
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของและไดนําเสนอตามหัวขอดังน้ี  

 1.  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

  1.1 ความหมายของผูนํา 

  1.2 ความหมายของภาวะผูนํา 

  1.3 ความหมายของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

  1.4 แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

  1.5 องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

  1.6 การสังเคราะหองคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

  1.7 บทบาทของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

  1.8 คุณลักษณะของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

 2.  บริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี 

 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  3.1 งานวิจัยในประเทศ 

  3.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

 

ความหมายของผูนํา 

ผูนําเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของงานและองคกร ปจจุบันมีความเช่ือวา ผูนําไมได

เปนมาโดยกําเนิด การเปนผูนําสามารถสรางข้ึนไดจากการที่ผูน้ันใชความพยายามและการทํางานหนัก 

การเปนผูนําจึงเปนเรื่องที่เรียนรูได ภาวะผูนําเปนคําที่มีผูใหนิยามมากมาย ซึ่งนักวิชาการไดกลาวถึง

ความหมายของผูนํา ไวดังน้ี 

Etzioni (1964) ใหความหมายของภาวะผูนําวา เปนพลังอํานาจที่มีอยูในตัว มีอิทธิพลตอ

กลไกการบริหารควบคูไปกับการนําบุคลากรในองคกร 

Yukl (1989) ผูนํา คือ บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุม และเปนผูตองปฏิบัติภาระหนาที่      

ของตําแหนงผูนําที่ไดรับมอบหมาย บุคคลอื่นในกลุมที่เหลือก็คือ ผูตาม แมจะเปนหัวหนากลุมยอย 

หรือผูชวยในการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ก็ตาม  
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Bryson (1995 อางถึงใน จุมพร พัฒนะมาศ, 2558) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่สามารถ      

จูงใจใหคนอื่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทําใหผูตามมีความเช่ือมั่นในตัวเอง สามารถชวยคลี่คลาย

ความตึงเครียดตาง ๆ ลงไดและนํากลุมใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไว 

Davis, Richard Keith (2005) กลาววา ผูนํา คือผูที่อยูในอํานาจหรือตําแหนงที่ถูกกําหนดให

เปนผูนําเปนผูสามารถมีอิทธิพลในการจัดสรรและจัดการตอสิ่งที่มีคุณคาตาง ๆ มากกวาคนอื่น ๆ ใน

ชุมชนน้ัน เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ปรารถนาทั้งของตนเองและสมาชิกของชุมชน  

Dubrin (2007) ใหความหมายไววา ผูนํา หมายถึง บุคคลที่ทําใหองคกรประสบความกาวหนา

และบรรลุผลสําเร็จ โดยเปนผูที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธระหวางบุคคลที่เปนผูใตบังคับบัญชาหรือ

ผูนํา คือ บุคคลซึ่งกอใหเกิดความมันคงและชวยเหลือบุคคลตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2552) ไดใหความหมายของผูนําไววา หมายถึง บุคคลที่ไดรับการ

ยอมรับและยกยองจากบุคคลอื่น หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการแตงต้ังข้ึนมาหรือไดรับการยกยองใหเปน

หัวหนาในการดําเนินงานตาง ๆ  

สรุปไดวา ผูนํา หมายถึง บุคคลซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานหรือองคกรที่มีอํานาจหนาที่เหนือ

คนอื่น ๆ ภายในองคกรน้ัน ๆ สามารถชักจูงหรือช้ีนําบุคคลอื่นใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค        

ที่วางไวไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความสามารถที่จะทําใหองคกรดําเนินไปอยาง

กาวหนาและบรรลุเปาหมาย โดยการใชอิทธิพลเหนือทัศนคติและการกระทําของผูอื่น 

ความหมายของภาวะผูนํา 

ภาวะผูนํา เปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิงตอการบริหารงานซึ่งเปนจุดรวมแหงพลังของสมาชิก

ในองคกร คุณลักษณะ ทักษะและพฤติกรรมของผูนํามีสวนสัมพันธอยางแนบแนนกับปริมาณคุณภาพ 

และภาพพจนขององคกร ซึ่งจะมีผลสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ในหนวยงานน้ัน ๆ ซึ่งภาวะผูนํามีทักทฤษฎีและนักวิชาการไดใหความหมายของภาวะผูนําไวดังน้ี 

Hollander (1978 อางถึงใน กมลชนก แสงสุก, 2559) ไดกลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง 

กระบวนการใชอิทธิพลของบุคคลที่เปนผูนํามิได หมายถึง ตัวบุคคลที่เปนผูนํา ถึงแมวาภาวะผูนําจะ

ข้ึนอยูกับอํานาจตามกฎหมายที่ผูนํามกี็ตามจริงอยูที่กระบวนการภาวะผูนําน้ันมีตัวผูนําเปนสวนสําคัญ 

และเปนศูนยกลางของกระบวนการ แตในสถานการณโดยรวมแลวผูตามนับวามีความสําคัญมากเชนกัน 

เพราะหากปราศจากการตอบสนองจากผูตามแลวก็ไมมีภาวะผูนําเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพราะภาวะผูนําเปนเรื่อง 

ที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูใชอิทธิพลและผูรับแรงของอิทธิพล แตมิไดหมายความวา อิทธิพลจะ

ถูกใชโดยผูนําฝายเดียว ในทางกลับกันผูตามก็ใชอิทธิพลตอผูนําไดเชนกัน 

Giammatteo (1981) ไดใหความหมายไววา ภาวะผูนํา หมายถึง ผูนําที่เหมาะสมไมใชเปน

ผูสั่งการหรือควบคุมเทาน้ัน แตจะเปนผูที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของบุคคลตาง ๆ ในองคกร สิ่งน้ันคือ 

การแสดงออกของความเปนผูนําของคน ๆ น้ัน ไดแก การสรางและธํารงรักษากลุมไวไดมีการทํางาน
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สําเร็จลุลวงไปดวยดี ชวยใหกลุมเกิดความรูสึกทีดี่ตอกันและมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเขาใจงาย เพื่อให

กลุมรวมมือกันทํางานไปสูเปาหมายอยางราบรื่น 

ชนันดา โชติแดง (2550) ไดกลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหาร สถานศึกษา

สามารถใชอิทธิพลในการชักจูง หรือโนมนาวใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินงานใหบรรลุผล

ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไว ผูบริหารสถานศึกษาตองทําหนาที่เปนผูนํา กลาวคือ ตองเปน

ตัวอยางในดานพฤติกรรมใหกับคณะครูและกําหนดพฤติกรรมของบคุลากรสถานศึกษา ดังน้ันผูบริหาร

ที่มีภาวะผูนําในการทํางานบุคลากรในสถานศึกษาก็จะมีความสามัคคี และรวมมือรวมใจในการทํางาน 

สงผลใหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค ของสถานศึกษา 

ภารดี อนันตนาวี (2551) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการและสถานการณ          

ที่บุคคลหน่ึงไดเปนที่ยอมรับใหเปนผูนําในกลุมและมอีิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุมบุคคลน้ัน 

สมาชิกในกลุมเช่ือวามีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ทีก่ลุมเผชิญอยูได โดยอาศัยอํานาจหนาที่

หรือการกระทําของผูนําในการชักจูงหรือช้ีนําบุคคลอื่นใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว  

ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2551) ไดกลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถที่ผูใชอํานาจ 

ที่มีในการชักจูงใจใหกลุมมุงไปสูวัตถุประสงคตามที่ตองการ  

ธร สุนทรายุทธ (2551) ไดกลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง อํานาจหรืออิทธิพลเหนือ บุคคลอื่น

โดยแสดงอํานาจตอผูบริหาร เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณ บุคลิกภาพ และอื่น ๆ ที่มี

อํานาจเหนือบุคคลน้ัน ๆ อํานาจดังกลาวจะเกิดการยอมรับของสมาชิก เกิดการกระตุนภายในกลุม

สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย  

สุนทร โคตรบรรเทา (2551) ไดกลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการของการมีอิทธิพล

ตอผูใตบังคับบัญชาโดยการใชอํานาจและการใชฐานอํานาจตางกัน สงผลตอปฏิกิริยาจากผูใตบังคับบัญชา

ตางกัน  

วิโรจน สารรัตนะ (2555) ภาวะผูนํา (Leadership) เปนกระบวนการที่ทําใหมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมของผูอื่นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององคกร 

สรุปไดวาภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการใชอิทธิพลซึ่งเปนอํานาจภายในตัว

ของผูนํา เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณ บุคลิกภาพคุณธรรม ซึ่งเปนอํานาจจริง ๆ ที่ตนเอง

มีอยู และอํานาจที่บุคคลน้ันไดรับจากการที่ดํารงตําแหนงซึ่งเปนอํานาจการยอมรับจากกลุม แสดง

พฤติกรรมใหเกิดความเขาใจรวมกัน และเกิดแรงกระตุนภายในกลุมทําใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคม 

สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณและนําไปสูเปาหมายขององคกร 

ความหมายของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ เปนภาวการณนําโดยกําหนดทิศทางและกระตุนสรางแรงบันดาลใจ

