล 
(flow theory)"  

 



200 

 

   2) นักการสื่อสาร (communicator) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่
การสื่อสารโดยการแบ่งปนัข้อมูลผ่านหลายสื่อเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ฟังที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น
ที่กลุ่มผู้บริหารต้องเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

   3) นักคิดวิเคราะห์ (critical Thinker) ผู้บริหารจึงต้องให้ความสนใจใน
ความคิดที่ครูหรือบุคลากรแสดงออกเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะด้านผลกระทบที่มีต่อโรงเรียนและ
นักเรียนในระยะยาว และจะได้รับประโยชน์เหล่านั้นมากที่สุดได้อย่างไร ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
ผู้บริหาร ที่จะต้องน าเอาข้อมูลและความคิดต่างๆมาใช้ในการตัดสินใจทั้งหมด 

   4) สร้างชุมชน (builds community) ในที่นี้ หมายถึง การประสาน
เช่ือมโยงต่อกลุ่มคนที่เหมาะสมตัวอย่างเช่น วิธีที่จะสร้างโอกาสให้กับบุคลากรเพื่อเช่ือมโยงต่อกับคน
อื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากข้ึนมันเป็นสิ่งส าคัญที่ไม่เพียงแต่พัฒนาผู้น าในโรงเรียนเท่านั้น 
แต่เป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเห็นความเป็นผู้น าด้วย 

   5) การมีวิสัยทัศน์ (visionary) ผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลต้องมี
วิสัยทัศน์ในการที่จะท าให้โรงเรียนเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดส าหรับนักเรียนไปสู่อนาคตที่ต้องการ                      
และสามารถแบ่งปันวิสัยทัศน์ไปพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันได้ด้วย 

   6)  การสร้างความร่วมมือ และการติดต่อ (collaboration and  

connection) ผู้บริหารต้องแสวงหา แบ่งปันข้อมูล และความรู้อย่างเปิดเผยชัดเจน มีการค้นหาความ
เข้าใจและปฏิบัติอย่างเข้าใจกับคนอื่น มีการติดต่อกับโลกภายนอกผ่านทางบล็อกและสื่อทางสังคม 
และต้องสร้างการร่วมมือกับผู้อื่น 

   7) สร้างพลังเชิงบวก (positive  energy) ผู้บริหารต้องสรา้งหลกัการทั้งเชิง
บวก เชิงรุกและวิธีการดูแลเอาใจใส่ ต้องให้เวลาในการพบปะพูดคุยกับนักเรยีน ครูและผู้ปกครองรับรู้
และคุณค่าของพวกเขาโดยการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แท้จริงให้เกิดข้ึน นอกจากนี้ผู้บริหารต้องสร้าง
สุขภาพตนเอง สวัสดิการและระดับพลังงานให้พร้อมเสมอ 

   8) ความเ ช่ือมั่น (confidence) ผู้บริหารต้องมีลักษณะความมั่นใจ 
(confidence) เข้าถึงได้ง่าย (approachable) มีความโดดเด่น (be visible) ในฐานะที่เป็นผู้น าต้องมี
ความกล้าที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล าบาก ซึ่ งสถานการณ์เหล่านี้มักจะอยู่ ใน                         
ความสงบเสมอ และมีความมั่นใจในการรักษาขวัญก าลังใจและความเช่ือมั่นในชุมชนโรงเรียน 

   9) ความมุ่งมั่นและความพากเพียร (commitment and persistence) 

ผู้บริหารต้องแสดงความมุ่งมั่นและความทุ่มเท (dedication) อย่างจริงจัง เพื่อผลักดันให้กับครูและ
นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในงาน และอย่ายอมแพ้ (never give up) เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
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   10) ความเต็มใจที่จะเรียนรู้ (willingness to learn) ผู้บริหารต้องเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ เพราะการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นที่น่าตื่นเต้นและน ามาใช้เสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหาร และสังคมโรงเรียนผู้บริหารจึงต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (be a lifelong  

learner)  

   11)  ต้ อ ง เ ป็ น นั กป ร ะกอ บกา ร  คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แล ะน วัต ก ร ร ม 
(entrepreneurial, creative and innovative) ความสามารถในการคิดนอกกรอบเป็นพลังที่มี
อ านาจของผู้บริหาร การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการกับความ
ซับซ้อนทางสังคมในศตวรรษที่  21 และต้องพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์การประกอบการ 
(entrepreneurial organization) ได้ด้วย 