ใหแกองคกรในการริเริ่มสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เพื่อใหองคกรอยูรอดและมีความกาวหนา ภาวะผูนํา
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เชิงกลยุทธเปนภาวะผูนําระดับสูง คลายคลึงกับภาวะผูนํามุงเนนเปาหมาย ซึ่งจูงใจผูใตบังคับบัญชา

ดวยรางวัลอันเกิดจากการบรรลุผลสําเร็จในงานและผูนําเชิงปฏิรูป ซึ่งเนนการนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง

มากกวาความคงที่ มีนักทฤษฎีและนักวิชาการไดใหคําจํากัดความไวหลากหลาย  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธไวหลายทาน ดังน้ี  

Finkelstein and Hambrick (1996) ใหนิยามไววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง ผูนํา

หรือกลุมผูนําระดับสูงที่มีความสามารถในการคาดการณ มีมุมมองระยะยาวและสรางความยืดหยุน      

ใหองคกรบรรลุเปาหมาย โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบงานทั้งองคกร  

Maghroori and Rolland (1997) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธเปนกระบวนการของการ

กําหนดทิศทางและแรงบันดาลใจ เพื่อสรางและนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ 

เพื่อบรรลุและรักษาไวซึ่งวัตถุประสงคขององคกร  

Ireland and Hitt (1999) ใหทัศนะวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ เปนกระบวนการกําหนดความ

ตองการขององคกรหรือวิสัยทศัน การใชประโยชนและการรักษาความสามารถหลักขององคกร การพัฒนา

ทุนมนุษย การดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมองคกร การเนนจริยธรรมการดําเนินงานและการสรางความสมดุล

ของการควบคุมองคกร  

Robbins and Coulter (2003) ใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธวาเปนกระบวนการ

จัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวยการวางแผน (Planning) การนําไปปฏิบัติ (Implementation) 

และการควบคุมหรือการประเมิน (Evaluation)  

Gill (2006) ไดกลาวถึง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ วาเปนผูนําที่สามารถกําหนดเปาหมายและ

ทิศทางที่ชัดเจน เพื่อนําไปสูการสรางกลยุทธตาง ๆ ข้ึนมา ดังน้ันผูนําที่มุงเนนใชกลยุทธเพื่อนําองคกร

ไปสูวิสัยทัศนหรือเปาหมายที่กําหนดไวจึงเปนผูนําเชิงกลยุทธ 

Dubrin (2007) ไดกลาวถึง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ เปนภาวการณนําโดยกําหนดทิศทางและ

กระตุนสรางแรงบันดาลใจใหแกองคกรในการริเริ่มสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เพื่อใหองคกรอยูรอดและ       

มีความกาวหนา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ เปนภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูงคลายคลึงกับภาวะผูนํา

มุงเนนเปาหมาย ซึ่งจูงใจผูใตบังคับบัญชาดวยรางวัลอันเกิดจากการบรรลุผลสําเร็จในงาน และผูนํา 

เชิงปฏิรูป ซึ่งเนนการนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงมากกวาความคงที ่

รังสรรค ประเสริฐศรี (2551 : 10) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง การเปนผูที่มี 

ความสามารถในการคาดการณ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความยืดหยุน และสามารถนําวิสัยทัศนไปสู 

การปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  

สมยศ นาวีการ (2551) ใหความหมายไววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง ความสามารถ

คาดคะเนสรางวิสัยทัศน รักษาความคลองตัวและใหอํานาจแกบุคคลอื่น เพื่อที่จะสรางการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ 
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มันฑนา กองเงิน (2554) ใหความหมายไววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง การเปน           

ผูที่สามารถคาดการณ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความยืดหยุน และสามารถนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  

Byrd (1987 อางถึงใน จุมพร พัฒนะมาศ, 2558) ใหความหมายไววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

หมายถึง ความสามารถในการทํานายอนาคตอยางมีวิสัยทัศน มีการยืดหยุนและใหอํานาจผูอื่นสรางสรรค

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ  

สรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง คุณลักษณะการใชอิทธิพลอํานาจ ศิลปะ และ 

ความสามารถของผูบริหารในการแสดงใหเห็นการกําหนดทิศทางและการกระตุนสรางแรงบันดาลใจ

ใหแกสมาชิกที่เปนกระบวนการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่สูงข้ึน ทําใหมีศักยภาพ

มากข้ึน ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุมจูงใจใหผูรวมงาน 

แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธตามแนวคิดของเดสและมลิเลอร (Dess and Miller) 

Dess and Miller (1993) ไดกลาววาผูนําเชิงกลยุทธมี 3 ประการ ดังน้ี  

 1.  การกําหนดทิศทางขององคกร เพื่อสรางวิสัยทัศนที่งายแกการเขาใจ และกลยุทธ

ตาง ๆ ที่มีความหมายตอธุรกิจ เทคโนโลยีหรือวัฒนธรรมองคกรในแงที่วาสิ่งที่กลาวมาน้ีจะมีรูปแบบ

อยางไรตอไปในอนาคต เปนการมีวิสัยทัศนทางกลยุทธน้ันเอง  

 2.  การออกแบบองคกร เปนกิจกรรมที่เนนการประเมินองคกรที่จําเปนตอการกอใหเกิด 

ผลลัพธและสามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติไดอยางประสบความสําเร็จ  

 3.  การปลูกฝงวัฒนธรรมขององคกรซึ่งมีความเกี่ยวของกับความเปนเลิศและคุณธรรม 

ขององคกร บุคลากรทั่วทั้งองคกรตองไดรับการสนับสนุนใหมีวิสัยทัศนรวมกัน รวมทั้งเขาใจถึงกลยุทธ

ตาง ๆ เพื่อที่จะสามารถทํางานรวมกันไดดวยความสามารถสูงสุด และพฤติกรรมที่มีคุณธรรม        

อยางเต็มที่ 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธตามแนวคิดของนาฮาแวนไดรและมาเล็กซาเดอร  

Nahavandi and Malekzadeh (1993) ไดกลาวถึง คุณลักษณะเดนสําคัญ 2 ดาน             

ของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ คือ  

 1.  ดานแสวงหาความทาทาย คือ ผูนํามีความเต็มใจที่จะเสี่ยงมากนอยเพียงใด ผูนําจะ

มุงตอกลยุทธสูอนาคตกับการมุงการดําเนินงานประจําในปจจุบันมากนอยเพียงตางกันเพียงไร เปนตน 

ผูนําที่มุงแสวงหาความทาทายสูงพบวา มักจะกําหนดกลยุทธที่มีลักษณะของความเสี่ยงสูง และมักจะ

พยายามริเริม่สรางสรรคสิ่งใหม ๆ  ในขณะที่ผูนําซึ่งมีระดับของการแสวงหาความทาทายตํ่าจะไมชอบ และ

ปฏิเสธตอความเสี่ยงทั้งหลายดวยการยึดติดอยูกับแนวคิดและวิธีการเดิมที่พิสูจนวาเคยไดผลดีมาแลว  

 2. ดานความตองการที่จะมีอํานาจในการควบคุม คือ ผูนําที่มีความตองการมีอํานาจ  

ในการควบคุมสงูจะจัดรูปแบบขององคกรที่เปนการรวมศูนยอํานาจ มีการกระจายงานกระจายอํานาจ
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คอนขางนอย และมุงเนนที่กระบวนการตํ่าจะเนนวัฒนธรรมแบบตึงตัว เนนการปฏิบัติแบบเดียว            

ที่เหมือนกันและใหลอกเลียนแบบการปฏิบัติเปนหลัก ในขณะที่ผูนําที่มีระดับความตองการมีอํานาจ   

ในการควบคุมตํ่ามักจะเนนการกระจายอํานาจในองคกร 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธตามแนวคิดของไอรแลนและฮิตท (Ireland and Hitt) 

Ireland and Hitt (1999) ใหทัศนะเกี่ยวกับผูนําเชิงกลยุทธที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 

วาขณะที่บริบทโลกาภิวัตนขยายตัวเพิ่มข้ึนทั้งแนวกวางและแนวลึกควบคูกับสภาวะการแขงขัน        

ทวีความรุนแรงย่ิงข้ึนเชนน้ีจําเปนที่ผูนําเชิงกลยุทธตองดําเนินการใน 6 ข้ันตอน ดังน้ี  

 1.  ผูนําเชิงกลยุทธตองสามารถใหวิสัยทัศนที่แจมชัดและมีลักษณะจูงใจขององคกร 

และเปนวิสัยทัศนที่ไดมาจากบุคคลฝายตาง ๆ  

 2.  ผูนําเชิงกลยุทธจะตองตระหนักใหความสําคัญตอการใชประโยชนและดํารงรักษา

จุดเดนที่เปนแกนสมรรถนะขององคกรใหได  เพราะจุดเดนดังกลาวจะเปนทั้งทรัพยากรและขีดความ 

สามารถที่จะทําใหองคกรมีอัตลักษณที่นําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน  

 3.  ผูนําเชิงกลยุทธตองมุงเนนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยกระบวนการ      

ของการเรียนรูอยางตอเน่ือง  

 4.  ผูนําเชิงกลยุทธของศตวรรษที่ 21 จะตองดําเนินกิจกรรมที่เปนการสงเสริมวัฒนธรรม 

ความมีผลผลิตอยางย่ังยืนขององคกรดวยการกระตุนและเปดกวางแกทุกคน  

 5.  ผูนําเชิงกลยุทธจะตองยึดมั่นและมุงเนนแนวปฏิบัติตาง ๆ อยางมีจริยธรรมดวย         

การแสดงความซื่อสัตย มีคุณธรรมยึดมั่นในหลักการของตน ทั้งสามารถในการดลใจตอพนักงานให

ประกอบธุรกิจบนหลักของความมีจริยธรรม  

 6.  ผูนําในศตวรรษที่ 21 จะตองสามารถสรางความมีประสิทธิผลและความมีดุลยภาพ 

ขององคกรระหวางความควบคุมทีเ่นนในความยืดหยุนและการริเริ่มใหม ๆ ที่มุงผลระยะสันกับที่มุงผล

ระยะยาว 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธตามแนวคิดของเอเดร (Adair) 

Adair (2002) ไดกลาววา ผูบริหารที่มีภาวะผูนําเชิงกลยุทธมีความสําคัญอยางมากตอ        

การพัฒนาองคกรทุกขนาด ทุกระดับเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ผูนําเชิงกลยุทธ เปนผูนํา        

ที่รับผิดชอบในการสรางและการเปลี่ยนแปลงปจจัยตาง ๆ ขององคกร ไดแก ดานสภาพแวดลอม 

วัฒนธรรม กลยุทธ โครงสราง ภาวะผูนําและเทคโนโลยี และยังมีหนาที่ในการจูงใจใหบุคลากรนําการ

ตัดสินใจของตนลงสูการปฏิบัติผูนําเชิงกลยุทธจึงมีบทบาท 2 ดานที่เปนบทบาทคูขนานกัน กลาวคือ 

1) บทบาทฐานะเปนผูวางแผนออกหรือกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธใหแกองคกร และ 2) บทบาทฐานะ

ที่นําเอากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ดังน้ันผูนําเชิงกลยุทธจึงเปนทั้งผูกําหนดและผูนําสูการปฏิบัติ กลาวคือ 

ในกรณีที่องคกรยังไมไดจัดทํากลยุทธหรือกรณีที่องคกรกําลัง แสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลง         

ที่สําคัญและตองการที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางใหมดานกลยุทธในกรณีเหลาน้ีผูนําจะตองมีบทบาท 
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ภาวะผูนําเชิงกลยุทธตามแนวคิดของดูบริน (Dubrin) 

Dubrin (2007) ไดกลาวถึงภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ไวดังน้ี 

 1.  ผูนําที่มีความคิดความเขาใจระดับสูง กลาวคือผูนําที่มีความเขาใจระดับสูง คือ      

การคิดเชิงกลยุทธตองอาศัยทักษะดานความเขาใจที่เกิดข้ึนในระดับสูง เชน ความสามารถในการคิด

เชิงมโนภาพในการซึมซับและการรับรูแนวโนมของสิ่งตาง ๆ จํานวนมากไดอยางมีเหตุผลและมีความ 

สามารถในการสรุปขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปกําหนดเปนแผนปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถประมวลขอมูล

ตาง ๆ และผลที่ไดเขาใจตามมา สําหรับองคกรที่มีปฏิกิริยากับสภาพแวดลอมน้ีเรียกวา การคิดเชิงระบบ 

การคิดเชิงระบบ เปนความสามารถในการบริหารธุรกิจใหฝายตาง ๆ ไดทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางเดียวกัน ผูนําที่มีความเขาใจระดับสูง จะมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห        

โดยสามารถจําแนกแยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึงได มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห

สามารถกําหนดวิธีการทํางานที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุเปาหมาย มีความสามารถในการคิดเชิงสังเคราะห       

โดยสามารถรวบรวมสวนประกอบยอยอยางผสมผสานกลมกลืนจนกลายเปนสิ่งใหมหรือแนวคิดใหม 

ไดมีความสามารถในการคิดเชิงสังเคราะห โดยสามารถนํามากําหนดเปนทิศทางการพฒันาสถานศึกษา 

มีความสามารถคิดเชิงสรางสรรคขยายความคิดเดิมที่มีอยูสูความคิดที่แปลกใหมแตกตางไปจาก

แนวความคิดเดิม มีทักษะและไหวพริบในการคิดเชิงสรางสรรค สามารถแกปญหาและกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติงานได มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ โดยเสนอวิธีการแกไขปญหา แบบใหมที่มีประสิทธิภาพมีการคิด

พิจารณาทบทวนกอนการตัดสินใจ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ

สามารถนําปจจัยตาง ๆ มากําหนดกลยุทธได 

 2.  ความสามารถในการนําปจจัยนําเขาตาง ๆ มากําหนดกลยุทธ กลาวคือความสามารถ

ในการนําปจจัยนําเขาตาง ๆ มากําหนดกลยุทธ กลาวคือ ผูนําเชิงกลยุทธน้ันอาจเปรียบไดกับผูที่มี

สมาธิสูงในการทาํงานโดยอิสระ และสามารถกําหนดอนาคตได ในทางปฏิบัติแลวผูนําก็จะปรึกษาหารือกับ

บรรดาผูที่เกี่ยวของหลาย ๆ ฝายซึ่งเปนลักษณะของความเปนประชาธิปไตยในการทํางานรวมกันเพื่อ

เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ แตขอควรระวังอยางหน่ึงก็คือ อยาพยายามใชคตินิยมแบบเพิ่มข้ึนที่ละนอย 

ซึ่งหมายถึง แนวทางการตัดสินใจที่ใชพื้นฐานของสถานการณที่แลว ๆ มาเปนหลักกลาวคือ ถาปที่ผานมา

เคยทําอยางไร ก็มักจะใชสิ่งน้ันเปนจุดเริ่มตนในการเพิ่มหรือลดในปตอไป ทําใหขาดการพิจารณาขอมูล 

ณ เวลาปจจุบันซึ่งแตกตางจากอดีตไปแลว ความสามารถในการนําปจจัยนําเขาตาง ๆ มากําหนด      

กลยุทธน้ัน ผูบริหารควรมีการบริหารจัดการขอมูลเปนระบบสารสนเทศและบริหารงานโดยใชฐานขอมูล  

มีการบริหารจัดการขอมูลประยุกตใชขอมูลขาวสารความรูและแนวคิดใหม ๆ มาพัฒนางานนํานโยบาย 

เปาหมายยุทธศาสตร เกณฑมาตรฐานของโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของมาพิจารณาเพื่อกําหนด

กลยุทธในการทํางาน กําหนดขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ จากการทํางานของโรงเรียน  

ในปที่ผานมาพิจารณาเพื่อกําหนดกลยุทธในการทํางาน นําขอมูลจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนภายใน
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โรงเรียน และขอมูลเกี่ยวกับชุมชน รวมทั้งความตองการการจัดลําดับความสําคัญมาพิจารณาเพื่อ

กําหนดกลยุทธในการทํางานใหโอกาสครูมีสวนรวมในการกําหนดความตองการ การจัดลําดับความสําคัญ 

มาพิจารณาเพื่อกําหนดกลยุทธในการทํางานนําจุดแข็งหรือขอไดเปรียบที่แตกตางจากโรงเรียนอื่น ๆ 

ซึ่งจะเสริมใหการดําเนินงานของโรงเรียน บรรลุวัตถุประสงคมาพิจารณาเพื่อกําหนดกลยุทธในการทํางาน 

 3.  การมีความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรับอนาคต กลาวคือ การมีความคาดหวัง

และการสรางโอกาสสาํหรบัอนาคต ซึ่งตองอาศัยทักษะการคาดคะเนอนาคต จากคํากลาวที่วาการมอง

อนาคตอยางทะลุปรุโปรงเปนเรื่องของความแตกตางระหวางความสําเร็จและความลมเหลว ดังน้ัน   

จึงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับอนาคตเปนการคาดคะเนอยางแมนยําเกี่ยวกับรสนิยมและความตองการ

ของลูกคา การมีความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรบัอนาคตน้ัน มีความสามารถวางแผนงานและ

กําหนดเปาหมายความสําเร็จในการดําเนินงานอยางมีหลักการและเปนระบบ มีความสามารถทํางาน

เชิงรุก โดยการออกแบบการแกปญหาอยางเรงดวนเปนรูปธรรมชัดเจน มีความสามารถคิดเชิงรุก 

สรางวิกฤติใหเปนโอกาส และไมรีรอที่จะนําโอกาสน้ันมาใชประโยชนในการพัฒนาสถานศึกษา             

มีความสามารถคาดการณแนวโนมอนาคตและคิดเชิงรุกกําหนดทิศทางของสถานศึกษาได สามารถ

วิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมา เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา มีทักษะและ

ไหวพริบการคิดหาแนวทางแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค และเปนนักวางแผนกลยุทธขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรเพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย 

 4.  วิธีการคิดเชิงปฏิวัติ กลาวคือ วิธีการคิดเชิงปฏิวัติเปนการใชความคิดสรางสรรคเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับคําวา การสรางสรรคอนาคตใหม และกลยุทธใด 

ก็ตามหากไมสามารถทาทายสถานการณหรือสภาพที่เปนอยูไดก็ไมอาจเรียกสิ่งน้ีวา กลยุทธ หลายองคกร 