   12) นักริเริ่มงาน ( intuitive) ผู้บริหารต้องเรียนรู้ ถึงความเช่ือมั่นใน
สัญชาตญาณ ( instincts) ของตนเอง ความสามารถการเป็นนักคิด นักริเริ่มสร้างสรรค์ผู้บริหาร
สามารถการแก้ปัญหาใหส้ าเร็จอย่างไมค่าดฝันหรอืจากการสังหรณ์ใจ (intuitively) ซึ่งเป็นการเกิดข้ึน
จากความชาญฉลาดที่ดี 
   13) ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ (ability to inspire) ผู้บริหาร
ควรสร้างความกระตือรือร้นและความคิดเชิงบวกต่อบุคลากรในการร่วมกันก าหนดทิศทางในอนาคต 
สิ่งทั้งหมดนี้ต้องเน้นให้เกิดข้ึนในขณะที่ยังด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

   14) การเจียมเนื้อเจียมตัว (be humble) ผู้บริหารมีความส าคัญต่อการท า
หน้าที่ในโรงเรียนซึ่งงานผู้บริหารไม่ใช่เป็นรูปปั้นแต่เป็นงานที่เอื้อต่อทุกคนในโรงเรียนนั่นคือ ต้องมี
สัมมาคารวะ การรู้จักบุคคลในชุมชน การเปิดโอกาสกับครู และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

   15) ตัวแบบที่ดี (good model) หากคุณก าลังส่งเสริมทักษะในศตวรรษ       
ที่ 21 ต้องรู้ และฝึกพวกเขาให้มีความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกัน ฝึกการสื่อสารที่ดี และ          
คิดวิเคราะห์เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และการปลูกฝังสร้างสรรค์นวัตกรรม             
จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับการเรียนรู้และความเสี่ยง 
 สถาพร พฤฑฒิกุล (2560: 45) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ในศตวรรษที่ 21 จากประเด็นปัญหา 
นับเป็นปัญหาที่มีมาช้านานในสังคมไทยและปัจจุบันก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เช่นเดิม แสดงให้เห็นถึง      
การบริหารจัดการศึกษาที่ยังไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่ง Hoy and Miskel (2005: 388-389) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลของ
องค์การและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา สรุปได้ว่า พฤติกรรมหรือภาวะผู้น าของผู้บริหาร
องค์การเป็นปัจจยัส าคัญทีส่่งผลต่อความส าเร็จหรอืประสิทธิผลขององค์การในการศึกษา ดังจะเห็นได้
ว่าบางองค์การเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางองค์การก็เสื่อมถอยได้อย่างรวดเร็วเช่นกันเมื่อมี
การปรับเปลี่ยนผู้บริหาร สอดคล้องกับ Wiseman (2011: 2-10) ได้แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้น าของ
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ผู้บริหารองค์การ ที่สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่เรียกว่าภาวะผู้น าแบบทวีปัญญา 
(multipliers  leadership) 

 

ทักษะของผูบ้ริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 

 

 ทักษะ (skill)เป็นความช านาญหรือเช่ียวชาญในการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่งสมบัติ  
โฆษิตวานิช (2542: 29)  ได้อธิบายไว้ว่า  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ได้อย่างช านาญ คล่องแคล่ว  ว่องไวและถูกต้อง  โดยแสดงออกมาทางร่างกายหรือสติปัญญา                
และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป(Katz, 1974: 81) ให้ความหมาย  ทักษะ หมายถึง ความสามารถของ
บคุคลที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ เป็นความสามารถที่จะน าความรู้หรือศักยภาพของบุคคลเพื่อมุ่ง
สู่ความส าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จากความหมายดังกล่าว  สามารถสรุปได้ว่า  
“ทักษะ”  คือสามารถของบุคคลที่มีทั้งด้านความรู้  ความสามารถที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมหรือสิ่งใด
สิ่งหนึ่งได้อย่างช านาญมีผลจากการปฏิบัติสู่ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงและสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร
สถานศึกษารวมถึงผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ไม่สามารถหยุดพัฒนาตนเองได้  หากแต่ต้องเร่งเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพร้อมให้กับตนเองและองค์กรของตนที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
หรือผลกระทบต่างๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต  เนื่องจากสังคมมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และรวดเร็ว ทั้ งยังมีกระแสไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร อิทธิพลของเศรษฐกิจ การเมือง                
การปกครอง การเรียกร้องสทิธิและการบริการที่แตกต่างจากในอดีต นวัตกรรมใหม่และความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีรวมถึงกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
หน่วยงานต่างๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีทักษะหลากหลายเพื่อ
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ทักษะเชิงเทคนิค (technical skills) หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้  
เทคนิควิธี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจอย่างเช่ียวชาญและช านาญจาก
ประสบการณ์ การศึกษาและการฝึกอบรม เช่น ความสามารถในการสอน การจัดวางระบบงานใน
สถานศึกษา การจัดท างบประมาณและการบัญชี การประชาสัมพันธ์ ความสามารถในการแนะน าหรือ
ช้ีแนะให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้  เป็นต้น 