ที่ไมประสบความสําเร็จเพราะกลยุทธไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเหนือกวาคูแขงขัน

วิธีการคิดเชิงปฏิวัติมีความคิดเชิงบูรณาการ สามารถเช่ือมโยงเรื่องที่มีความสัมพันธเชิงเหตุผล          

เขาดวยกันได มีความสามารถเทียบเคียงผลผลติกับสถานศึกษาทีเ่ปนเลศิและกําหนดแนวคิดเชิงบูรณาการ

มาพัฒนาปรับปรุงงานใหดีข้ึน มีความสามารถคิดแบบองครวม กําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ และเปาหมาย

ไดชัดเจน มีความสามารถคิดแบบองครวมอยางสรางสรรค เพื่อหาเทคนิคและวิธีการที่แปลกใหม        

มีความสามารถคิดเชิงกระบวนการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาสถานศึกษา มีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริหารที่ทันสมัยเพื่อปรับแนวคิดเชิงกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และมีความคิดนอก

กรอบเพื่อหาเทคนิควิธีการที่แปลกใหม และสรางสรรคในการแกไขปญหาหรือพัฒนางาน 

5.  การกําหนดวิสัยทัศน หมายถึง สภาพขององคกรที่ตองการจะเปนไปในอนาคตหรือเปน

เปาหมายที่มีลักษณะกวาง ๆ ซึ่งเปนความตองการในอนาคต โดยยังไมไดกําหนดวิธีการเอาไว  เปน

การสรางความคิดโดยการใชคําถาม เชน คําถามถึงสิ่งที่ดีที่สุด ย่ิงใหญที่สุด บริการที่ดีที่สุด ฯลฯ และ

วิสัยทัศนซึ่งเปนรูปแบบของขอเสนอแนะ แบบไมเจาะจง และเปนตําแหนงของทิศทางที่จะไป     ใน
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การกําหนดวิสัยทัศน มีการศึกษา วิเคราะห สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกแลวนําขอมูล  มา

กําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคและกลยุทธอยางเปนรูปธรรม เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ        

การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการกําหนด

วิสัยทัศนใหบุคลากรมีสวนรวมในการกํากบั ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน บุคลากร

ในสถานศึกษามีสวนรวมในการศึกษา วิเคราะหนโยบายระดับตาง ๆ เพื่อนํามาใชประกอบการกําหนด

วิสัยทัศนของสถานศึกษา มีการประชุม ช้ีแจง ใหบุคลากรเขาใจวิสัยทัศนกอนนําไปสูการปฏิบัติ ช้ีแจง

ใหบุคลากรทุกฝายมองเห็น ความเปนไปไดของวิสัยทัศน มีการตรวจสอบ ทบทวนวิสัยทัศนและปฏิบัติ

ตามลําดับข้ันตอน และสงเสริมใหบุคลากรทุมเทกําลังกายกําลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุ

ตามเปาหมายเนนการทํางานเปนทีม 

ดังน้ันจึงสรุปไดวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการมอง 

เหตุการณหรือคาดเดาเหตุการณในอนาคตความเปนไปได ในวิสัยทัศนรักษาความยืดหยุนและให

อํานาจบุคคลอื่นในการสรางสรรค เปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ สามารถชักจูงใหผูอื่นใหความรวมมือ            

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

Nahavandi and Malekzadeh (1993) ใหแนวคิดวาผู นําที่มีภาวะผูนําเชิงกลยุทธน้ัน       

เปนผูที่ 1) รับผิดชอบในการสรางและการเปลี่ยนแปลงองคกรดานสภาพแวดลอม วัฒนธรรม กลยุทธ 

โครงสราง ภาวะผูนําเทคโนโลยี 2) มีหนาที่ในการจูงใจใหพนักงานกลาตัดสินใจ และ 3) นํากลยุทธ

ไปสูการปฏิบัติ 

Maghroori and Rolland (1997) กลาววา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธน้ัน 

ประกอบดวย 1) กระบวนการกําหนดทิศทางและแรงบันดาลใจ เพื่อสรางและนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับ 

วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ เพื่อบรรลุและรักษาไวซึ่งวัตถุประสงคขององคกร และ 2) เปนความ 

รับผิดชอบที่สรางความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก เพื่อนําไปสูแนวทางการเลือกเกี่ยวกับวิสัยทัศน 

ภาระหนาที่กลยุทธและการปฏิบัติ 

Ireland and Hitt (1999) นักวิจัยดานยุทธศาสตรแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ         

ของภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่เหมาะสมกับศตวรรษที่  21 วาผูนําเชิงกลยุทธจําเปนตองดําเนินการ                  

ใน 6 กิจกรรม สรุปไดดังตอไปน้ี 

 1.  วิสัยทัศนรวม ผูนําเชิงกลยุทธหรือทีมงานบริหารสูงสุด จะตองสามารถใหวิสัยทัศน 

ที่แจมชัดและมีลักษณะที่จูงใจขององคกรได เปนวิสัยทัศนที่ไดมาจากบุคคลฝายตาง ๆ ที่ผูที่มีสวนได

สวนเสียขององคกรเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง  

 2.  ความสําคัญของสมรรถนะองคกร ผูนําเชิงกลยุทธจะตองตระหนักและใหความสําคัญ

ตอการใชประโยชนและธํารงรักษาจดุเดนที่เปนแกนสมรรถนะขององคกรใหได เพราะจุดเดนดังกลาว

จะเปนทรพัยากรและความสามารถที่จะทําใหองคกรมีอัตลักษณที่นําไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน  
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 3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูนําเชิงกลยุทธตองมุงเนนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร 

มนุษยดวยกระบวนการของการเรยีนรูอยางตอเน่ือง ผูนําจะตองมีทัศนะและปฏิบัติตอพนักงานของตน

เย่ียงทรัพยากรที่มีคุณคา  

 4.  สงเสริมวัฒนธรรมองคกร ผูนําเชิงกลยุทธจะตองดําเนินกิจกรรมที่เปนการสงเสริม

วัฒนธรรมที่มีประสิทธิผลอยางย่ังยืนขององคกร ดวยการกระตุนและเปดโอกาสแกทุกคนใหใชพลัง

และรวมขับเคลื่อนองคกร ทั้งน้ี ผูนําที่มีความเขาใจจะสามารถพัฒนาและธํารงรักษาวัฒนธรรม      

ขององคกรไวได ซึ่งมีสวนสําคัญตอการเสริมสรางใหเกิดความสําเร็จตอองคกรที่อยูภายใตบริบทความ

สลับซับซอนของเศรษฐกิจใหม  

 5.  การปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ผูนําเชิงกลยุทธจะตองยึดมันและมุงเนน 

แนวปฏิบัติอยางมีจริยธรรม ดวยการแสดงออกถึงความซื่อสัตยเช่ือถือคุณธรรม ยึดมันในหลักการ  

ของตน ทั้งสามารถในการดลใจพนักงานใหประกอบธุรกิจบนหลักของความมีจริยธรรม นอกจากน้ี

ผูนํายังตองเรียนรูและเขาใจอยางลึกซึ้งตอคานิยมและวัฒนธรรมอยางหลากหลาย อันจะสงผลตอ

โอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพิ่มมากข้ึน  

 6.  การริเริมสรางสรรค ผูนําเชิงกลยุทธจะตองสามารถสรางความมีประสิทธิผลและ

ความมีดุลยภาพขององคกรระหวางการควบคุมที่เนนความยืดหยุนและการริเริมใหม ๆ ที่มุงผลระยะสั้น

กับมุงผลระยะยาว 

Dubrin (2007) ไดกลาวถึง องคประกอบของผูนําที่มีภาวะผูนําเชิงกลยุทธวา ประกอบดวย 

คุณลักษณะเฉพาะพฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติโดยรวม คุณลักษณะทั้งของภาวะผูนําที่มี

ความสามารถพิเศษ และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเขาดวยกัน โดยมีองคประกอบ 5 ประการ  

 1.  ผูนําที่มีความคิดความเขาใจระดับสูง การคิดเชิงกลยุทธน้ันตองอาศัยทักษะดาน

ความเขาใจที่เกิดข้ึนในระดับสูง เชน ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพในการซึมซับและการรับรู 

แนวโนมของสิ่งตาง ๆ จํานวนมากไดอยางมีเหตุผล และมีความสามารถในการสรุปขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไป

กําหนดเปนแผนปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถประมวลขอมูลตาง ๆ และผลที่เขาใจตามมา สําหรับ

องคกรที่มีปฏิกิริยากับสภาพแวดลอมน้ีเรียกวาการคิดเชิงระบบ เปนความสามารถในการ บริหารธุรกิจให

ฝายตาง ๆ ไดทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเดียวกัน ทั้งน้ี ตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

  1.1 ตองคํานึงถึงทัง้ความเกี่ยวของกนัและมีความอิสระตอกัน  

  1.2 การวิเคราะหและการเกบ็รวบรวมเกี่ยวกับสิ่งทีจ่ําเปนสําหรบัดานความเขาใจ  

  1.3 การแยกงานดานบริหารออกเปนระบบทีม่ีหลายระดับ โดยแตละระดับน้ันก็ยังมี

ความแตกตางในเรื่องของตัวแทนและทักษะสาํหรบังานน้ัน ๆ  ซึ่งบางคนอาจขามกระโดดไปมาระหวาง

ช้ันที่สูงกวาและตํ่ากวาได  

  1.4 ผูจัดการที่มีอายุงานมากเทาใดก็ย่ิงจะเปนผูที่มีทักษะและไหวพริบในการ

แกปญหามากข้ึนเทาน้ัน เชน ผูจัดการที่มีอายุงาน 25 ป ยอมมีทักษะในการแกปญหาไดดีกวาผูจดัการ
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ที่มีอายุงานเพียงแค 1 ป เปนตน และย่ิงการไตเตาตําแหนงที่สูงข้ึนก็ย่ิงจําเปนตองมีทักษะดังกลาว

มากย่ิงข้ึนเชนกัน  

  1.5 นักคิดเชิงระบบตองมีความสามารถดานการจินตนาการเพื่อรับมือกับปญหา  

ซึ่งเปนเรื่องของความสามารถในการสรางมโนภาพ ในแตละองคกรจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อ

องคกรน้ันมีผูนําที่มีความสามารถในการดานความคิด ความเขาใจ และเรื่องของการแกปญหาอยาง

สรางสรรคก็มีความสําคัญอีกเชนกัน เพราะเปนสิ่งที่ชวยในการกําหนดทางเลือกปฏิบัติเพื่อกําหนด

ทิศทางขององคกรที่จะดําเนินไปและการต้ังคําถามแบบสรางเงื่อนไขก็เปนเรื่องที่ตองอาศัยดานการ

จินตนาภาพ  

 2.  ความสามารถในการนําปจจัยนําเขาตาง ๆ มากําหนดกลยุทธ ผูนําเชิงกลยุทธน้ัน

อาจเปรียบไดกับผูที่มีสมาธิสูงในการทํางานโดยอิสระ และสามารถกําหนดอนาคตไดในทางปฏิบัติแลว 

ผูนําก็จะปรึกษาหารือกับบรรดาผูที่เกี่ยวของหลาย ๆ ฝายซึ่งเปนลักษณะของความเปนประชาธิปไตย 

ในการทํางานรวมกันเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ แตขอควรระวังอยางหน่ึงก็คือ อยาพยายามใชคตินิยม

แบบเพิ่มข้ึนที่ละนอย ซึ่งหมายถึงแนวทางการตัดสินใจทีใ่ชพื้นฐานของสถานการณที่แลว ๆ มาเปนหลัก 

กลาวคือ ถาปที่ผานมาเคยทําอยางไร ก็มักจะใชสิ่งน้ันเปนจุดเริ่มตนในการเพิ่มหรือลดในปตอไป          

ทําใหขาดการพิจารณาขอมูล ณ เวลาปจจุบันซึ่งแตกตางจากอดีตไปแลว  

 3.  การมีความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรบัอนาคต ซึ่งตองอาศัยทักษะการคาดคะเน 

อนาคต จากคํากลาวที่วาการมองอนาคตอยางทะลุปรุโปรงเปนเรื่องของความแตกตางระหวางความสําเร็จ

และความลมเหลว ดังน้ันจึงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับอนาคต เปนการคาดคะเนอยางแมนยําเกี่ยวกบั

รสนิยมและความตองการของลูกคา ตลอดจนเปนการคาดคะเนทักษะตาง ๆ ที่ จําเปนสําหรับองคกร

ในอนาคต  

 4.  วิธีการคิดเชิงปฏิวัติ ไดกลาวไววา กลยุทธใดก็ตามหากไมสามารถทาทายสถานการณ 

หรือสภาพที่เปนอยูไดก็ไมอาจเรียกสิ่งน้ีวากลยุทธ เปนการใชความคิดสรางสรรคเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งระบบซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับคําวา การสรางสรรคอนาคตใหม หลายองคกรที่ไมประสบการณ 

สําเร็จเพราะกลยุทธไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเหนือกวาคูแขง แนวความคิด         

เชิงปฏิวัติจึงเปนเรื่องของการจัดแนวความคิดใหมเกี่ยวกับสินคา บริการ ตลาด และแมแตภาคอุตสาหกรรม

โดยรวม ซึ่งสามารถใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายที่จะเปนประโยชนตอองคกรมากกวา              

การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยดังตัวอยางตอไปน้ี  

  4.1 การสรางแนวคิดใหมเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ เปนแนวทางของการปรับปรุง

ดานสมการเชิงมูลคาของสินคา/บริการอยางแทจริง สมการเชิงมูลคา หมายถึง การพิจารณาวาบุคคล

(ลูกคา) ตองจายเงินมากเทาใดเพื่อใหไดคุณคาของสิ่งน้ันกลับมา มูลคาน้ี หมายถึง ตัวอยาง เมื่อ 10  

ปที่แลว พรินเตอรเลเซอรมีราคาประมาณ 120,000 บาท แตปจจุบันมีราคาเพียงประมาณ 30,000 บาท 
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อีกความหมายของสมการเชิงมูลคา คือ การใชประโยชนจากคุณประโยชนหลักหรือหนาที่หลักของสินคา 

/บริการน้ันไปในรูปแบบใหมตัวอยาง ประโยชนหลักของบัตรเครดิต คือ การสรางความมั่นใจใหกับ

ผูขายเกี่ยวกับช่ือที่ปรากฏบนบัตรน้ันหมายถึง ผูที่กําลังใชบัตรเครดิต (เจาของบัตร) ในขณะเดียวกัน

อาจสรางความมั่นใจในแบบเดียวกันน้ีไดในรูปแบบอื่น เชน การพิมพลายน้ิวมือ การบันทึกเสียง (และ

คนที่คิดไดแบบน้ี คือ ผูที่มีความคิดแบบสรางสรรคน้ันเอง)  

  4.2 การกําหนดนิยามตลาดใหม เปนวิธีของการกําหนดขอบเขตเกี่ยวกับสภาพตลาด 

แบบกวางใหไดครอบคลุมมากที่สุด โดยมีวิธีการดําเนินการ ดังน้ี วิธีที่ 1 การผลิตสินคา/บริการใหเหมาะ

กับตลาดสากล (ความตองการของคนสวนใหญในโลก) ราคาสากลไมสูงมากนักเพื่อทดแทนสินคา/บริการ

ที่ราคาแพง ๆ วิธีที่ 2 การผลิต/การใหบริการตามความตองการที่เฉพาะเจาะจงของลูกคาเพื่อตอบสนอง

ความพึงพอใจใหกับลูกคา วิธีที่ 3 เพิ่มชองทางใหมในการเขาถึงลูกคา เชน การขายผานทางอินเตอรเน็ต  

  4.3 การปรับของเขตอุตสาหกรรมใหม โดยมีวิธีการดําเนินการดังน้ี วิธีที่ 1 การปรับ

ขนาดอุตสาหกรรมใหม เชน การขยับตัวจากอุตสาหกรรมระดับทองถ่ินข้ึนไปเปนระดับภูมิภาค      

แลวเพิ่มเปนระดับชาติและระดับโลก วิธีที่ 2 การลดจํานวนผูคาคนกลางหรอืเครอืขายของผูขายปจจยั

การผลิต และยังหมายถึง การเปลี่ยนโกดังเปนรานคา เปนตน วิธีที่ 3 การเพิ่มบริการเสริม เชน 

บริการรถจักรยานยนตจดัสงสินคาถึงที่แกลูกคาซุปเปอรมารเก็ตอาจบริการขายอาหารรอน ๆ สําหรับ

นํากลับบานไดดัวย  

 5.  การกําหนดวิสัยทัศน เปนการกําหนดสภาพขององคกรที่ตองการจะเปนในอนาคต

หรือเปนเปาหมายที่มีลักษณะกวาง ๆ ซึ่งเปนความตองการในอนาคต โดยยังไมไดกําหนดวิธีการเอาไว

เปนการสรางความคิดโดยการใชคําถาม เชน คําถามถึงสิ่งที่ดีที่สุด ย่ิงใหญที่สุด บริการที่ดีที่สุดฯลฯ 

และวิสัยทัศนซึ่งเปนรูปแบบของขอเสนอแนะแบบไมเจาะจง และเปนตําแหนงของทิศทางที่จะไป

องคประกอบของวิสัยทัศน มีดังน้ี  

  5.1 การกําหนดวิสัยทัศนเปนการกําหนดสิ่งที่องคกรตองการในอนาคตในลักษณะ

กวางขวางในระยะยาว  

  5.2 การปฏิบัติตามวิสยัทัศน เปนการปฏิบติัตามภารกิจที่กําหนดเอาไวเพื่อใหเปนไป

ตามวิสัยทัศนที่กําหนดเอาไว ซึ่งตองอาศัยความสามารถและความเต็มใจจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  

  5.3 นวัตกรรมที่เปนจริงไดวิสัยทัศนที่กําหนดไวน้ันจะตองมีลักษณะใหม และ          

เปนจริงได ซึ่งตองอาศัยผูนําที่มีความสามารถพิเศษ  

  5.4 แบบกวาง ๆ ลักษณะวิสัยทัศนอาจจะเปนเปาหมายที่มีลักษณะกวางขวาง

เกี่ยวกับความตองการในอนาคต โดยไมไดเจาะจงเรื่องใดเรื่องหน่ึง  

  5.5 แบบเจาะลึกลงรายละเอียดลักษณะวิสัยทัศนอาจจะเปนลักษณะเจาะจง            

ในรายละเอียดของเรื่องหน่ึงก็ได  
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  5.6 การเผชิญความเสี่ยง ลักษณะวิสัยทัศนจะมีลักษณะที่ตองเผชิญความเสี่ยง 