  2. ทักษะการนิเทศและการสอน (supervision and instructional skills)  
ความสามารถในการถ่ายทอดแนะน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจในการเรียนการสอนและ
ความสามารถในการบริหารหลักสูตร  เช่น การจัดตารางการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร  
และเหมาะสมตามวัยผูเ้รยีน  ส่งเสริมให้ครพูัฒนาวิธีการสอน  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้ครู
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มีความก้าวหน้าทางวิชาการ  นิเทศการสอนอย่างสม่ าเสมอ  สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน        
เป็นต้น นอกจากนี้  ผู้บริหารควรมีความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสตูร การบูรณาการหลักสูตร
แกนกลางกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาตรฐานการเรียนการสอนของแต่ละระดับช้ัน รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน 

  3. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ( interpersonal  skill) ความสามารถ
เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของบุคคล สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น                       
สร้างวัฒนธรรมการท างานที่เปิดเผย  เป็นมิตรและมีอิสระ รับฟังและเข้าใจผู้อื่น ยอมรับการแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อมูลย้อนกลับ  จัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิผล ส่งเสริมการท างาน 
เป็นทีม ปฏิบัติตนโดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน  สามารถสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
เช่น  การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การอภิปราย การบรรยาย การแสดงความคิดเห็น                   
การวิพากษ์ วิจารณ์ การต าหนิ การสอนงาน การแนะน า เป็นต้น 

  4. ทักษะเชิงความคิดรวบยอด (conceptual  skills)  ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และตีความข้อมูล และสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ  สามารถมองเห็นภาพรวมของ
องค์กร มองเห็นภาพว่า หน่วยงานย่อยๆ ในองค์การ  มีความสัมพันธ์กันเช่นไร กระแสไหลเวียนของ
งานเป็นอย่างไร  สามารถคาดการณ์อนาคตและวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิผล ความสามารถ
ในการมองเห็นปัญหา  เข้าใจสาเหตุของปัญหา  และทางเลือกในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม  รวมถึงความสามารถในการมองเห็นอุปสรรคและโอกาสก้าวหน้าของหน่วยงาน 

5. ทักษะเชิงธุรกิจ (business skills)  ความสามารถในการวิเคราะห์ทิศทาง 
แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง  และความเป็นไปของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  นโยบายการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงความสามารถในการเพิ่มมูลค่า 
และคุณค่าให้กับองค์กร  สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แสวงหาวิธีการ
หรือแนวทางในการท างาน  มุ่งที่ผลลัพธ์ของงานมากกว่ากระบวนการที่ซ้ าซ้อนและล่าช้า 

  6. ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (lifelong learning skills) ความสามารถใน      
การแสวงหาข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาฝึกตนเป็นคนใฝ่เรียนรู้สิ่งต่างๆ                
อยู่เสมอเพื่อให้เป็นคนฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์ฝึกตนเองให้เป็นคนอ่านมากฟังมากเพื่อเรียนรู้
มุมมองและทัศนคติของบุคคลอื่นมีความไวต่อข้อมูลข่าวสารและความเปลี่ยนแปลง 
  7. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (computer skills) รวมถึงความสามารถในการใช้
เครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลในการน าเสนอใน
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน การส่งเสริมให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อ
ความก้าวหน้าในการท างานสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการบริการได้เหมาะสม ความสามารถ
เข้าใจผลกระทบที่เทคโนโลยีต่างๆ มีต่อการจัดการศึกษา 
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  8. ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ (foreign language skills) เนื่องจากปัจจุบันสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆมีบทบาทมากข้ึนในสังคมไทยท าให้ภาษาต่างประเทศหรือที่เรา
เรียกว่า “ภาษาที่สอง” หรือ “ภาษาที่สาม” เป็นพลังที่ส าคัญของผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
หมายถึงสามารถสื่อความในรูปแบบต่างๆ เช่น การพูดการน าเสนอการฟังการอ่านและการเขียนเป็น
ต้นเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ของหน่วยงานได้ 