เพราะสิ่งที่ตองการในอนาคตน้ันไมใชสิ่งที่จะทําไดโดยงายดาย ซึ่งใครจะทําก็ไดลักษณะน้ีจึงถือวา

วิสัยทัศนจะตองมีความเสี่ยงเกิดข้ึน 

Gill (2006) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธสามารถสรางไดโดยการสรางใหเปนผูนําที่สามารถ 

1) กําหนดกลยุทธ และ 2) นํากลยุทธไปปฏิบัติ  

Hitt, Duane and Hoskisson (2007 อางถึงใน จุมพร พัฒนะมาศ, 2558) กลาววา องคประกอบ

ของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 1) การกําหนดทิศทางของกลยุทธ 2) พฤติการณที่กลาหาญ

และธํารงรักษาไวซึ่งสมรรถนะหลัก 3) การลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย 4) ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม

องคกรที่มีประสิทธิพล 5) ใหความสําคัญกับจริยธรรมธรรมเนียมปฏิบัติ 6) แสดงใหเห็นการควบคุม

องคกรที่สมดุล 7) มีความสามารถในการพยากรณ 8) มอบอํานาจใหผูอื่นในการสรางสรรคกลยุทธ 

Miliken and Yolrath (1991 อางถึงใน กมลชนก สุกแสง, 2559) กลาววา องคประกอบ

ของผูนําเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 1) การมองภาพกวางและวิเคราะหสภาพขององคกร 2) การสราง

กลยุทธ 3) การนําไปปฏิบัติ 

อารีวรรณ ประสาน (2553) กลาวถึง องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธไว ดังน้ี  

 1.  แรงกดดันเชิงกลยุทธ ปจจัยสําคัญ ที่นํามาประกอบการจัดทํากลยุทธของผูนํา ไดแก 

วัฒนธรรม หมายถึง สมมติฐานและความเช่ือตาง ๆ ที่สมาชิกขององคกรยึดถือรวมกัน  

  1.1 โครงสราง คือการออกแบบองคประกอบตาง ๆ ที่เปนสวนสําคัญขององคกร 

เชน ระดับของการรวมศูนยอํานาจ ความเปนระบบแบบทางการ การบูรณาการ และขอบเขตการ

ควบคุม สภาพแวดลอม หมายถึง แรงกดดันทั้งหลายจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีศักยภาพ

พอที่จะสงผลกระทบตอองคกร ขณะที่เทคโนโลยี คือ ปจจัยที่อยูในกระบวนการแปรสภาพใหตัวปอน 

ทั้งหลายกลายไปเปนผลผลิต โดยมีภาวะผูนําซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และระดับสวนงาน 

ตาง ๆ ที่เขาไปรับผิดชอบดูแลดําเนินการ  

  1.2 สภาพแวดลอม หมายถึง แรงกดดันทั้งหลายจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มี

ศักยภาพพอที่จะสงผลกระทบตอองคกร ขณะที่เทคโนโลยี คือ ปจจัยที่อยูในกระบวนการแปรสภาพ

ใหตัวปอน ทั้งหลายกลายไปเปนผลผลิต โดยมีภาวะผูนําซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูง และระดับ

สวนงานตาง ๆ ที่เขาไปรับผิดชอบดูแลดําเนินการ  

 2. บทบาทของผูนําเชิงกลยุทธผูนําเชิงกลยุทธ มีบทบาทสองดานที่เปนบทบาทคูขนานกัน 

คือ บทบาทแรกเปนผูวางแผน ออกแบบหรือกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธใหแกองคกร สวนบทบาท        

ที่สองในฐานะของผูที่นําเอากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ดังน้ัน ผูนําเชิงกลยุทธ จึงเปนทั้งผูกําหนดและผูนํา

สูการปฏิบัติ คือ ในกรณีที่องคกรยังไมไดจัดทํากลยุทธ ผูนําจะตองมีบทบาทความรับผิดชอบที่สําคัญ

ย่ิงตอการกําหนดทิศทางใหแกองคกร  
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 3.  ปจจัยที่กํากบัควบคุมตอบทบาทของผูนํา ไดแก ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ความ

ไมแนนอนของสภาพแวดลอม ประเภทขององคกร/อุตสาหกรรม การเติบโตของตลาด ขอจํากัดตาง ๆ 

ดานกฎหมาย ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ดานความมั่นคง ขนาดและโครงสราง องคกรมีขนาดใหญ 

ก็มีแนวโนมของการกระจายอํานาจในการตัดสินใจมากข้ึน ทําใหบทบาทของผูนําระดับสูงในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจําวันจะลดลงตามไปดวย วัฒนธรรม อายุหรือระยะเวลาการพัฒนาองคกร 

เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความไมแนนอนข้ึนทั้งภายในและภายนอกตอองคกร การเขามามีอํานาจ

ของทีมบริหารระดับสูง คือ องคกรใดที่ไมมีทีมผูบริหารระดับสูงหรือแมจะมีก็อยูในสภาพออนแอ 

อํานาจและอิทธิพลจะตกอยูในมือของผูนําสูงสุดที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอองคกรไดมาก 

การสังเคราะหองคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด

ของนักการศึกษา นักวิชาการ สรุปเปนกรอบแนวคิดภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ที่ใชเปนตัวแปรในการวิจัย 

ตามแนวคิดของนักวิชาการ จากหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบหลกัของภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธ ที่ไดจากการแนวคิดของนักวิชาการ เพื่อใหเห็นภาพองคประกอบหลักที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 

ผูวิจัยไดสังเคราะหเพื่อกําหนดองคประกอบหลักของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ดังตารางที่ 2.1  

 

ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะหองคประกอบหลักภาวะผูนําเชิงกลยุทธจากหลักการแนวคิดของนักวิชาการ 

 

องคประกอบของภาวะผูนาํเชิงกลยุทธ 

Miliken  

and 

 Yolrath 

(1991) 

Nahavandi  

and  

Malekzadeh 

(1993)  

Dess  

and  

Miller 

(1993) 

Maghroori  

and  

Rolland  

(1997) 

Dubrin 

(1998) 

Ireland 

and  

Hitt  

(1999) 

Gill  

(2006) 

Hitt, Duane 

and  

Hoskisson  

(2006) 

สรุป 

1. การกําหนดกลยุทธ         6 

2. การกําหนดทิศทางขององคกร         4 

3. การกําหนดกลยุทธไปปฏิบัติ         2 

4. การควบคุมและประเมินกลยุทธ         1 

5. ความคดิความเขาใจในระดับสูง         1 

6. ความคาดหวังและสรางโอกาสสําหรับอนาคต         2 

7. วิธีคิดเชิงปฏิวตั ิ         1 

8. วัฒนธรรมขององคกร         3 

9. ยึดมั่นแนวปฏิบัติอยางมีจริยธรรม         2 

10. เนนกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย         2 

11. รักษาจุดเดนขององคกร         1 

12.  รับผิดชอบในการสรางและการเปลี่ยนแปลง

ขององคกร         1 

13.  จูงใจพนักงานใหกลาตัดสินใจ         1 

14.  สรางความมีประสิทธิภาพและดุลยภาพ 

ขององคกร         1 

15.  กลาหาญและธํารงรักษาไวซ่ึงสมรรถนะหลัก         1 
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จากตารางที่ 2.1 ผูวิจัยไดสังเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ตามแนวคิด 

ของนักวิชาการ จะเห็นไดวาองคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่เปนกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ไดจาก

การสังเคราะห มีจํานวนองคประกอบทั้งหมด 15 องคประกอบ ซึ่งผูวิจัยไดใชเกณฑในการพิจารณา

องคประกอบที่มีความสําคัญและสอดคลองกับนโยบายและบริบทสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดองคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ เพื่อ

กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งน้ี 5 องคประกอบ คือ 1) การกําหนดทิศทางขององคกร  

2) การกําหนดกลยุทธ 3) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 4) การควบคุมและประเมินกลยุทธ 5) วัฒนธรรม

ขององคกร ซึ่งมีคํานิยามดังตอไปน้ี 

การกําหนดทิศทางขององคกร 

การกําหนดทิศทางขององคกร เปนข้ันตอนการกําหนดทิศทางขององคกรในสภาพแวดลอม

ทางการแขงขัน และปฏิบัติการเพื่อใหเกิดการแขงขันไดอยางประสบความสําเร็จ (Schremerhorn, 

2003) หรือเปนกลุมขององคกรที่ตองมีการแขงขันและจําหนายทรัพยากรตาง ๆ ขององคกรระหวาง

ธุรกิจเหลาน้ัน หรือหมายถึง วิธีการหรือแผนเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชวยใหองคกรสามารถบรรลุ

เปาหมายในระยะเวลาที่กําหนดกลยุทธจะกําหนดทิศทางและกําหนดโครงราง ซึ่งการบริหารจะใช

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยอาศัยการวางแผนกลยุทธ ยุทธวิธีและการปฏิบัติการ ดังน้ันการสรางกลยุทธ 

จึงเปนการพิจารณาวาการที่จะบรรลุวิสัยทัศนน้ันตองใชวิธีการใด องคกรที่จะสามารถดําเนินการ

ประสบความสําเร็จ คือองคกรที่สามารถแปลงวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติอยางมีคุณคาและเปนไปตาม

วัตถุประสงค 

ความหมายของการกําหนดทิศทางขององคกร 

Schermerhorn (2003) ไดใหความหมายไววา การกําหนดทิศทางขององคกร หมายถึง 

วิธีการหรือแผนเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชวยใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายในระยะเวลาที่กําหนด 

กลยุทธจะกําหนดทิศทางและกําหนดโครงราง ซึ่งการบริหารจะใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยอาศัย

การวางแผนกลยุทธ ยุทธวิธี และการปฏิบัติการตามลําดับข้ันตอนเนนการกํากับ ติดตาม ประเมินผล

การปฏิบัติงานตามทิศทางที่กําหนด 

Dubrin (2007) ไดใหความหมายไววา การกําหนดทิศทางขององคกร หมายถึง ผูกําหนด

ทิศทางและกาํหนดวิสัยทศัน (Creating a Vision) ซึ่งคําวา วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง สภาพขององคกร

ที่ตองการจะเปนในอนาคตหรือเปนเปาหมายที่มีลักษณะกวาง ๆ ซึ่งเปนความตองการในอนาคต    

โดยยังไมไดกําหนดวิธีการเอาไวเปนการสรางความคิดโดยการใชคําถาม เชน ถามถึงสิ่งที่ดีที่สุด 

ย่ิงใหญที่สุด บริการที่ดีที่สุด เปนตน และวิสัยทัศนซึ่งเปนรูปแบบของขอเสนอแนะแบบไมเจาะจง  

และเปนตําแหนงของทิศทางที่จะไป โดยใหบุคลากรมีสวนรวมคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหวิสัยทัศน

ของสถานศึกษา 
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พสุ เดชะรินทร (2553) ไดใหความหมายไววา การกําหนดทิศทางขององคกร หมายถึง กจิกรรม 

ที่ผูบริหารทําเพื่อใหไดมาซึ่งกลยุทธใหม ๆ  เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการแขงขัน รวมทั้งทําให

สิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตแตกตางจากในปจจุบันและการคิดเชิงกลยุทธน้ันควรจะตองมีลักษณะที่เปน

องครวม (Conceptual) เปนระบบ (System-Oriented) มีทิศทางที่ ชัดเจน (Directional) และ       

มองโอกาส (Opportunistic) 

ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2553) ไดใหความหมายไววา การกําหนดทิศทางขององคกร 

เปนการกําหนดทิศทางที่องคกรตองมุงไป เพื่อใหองคกรมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน รูจักการ

วางแผนในการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอนใหกาวสูความเปนเลิศตามวิสัยทัศนขององคกรโดยเปรียบ 

เสมือนเปนผลลัพธระดับสูงที่องคกรตองการที่จะบรรลุเปาหมายซึ่งเปนหนาที่ของผูนําเชิงกลยุทธ  

นิตยา เกษตรภิบาล (2553 อางถึงใน อารียา จํานงยา, 2557) ไดใหความหมายไววา          

การกําหนดทิศทางขององคกร หมายถึง การใชความคิดความเขาใจในระดับสูง จึงจําเปนตองใช      

การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking) ซึ่งจัดเปนพื้นฐานความสามารถทางการคิดประเภทหน่ึง 

ของมนุษยในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ภายใตสภาวะตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ 

Davies (2004 อางถึงใน กมลชนก สุกแสง, 2559) ไดใหความหมายไววา การกําหนดทิศทาง

ขององคกร หมายถึง ความสามารถในการมองไปในอนาคต เขาใจบริบทขององคกรในปจจุบัน กําหนด

แผนกลยุทธที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและรูปแบบการดําเนินงานในภาวะปจจุบัน ผูวิจัยสามารถสรุป

นิยามเชิงปฏิบัติการของการกําหนดทิศทางขององคกรสําหรับงานวิจัยในครั้งน้ีไดวา การกําหนดทิศทาง

ขององคกร (Strategic Direction Setting) หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่มีความ 

สามารถในการมององคกรที่ตองการจะเปนในอนาคต เขาใจบริบทขององคกร กําหนดแผนกลยุทธ       

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน โดยกําหนดวิสัยทัศนไดสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอม    

ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหองคกรมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน รูจักการวางแผนในการ

ดําเนินงานอยางเปนข้ันตอนใหกาวสูความเปนเลิศตามวิสัยทัศนขององคกร อาศัยวิธีการ เทคนิค 

ทางเลือกที่ดีที่สุดภายใตสภาวะตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการและนํากลยุทธใหม ๆ เพื่อพัฒนา

ไปสูการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการแขงขัน มีการคิดเชิงกลยุทธที่มีลักษณะเปนองครวม เปนระบบ        

มีทิศทางที่ชัดเจน และมองโอกาสขององคกร เนนใหบุคลากรมีสวนรวม คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห

วิสัยทัศนของสถาน ศึกษา ทบทวนและปฏิบัติตามลําดับข้ันตอน เนนการกํากับ ติดตาม ประเมินผล

การปฏิบัติงานตามทิศทางที่กําหนด 

องคประกอบของการกําหนดทิศทางขององคกร 

การกําหนดทิศทางขององคกร เปนข้ันการกําหนดทิศทางขององคกรในสภาพแวดลอม

ทางการแขงขัน และการปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดการแขงขันไดอยางประสบความสําเร็จ (Schermerhorn, 

2003) 
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Dess and Miller (1993) ไดกลาวไววา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่สําคัญน้ัน

คือ การกําหนดทิศทางขององคกร (Setting a Direction) เพื่อสรางวิสัยทัศนที่งายแกการเขาใจและ

กลยุทธตาง ๆ ที่มีความหมายตอธุรกิจ เทคโนโลยีหรือวัฒนธรรมองคกรในแงที่วาสิ่งที่กลาวมาน้ีจะ        

มีรูปแบบอยางไรตอไปในอนาคตเปนการมีวิสัยทัศนทางกลยุทธน่ันเอง  

Maghroori and Rolland (1997) ไดกลาวไววา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธน้ัน

ประกอบดวย ความรับผิดชอบที่สรางความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอกและกระบวนการกําหนด

ทิศทางและแรงบันดาลใจเพื่อสรางและนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ เพื่อบรรลุ

และรักษาไวซึ่งวัตถุประสงคขององคกร 

Schermerhorn (2003) ไดกลาวไววา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธเกี่ยวกับ   

การสํารวจสภาพแวดลอมเพื่อการกําหนดทิศทางขององคกร เปนวิธีการหรือแผนเพื่อใหเกิดความ

เขาใจที่ชวยใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดกลยุทธจะกําหนดทิศทางและ

กําหนดโครงรางงานซึ่งการบริหารจะใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดยอาศัยการวางแผนกลยุทธ

(Strategic) ยุทธวิธี (Technical) และการปฏิบัติการ (Operational) การสรางกลยุทธ (Strategy 

Formulation) จึงเปนการพิจารณาวาการที่จะบรรลุตามวิสัยทัศนน้ันจะตองใชวิธีการอยางไร 

กัลยรัตน เมืองสง (2550) ศึกษาพบวา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

สภาวะที่ผูนําแสดงใหเห็นในการกําหนดทิศทาง และการกระตุนแรงบันดาลใจใหแกสมาชิกที่เปน 

กระบวนการพัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่สูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ทําใหเกิด 

การตระหนักรูในภารกิจและวิสยัทัศนของกลุมจงูใจใหผูรวมงานเกิดพลงัรวมในการพฒันา ปรับเปลี่ยน

สถานศึกษาใหดีข้ึนและผลกัดันใหการบรหิารเชิงกลยุทธประสบความสําเร็จ ผลการวิจัยพบวา ลักษณะ

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวคิดของผูเช่ียวชาญ ประกอบดวย       

1) การมีกิจกรรมที่ใชความคิดความเขาใจในระดับสูง ไดแก มีความสามารถในการคิดวิเคราะหโดย

สามารถจําแนกแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงได 2) มีความสามารถรวบรวมขอมูลตาง  ๆ

มากําหนดกลยุทธ ไดแก มีการรายงานผลแผนงานและโครงการเพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนางาน

และกําหนดแผนปฏิบัติการ 3) มีความสามารถในการพยากรณและกําหนดอนาคตได ไดแก มีความ 

สามารถเชิงรุกโดยกระทําการแกปญหาอยางเรงดวน ในขณะที่ผูบริหารสวนใหญจะวิเคราะหสถานการณ

กอนและรอปญหาคลี่คลายไปเอง 4) การมีความคิดเชิงปฏิวัติ ไดแก ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายของสถานศึกษา 5) มีการกําหนดวิสัยทัศน ไดแก กําหนดวิสัยทัศนที่สรางจากแรงบันดาลใจ 