9. ทักษะทางการเมือง (political skills) เป็นความสามารถในการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได้เป็นความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความสัมพันธ์ ในการเช่ือมโยงกระแสอ านาจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในองค์การของตน
และองค์การอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลรวมถึงความเข้าใจกฎหมาย
ทางการศึกษาความสามารถในการคาดการณ์นโยบายรัฐแนวคิดในทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคม
เทคโนโลยีตลอดจนเหตุการณ์สถานการณ์หรือบรบิทภายนอกอื่นๆที่สง่ผลต่อกระบวนการจดัการเรยีน
การสอน 

 10. ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ (resource management skills) 

สามารถจัดสรรทรัยพากรต่างๆได้อย่างเหมาะสมเช่นการบริหารงานบุคคลการมอบหมายงานใหบุ้คคล
การมอบอ านาจการจัดสรรเวลาเพื่อกิจกรรมต่างๆ  เช่นการประชุมรวมถึงการจัดสรรวัตถุดิบ                    
การจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ อย่างเหมาะสมการพิจารณาความดีความชอบโอกาสในการเติบโตเลื่อนข้ัน
เป็นต้น 

  11. ทักษะทางด้านอารมณ์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า“ความฉลาดทางอารมณ์” 
(emotional intelligence) สามารถรับรู้และเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองและของบุคคลแวดล้อม 
สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมมีความอดทนอดกลั้นรับรู้และเข้าใจอารมณ์            
ความต้องการความเครียดของตนเองและผู้อื่นได้สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะและ
สภาพบริบทแวดล้อมสามารถรบัมือกับแรงกดดันต่างๆได้ดีสามารถจัดการความเครียดของตนเองและ
ของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

  12. ทักษะในการจัดการตนเอง (self  managementskills) สามารถครองตนให้
ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมและแนวทางในการประกอบ
วิชาชีพของตนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถการวางตนอย่างเหมาะสมสามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของบุคคลอื่นสามารถจัดล าดับความส าคัญของภาระงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถสร้าง
กิจวัตรประจ าวันที่ช่วยประหยัดเวลา 
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  13. ทักษะในการจัดการอาชีพ (career management skills) เป็นความสามารถ
ในการสร้างเส้นทางสู่ความส าเร็จและสามารถพัฒนาอาชีพของตนเองให้มีความก้าวหน้าในเส้นทางที่
เหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสมมีความสนใจเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพของตนเอง
สนใจพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
  14. ทักษะในการวัดและประเมินผลงาน (assessment and evaluation skills) 

ผ่านการสังเกตการณ์การวัดผลการทดสอบและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตีความข้อมูลและตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและยุติธรรมมีการก าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานรวมถึงเป้าหมายในการประเมิน
ที่แน่นอนยุติธรรม และสามารถน าผลการวัดและประเมินผลเพื่อท าการบูรณาการและพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเสริมแรงทางบวก 

  15. ทักษะการบริหารความเปลี่ยนแปลง (change management skills) เป็น
ความสามารถในการปรับตัวและรองรบัความเปลีย่นแปลงต่างๆมีความยืดหยุ่นสูงยอมรับความคิดเห็น
หรือนวัตกรรมใหม่ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและท าให้ผู้อื่นคล้อยตามได้สามารถน าพาความ
เปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  16. ทักษะการชักจูง (persuasion skills) สามารถโน้มน้าวและชักจูงผู้อื่นเป็นนัก
สนทนาที่ดีสามารถจับจุดสนใจของบุคคลแวดล้อมได้สร้างความร่วมมือร่วมใจสร้างความรักศรัทธาต่อ
องค์การ แรงบันดาลใจในการท างานสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจให้เกิด
ความรู้สึกคล้อยตามและยอมรับ  

  17. ทักษะการวิจัย (research skills) ความสามารถในการด าเนินการวิจัยให้ค า
ช้ีแนะแนวทางการท าวิจัยสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยความสามารถในการตรวจสอบ
ผลการวิจัยของบุคลากรส่งเสริมการท าวิจัยและการน านวัตกรรมไปใช้ในการท างานจริง 
 นอกเหนือจากทักษะความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาที่กล่าวไว้แล้วนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ
ที่ช่วยส่งเสริมให้ บุคคลก้าวสู่ต าแหน่งผู้บริหารได้อย่างสง่างาม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายในการ
ปฏิบัติ หน้าที่บริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ดังกล่าวปัจจัย
เสริมเหล่านี้ได้แก่ระดับการศึกษาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารมีคุณลักษณะตรงตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดโดยวิชาชีพประสบการณ์จากการท างานการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อ
แสดงว่าบุคคลได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่องมีความทันสมัยและสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆผลงานทางวิชาการเช่นงานวิจัยนวัตกรรมบทความวิชารต าราการเป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นต้น  
สิ่งเหล่าน้ีเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันศักยภาพของบุคคลในความเป็นนักการศึกษาให้เกิดความยอมรับ
ผลงานอื่นๆจากการปฏิบัติงานเช่นรางวัลค าชมเชยความส าเร็จต่างๆที่เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนสังคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปัจจัยเสริมประการสุดท้ายคือคุณลักษณะ  (characteristics) ของผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารเป็นสิ่งที่เสริมสร้างและพัฒนาได้เช่นบุคลิกภาพดีน่าเช่ือถือตรงต่อเวลากระตือรือร้น
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ขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวองค์กรและสังคมมี วินัย              
(มัทนา วังถนอมศักด์ิ, 2556: 205-207)  
 ทักษะยุคใหม่เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษา
ซึ่งเป็นผู้น าของสถานศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ า เป็นและส าคัญต่อ      
การบริหารจัดการสถานศึกษาและการบริหารตนเอง อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่การบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีนักวิชาการให้ทัศนะด้านทักษะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ จากการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะยุคใหม่ของผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพของ Weigel (2012) ได้เขียน
บทความเรื่อง Management Skills for the 21st Century : Avis Gaze (2016) เขียนงานเรื่อง 
Preparing School Leaders: 21st Century Skills และNational Association of Secondary 

School Principals (NASSP) (2013) เขียนหนังสือเรื่อง 10 Skills for Successful School 

Leaders สามารถสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับทักษะยุคใหม่ของผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21        
ที่สอดคล้องกัน (มัทนา วังถนอมศักด์ิ,  2556) ได้ดังนี ้
  1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ (Critical and creative thinking 

skill)  

  2. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving skills)  

  3. ทักษะการสื่อสาร (communication skill)  

  4. ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตอล (Technological anddigital literacy 

skills)  

  5. ทักษะด้านการบริหารองค์การ (Organizational management skills)  

  6. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personal management skills) 

  7. ทักษะท างานเป็นทีม (Teamwork skills)  

  8. ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning innovation skill)  

  9. ทักษะการก าหนดทิศทางองค์กร (Setting instructional direction skill)  

  10. ทักษะการรับรู้ไว (Sensitivity skill)  

  11. ทักษะการตัดสิน (Adjustment skill)  

  12. ทักษะมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results orientation skill)  

  13. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal skill)  

  14. ทักษะคุณธรรมจริยธรรม (ethical-moral skills)  

 สรุปได้ว่า ทักษะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะต่างๆ 
ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหา การสื่อสารการท างานเป็นทีมเทคโนโลยี
และดิจิตอล การตัดสินมุ่งผลสัมฤทธ์ิมนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 

 

 บทบาทเป็นแบบแผนพฤติกรรมที่แสดงออกตามต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวัง
ของสังคม บทบาทของบุคคลจึงมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ส าหรับบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็นหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามต าแหน่งที่ด ารงอยู่                
มีนักวิชาการให้ทัศนะด้านบทบาทยุคใหม่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าไปใช้ประโยชน์ มีรายละเอียด
ดังนี ้
  The Wallace Foundation (2012) เป็นมูลนิธิให้ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมความเป็น
ผู้น าการศึกษาใน 24รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอแนวทางส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลควรน าไปใช้มี 5 ประการ ดังนี้ 

1. การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อความส าเร็จทางวิชาการส าหรับนักเรียน (Shaping a vision of 

academic success for all students) การน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

 2. สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อการศึกษา (creating a climate hospitable to 

education) ผู้บริหารต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้เรียนและบุคคลภายนอก เพราะโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางทางการเรียน และกิจกรรม บรรยากาศมีความส าคัญที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

  3. การปลูกฝังภาวะผู้น าให้กับบุคคลอื่น (cultivating leadership in others) ทั้งครูใน
โรงเรียนถือว่าทรัพยากรส าคัญในการบริหาร การสร้างให้ครูเป็นผู้น าทางวิชาการจะส่งผลให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาไปสู่คุณภาพและมีมาตรฐานทางการศึกษา 
  4. การปรับปรงุการเรียนการสอน (improving instruction) ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลจะมุ่ง
ท างานด้วยความเอาใจใส่ในการปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมุ่งถึงคุณภาพการสอนและให้บรรลุผล
ส าเร็จตามความคาดหวังของผู้เรียน และผู้ปกครอง 

5. การบริหารจัดการกับคน ข้อมูล และกระบวนการ (Managing people, data and 

processes) ผู้บริหารที่มีประสทิธิผลต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรทั้งครูบคุลากร และผู้เรียน รวมทั้งการน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารและกระบวนการการบริหาร 

Derick Meado (2016) ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน ได้เขียนบทความเรื่อง The Role of the 

Principal in Schools ได้สรุปบทบาทหน้าที่ในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ที่ส าคัญ 9 

บทบาท ดังนี้ 
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  1. บทบาทในฐานะผู้น า (Role as school leader) ประกอบด้วย การเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ (Being an effective leader) โครงการจัดหาทุนอุปถัมภ์โรงเรียนการพัฒนาการ
ประเมินผลครูผู้สอน และนโยบายการพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น 

  2. บทบาทในฐานะผู้รักษาระเบียบวินัยของผู้เรียน (Role in Student Discipline) 

งานส่วนใหญ่ของผู้บริหาร การรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน ที่ผู้บริหารต้องสร้างความเข้าใจให้แก่
ครูทุกคน และต้องเป้าหมายของการน าไปใช้กับผู้เรียนจะท าให้งานง่ายข้ึน 

  3. บทบาทในฐานะผู้ประเมิน (Role as a Teacher Evaluator) ผู้บริหารส่วนใหญ่
ต้องมีความรับผิดชอบในการประเมินผลงานของครู โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีครูผู้สอนที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องจดัให้มกีารประเมินตามกระบวนการด้านคุณภาพครูอย่างมคีวามเปน็ธรรม 
และต้องช้ีให้เห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของการปฏิบัติหน้าที่ของครู 
  4. บทบาทในการพัฒนา การด าเนินงาน และการประเมินโครงการ (Role in 

Developing, Implementing, and Evaluating Programs) เป็นเป็นหนึ่งบทบาทที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องหาวิธีการพัฒนาประสบการณ์ของผู้เรียนเพิ่มข้ึน โครงการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพต้อง
ครอบคลุมพื้นเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันและต้องมีการประเมินทุกปี และพัฒนาเสมอถือว่าเป็น
สิ่งจ าเป็น 

  5. บทบาทในการทบทวนนโยบายและกระบวนการภายใน (role in Reviewing 

Policies and Procedures) เอกสารส าคัญอย่างหนึ่งของการบรหิาร (governing) โรงเรียน คือ คู่มือ
นักเรียน (Student Handbook) ถือเป็นตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถท าให้งานของผู้บริหารง่ายข้ึน ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้รู้
นโยบายและข้ันตอนการท างานประสบผลส าเร็จได้ 
  6. บทบาทในการก าหนดตาราง (Role in Schedule Setting) การสร้างตารางต้อง
ท าทุกๆปีซึ่งจะเป็นภาระงานที่ผู้บริหารต้องการสร้างขึ้นมาเอง ได้แก่ ตารางการตีระฆังการเข้าเรียน 
ตารางการปฏิบัติงาน ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตารางการใช้ห้องสมุด ฯลฯ ตรงข้าม
ผู้บริหารต้องตรวจสอบแต่ละตารางเหล่านั้นว่า ไม่ท าให้บุคลากรแต่ละคนต้องมีตารางมากเกินใน      
แต่ละปี 
  7. บทบาทในการจ้างครูใหม่ (Role in Hiring New Teachers) เป็นหน้าที่ส าคัญ
ของผู้บริหารโรงเรียน ต้องจ้างหรือรับครูและเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่ในการท างานได้อย่างถูกต้องด้วย
กระบวนการสัมภาษณ์หรืออบรมจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
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  8. บทบาทในการปกครองและชุมชนสมัพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพอ่แม่และสมาชิก
ในชุมชนสามารถเป็นประโยชน์กับคุณในความหลากหลายของพื้นที่ การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล
และธุรกิจในชุมชนสามารถช่วยให้โรงเรียนอย่างมาก รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับบริจาคเวลาส่วนตัวและ
การสนับสนุนในเชิงบวกโดยรวม 

  9. บทบาทในการมอบหมายงาน (Delegating) ผู้น าหลายคนโดยธรรมชาติมีงาน
หนักอยู่ในมือที่ต้องสั่งการลงไป ผู้บริหารต้องมีการมอบหมายงานบางอย่างซึ่ งเป็นสิ่งจ าเป็น โดย
มอบหมายให้กับบุคคลที่มีความรู้และไว้วางใจผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพไม่มีเวลามากพอที่จะ
ท าทุกอย่างที่ต้องการท าด้วยตัวเอง จึงต้องพึ่งพาคนอื่น ๆ มาช่วยท า เพื่อให้ผลงานบรรลุผลส าเร็จ 

 Grossman (2011) กล่าวว่าเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความรับผิดชอบใหม่เหล่านี้ สมาคม
โรงเรียนภาวะผู้น าระหว่างรัฐ (ISLLC) สร้างชุดมาตรฐานการพัฒนาส าหรับผู้บริหารโดยกลุ่มองค์กรที่
เป็นผู้น าการศึกษาแห่งชาติได้แก่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งชาติและสภาหัวหน้าเจ้าหน้าที่โรงเ รียนของรัฐ ได้พัฒนาชุดมาตรฐาน        
การพัฒนาผู้บริหารซึ่งได้น ามาใช้ในการพัฒนาในปี 2008 มีแนวทางที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบตาม
บทบาท ดังนี้ 
  1. บทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

  2. บทบาทในการออกแบบหลักสูตร การใช้หลักสูตร การวัดผล และการประเมินผล 

  3. หลักความสัมพันธ์กับการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

  4. บทบาทในการบริหารสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูล และกลยุทธ์การวิเคราะห์
ข้อมูล 

  5. วิธีสร้างแรงบันดาลใจบุคคลด้วยวิสัยทัศน์ที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในระดับ 
สูงข้ึน 

 DoDEA21 (2016) ได้น าเสนอเครื่องมือการประเมินเรื่อง Instructional Leadership: Self 

Assessment and Reflection Continuum เป็นเครื่องมือประเมินความเป็นผู้น าทางการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 การก าหนดตัวช้ีวัดด้านสมรรถนะและความเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 มีบทบาท 4 ด้านหลักดังนี้ 
  1. ผู้น าโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ก าหนดให้มีการก ากับดูแลด้านการบูรณาการ             
การเรียนการสอนต่อการประยุกต์นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ และการประเมินผล ได้แก่ การให้ค าแนะน า
แนวคิดใหม่ๆส าหรับครูผู้สอน 
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  2. มีการน ารูปแบบทางดิจิตอลมาสนับสนับสนุนการเรียนการสอนของครเูพือ่การเรียนรู้
ของผู้เรียนได้แก่ น าไปใช้ในห้องเรียน ส่งเสริมให้ครู นักเรียนใช้เครื่องมือทางดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผล 
และใช้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการประเมินประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะน าทักษะทางดิจิตอลมาใช้ 

  3. ให้โอกาสแก่ครูได้พิจารณาไตร่ตรอง ก าหนดจุดมุ่งหมาย และการร่วมมือกันเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงแล้วสามารถน ามาเป็นโอกาส ได้แก่ ให้ครู
ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล และให้น า
ผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูได้เรียนรู้อย่างมืออาชีพได้อย่างแท้จริง 

4. ต้องจัดสภาพแวดล้อมบนพื้นฐานยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีต่อของชุมชน ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อสนับสนุน      
การสอน และการเรียนรู้ด้านทักษะในศตวรรษที่  21 ก าหนดให้จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือยืดหยุ่นภายในโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ควรเพิ่มโอกาสการเรียนรู้
ด้านโลกมากข้ึน และออกแบบทางสิง่แวดล้อมทีเ่พิม่โอกาสการพัฒนาทกัษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะ
ทางอาชีพและเตรียมผู้เรียนส าหรับการท างานในอนาคต 

 

เครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 

 

            จากความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายข้างต้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่แตกต่าง
จากในยุคที่ผ่านมาเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จ และเครื่องมือส าคัญที่จะต้องมีการน าไปใช้
มีดังนี้ 
            1. การจัดการความรู้ในองค์การ การบริหารจ าเป็นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรพัฒนา
ความรู้ สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์การต้องเป็นองค์การแห่ง          
การเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้องค์การพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ จะเกิดข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นยังจะ
สามารถน าพาองค์การสู่การเป็นผู้น าได้ ซึ่งการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว นอกจากนี้การจัดการความรู้ ยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมของคนในองค์การ 
สร้างความภาคภูมิใจในการท างานและกระตุ้นให้คนในองค์การท างานอย่างเต็มศักยภาพที่มี 
            2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็วข้ึน องค์การที่มีโครงสร้างการท างานที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงคือองค์การที่จะขาด
ศักยภาพในการจัดการปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งนี้การสร้างวัฒนธรรมองค์การและการสร้างให้องค์กรมคีวาม
พร้อมต่อการเปลีย่นแปลงนั้นไม่ใช่กระบวนการที่ท าได้ในทันทีทันใด แต่เป็นการท างานร่วมกันของคน
ในองค์กร เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาปรับเปลี่ยนคนในองค์การให้มีความเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกันสู่
เป้าหมายเดียวกัน 
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            3. การท างานอย่างเป็นเครือข่าย องค์การที่ท างานอย่างโดดเดียวจะเป็นองค์การที่ขาด
ประสิทธิภาพในไปโดยอัตโนมัติส าหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาจ าเป็นต้องสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกันเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันท างานเพื่อผลักดันการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

4. ท างานร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน  ความต้องการการจัด
การศึกษาที่เปลี่ยนไป เป็นโจทย์ให้สถานศึกษาจ าเป็นเพิ่มการท างานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง       
มากข้ึน ทั้งจากส่วนของผู้ปกครองของผู้เรียนที่สถานศึกษาจะต้องสนองตอบ ขณะเดียวกันจะต้อง
เรียนรู้ถึงความต้องการของสถานประกอบการที่สถานศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนใน
การเข้าสู่การท างาน การศึกษาต่อ 

 วิจารณ์ พานิช (2555: 11) ได้กล่าวถึงความส าคัญโดยสรุปไว้ว่า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

เป็นการเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงต้อง
มีทักษะที่สูงในการเรยีนรู้และปรับตัว ครูเพื่อศิษย์ต้องพัฒนาตนเองให้มีทกัษะของการเรียนรูด้้วย และ
ในขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการท าหน้าที่ครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม่เหมือนการท าหน้าที่ครูใน
ศตวรรษที่ 20 หรือ 19 

 

บทสรปุ 

 

 สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 (ระหว่างค.ศ. 2001-2100) มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล 

กระทบต่อองค์การและพลเมืองโลกหลายด้านได้แก่ความผันผวนทางเศรษฐกิจการเข้าสู่สังคมสูงวัย
ของโลกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็วการปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติทางธรรมชาติของโลกมีแนวโน้มเกิด
ความรุนแรงมากข้ึนและผลกระทบอื่นๆอีกมากมายท าให้องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนต่างได้รับ
ผลกระทบจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่รอดและมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวผู้บริหารใน
ฐานะผู้นาองค์การจ าเป็นต้องปฏิรูปตนเองและการเปลี่ยนแปลงองค์การครั้งใหญ่เพื่อน าพาไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญที่จะต้อง
บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสมดุลเพื่อให้บริหารจัดการศึกษา
บรรลุผลส าเร็จ 

 นอกเหนือจากทักษะความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาที่กล่าวไว้แล้วนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ
ที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลก้าวสู่ต าแหน่งผู้บริหารได้อย่างสง่างาม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายใน                
การปฏิบัติหน้าที่บริหารจดัการสถานศึกษาโดยเฉพาะในยุคของการเปลีย่นแปลงยุคใหม่ดังกลา่วปัจจัย
เสริมเหล่านี้ได้แก่ระดับการศึกษาหรือคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารมีคุณลักษณะตรงตาม
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คุณสมบัติที่ก าหนดโดยวิชาชีพประสบการณ์จากการท างานการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อ
แสดงว่าบุคคลได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่องมีความทันสมัยและสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ทักษะยุคใหม่เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่ง
เป็นผู้น าของสถานศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นและส าคัญต่อ                 
การบริหารจัดการสถานศึกษาและการบริหารตนเอง อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่การบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีนักวิชาการให้ทัศนะด้านทักษะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ ซึ่งทักษะส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะต่างๆ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และการคิด
สร้างสรรค์การแก้ปัญหา การสื่อสารการท างานเปน็ทีมเทคโนโลยีและดิจิตอล การตัดสินมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
มนุษยสัมพันธ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
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ค าถามท้ายบท 

 

 จงตอบค าถาม หรืออธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

        1. อธิบายลักษณะส าคัญของลักษณะการบริหารในศตวรรษที่ 21 

        2. ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา มีอะไรบ้าง 

        3. บทบาทของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร 

        4. หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหาร มีอะไรบ้าง 
        5. ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร 
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