มีความทะเยอทะยาน คิดนอกกรอบและกวางไกล  

กิ่งแกว ศรีสาลีกุลรัตน (2552) กลาววา ผูนําเชิงกลยุทธเปนผูนําในระดับสูง ไดแก ผูบริหาร

ระดับสูงขององคกร ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการวางแผนกลยุทธ เพื่อกําหนดทิศทางและ

จุดมุงหมายรวมขององคกร ตลอดจนปรัชญาและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ ของ

องคกรโดยรวมทั้งทําการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธและจัดสรรทรัพยากรระหวางกลุมตาง ๆ ใหมี
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ความเหมาะสมผูบริหารระดับสูงดังกลาวมีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งองคกร รวมทั้งเนน

การดําเนินงานภายนอกองคกร จึงเปนลักษณะภาวะผูนําแบบมหภาค คือ 1) มีบทบาทที่สงผลกระทบ

ในวงกวางตลอดทั้งองคกร 2) เปนผูที่มีความสามารถในการคาดหมายเหตุการณในอนาคตไดดี 3) เปน

ผูสรางองคกรใหมีความสามารถในการยืดหยุนและปรับตัวอยูเสมอและมีมุมมองระยะยาวที่เปน

เปาหมายในการนําทางใหแกองคกรไดอยางชัดเจนเปนบุคคลที่ถูกเรียกช่ือแตกตางกันตามตําแหนง

ขององคกรน้ัน ๆ เชน รัฐมนตรี ประธานบริษัท อธิการบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสูงสุดฝายบริหารหรือ

หัวหนาสูงสุดในฝายปฏิบัติการ นอกจากน้ีผูนําเชิงกลยุทธยังอาจอยูในรูปองคคณะบุคคลระดับสูงสุด

ขององคกร เชน คณะทีมบริหารสูงสุดขององคกร 

สุเทพ พงศศรีวัฒน (2551) ไดกลาวไววา องคประกอบของผูนําเชิงกลยุทธน้ันประกอบดวย

การเปนผูที่มีความสามารถในการกําหนดทศิทางขององคกรมีประสบการณสวนบุคคล มีความหวังและ

มีความฝน ผูนํามักสรางสิ่งแตกตางอยางแทจริงสําหรับองคกร โดยการสรางความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม

ภายนอกเพื่อไปสูแนวทางการเลือกเกี่ยวกับเรื่องวิสัยทัศน ภาระหนาที่ กลยุทธ และการปฏิบัติ โดย

ผูนําจะเปนผูแปลวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติเชิงกลยุทธและรับผิดชอบตอความสัมพันธระหวางสภาพ 

แวดลอมภายนอกกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และการนําวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธดังกลาวไปสู

การปฏิบัติเพื่อสรางหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยใชแผนกลยุทธเปนเครื่องมือในการ

บริหารจัดการองคกรไปสูเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ตองการ 

Hambrick (1989 อางถึงใน นวลจันทร จุนทนพ, 2559) ไดกลาวไววา องคประกอบ          

ของภาวะผูนําเชิงกลยุทธประกอบดวยการกําหนดทิศทางขององคกรดวยการคํานึงถึงพลังตาง ๆ   

จากภายนอก เชน การพัฒนาเทคโนโลยี แนวโนม ของตลาด ขอกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ และกิจกรรม

ของคูแขง  

ประโยชนของการกําหนดทิศทางองคกร (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2551) 

 1.  ประโยชนของการกําหนดวิสัยทัศน  

  1.1 ชวยกําหนดทิศทางที่จะดําเนินชีวิตหรือกิจกรรมขององคกรโดยมีจุดหมาย

ปลายทางที่ชัดเจน  

  1.2 ชวยใหสมาชิกทุกคนรวม แตละคนมีความสําคัญตอการมุงไปสูจุดหมายปลายทาง

และรูวาจะทําอะไร (What) ทําไมตองทํา (Why) ทําอยางไร (How) และทําเมื่อใด (When)  

  1.3 ชวยกระตุนใหสมาชิกทุกคนมีความรูสึกนาสนใจ มีความผูกพันมีความมุงมั่น

ปฏิบัติดวย ความเต็มใจ ทาทาย เกิดความหมายในชีวิตการทํางาน และมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมาย          

ดวยความภูมิใจและทุมเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ  

  1.4 ชวยกําหนดมาตรฐานของชีวิต องคกรและสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มี

คุณภาพองคกร ที่มีคุณภาพ และสังคมที่เจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุกดาน  
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  1.5 กอใหเกิดการทํางานเปนทีม มุงมั่นไปสูจดุหมายดวยกัน เปนการกําหนดอนาคต

ที่ทุกคนศรัทธา เปนการฟนฝาความทาทายใหมและไมหลงไปกับความสําเร็จในอดีต 

 2.  ประโยชนของเปาประสงค 

  2.1 การทําใหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการมีความชัดเจนข้ึนเพื่อจะ

วัดความสําเร็จ 

  2.2 การสนับสนุนการทํางานเปนกลุมดวยการมุงเนนเปาหมายรวมกัน 

  2.3 การสนับสนุนใหมีความคิดนอกกรอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ทาทายอยางย่ิง 

  2.4 การเปนพื้นฐานสําหรับวัดความกาวหนาและเรงใหบรรลุรวมกัน 

 3.  ประโยชนของคานิยมองคกร 

  3.1 พลังยึดเหน่ียวคนในองคกรใหมีแนวทางการปฏิบัติงานเดียวกัน และมีเปนหมาย

การทํางานรวมกัน 

  3.2 พลังรวมสําหรบัประเมนิเลื่อนข้ันหรือสนับสนุนบคุลากรตามเสนทางความกาวหนา

และระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ 

  3.3 พลังขับเคลือ่นเอกลักษณไปสูภาพลกัษณอันพึงประสงคขององคกร 

  3.4 พลังกอรูปวัฒนธรรมและกระบวนทัศนอันพึงประสงคขององคกร ทําใหบุคลากรรู

วาองคกรคาดหวังอะไร ผลงานแบบใด ดวยวิธีการแบบไหน 

  3.5 ชวยสรางบรรยากาศที่กลมเกลียวและกลมกลืนในการทํางาน 

  3.6 ชวยทําใหบุคลากรมีแนวทางในการปรับตัว เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกบัองคกร 

 4.  ประโยชนของการกําหนดผลการดําเนินการที่คาดหวัง/ผูรบับริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

  4.1 การกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค และคานิยมขององคกรมีความถูกตอง และมี

โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จจากการดําเนินการตามที่คาดหวังไว เน่ืองจากไดมีการคํานึงถึงความ

ตองการของผูรับบริการ  

  4.2 วิสัยทัศน เปาประสงคและคานิยมขององคกรที่ไดกําหนดข้ึน เปนผลการ

ดําเนินการที่ดี และต้ังมั่นอยูบนฐานขอมูลที่ชัดเจน ครบถวน และถูกตองสามารถนําไปใชในการ

กําหนดทิศทางขององคกรไดอยางแมนยํา 

การกําหนดกลยุทธ 

การกําหนดกลยุทธหรือการสรางกลยุทธเปนการพิจารณาวาการที่จะบรรลุตามวิสัยทัศนน้ัน

จะตองใชวิธีการอยางไร จึงเปนงานที่ยากที่ตองเปนไปตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธที่จะตอง

อาศัยคุณลักษณะหรือความสามารถเฉพาะของผูบริหารที่จะดําเนินการเพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทาง

ขององคกรที่เหมาะสม Bateman and Snell (1991 อางถึงใน มัณฑนา กองเงิน, 2554) การกําหนด

กลยุทธ จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกร เพื่อเปนการพัฒนาแผนระยะยาวขององคกรบนรากฐานของ
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การเตรียมความพรอมในการคนหาเปาหมายขององคกรภายใตความมั่งค่ังจากการดําเนินธุรกจิ ในการ

เสาะหาโอกาสจากการประเมินสภาวะแวดลอมภายนอกและจุดแข็งขององคกรจากการประเมินสภาวะ

แวดลอมในองคกร มีนักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธไว ดังน้ี 

ความหมายของการกําหนดกลยุทธ 

Certo (1991) ไดใหความหมายไววา การกําหนดกลยุทธ หมายถึง กระบวนการออกแบบและ

เลือกกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เทคนิคการวิเคราะหกลยุทธ

ทางเลือกมีหลายวิธี ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2553) ไดใหความหมายไววา การกําหนดกลยุทธ หมายถึง 

การนําขอมูลและความรูตาง ๆ  ที่ไดรับจากการวิเคราะหปจจยัภายนอกและภายในองคกรมาจดัทําเปน

ยุทธศาสตรในระดับและรูปแบบตาง ๆ  รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกวากลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับ

องคกรมากที่สุด ซึ่งในการกําหนดแผนกลยุทธมีองคประกอบที่สําคัญ คือ การพิจารณาถึงทิศทางของ

หนวยงาน ไดแก วิสัยทัศนที่องคกรตองการบรรลุ ประเด็นกลยุทธ และเปาประสงคภายใตแตละ

ประเด็นกลยุทธ ในการจัดทําแผนกลยุทธน้ันมีความเกี่ยวเน่ืองกับการจัดทําวิสัยทัศน ประเด็นกลยุทธ 

และเปาประสงค เน่ืองจากแผนกลยุทธเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับบคุคลในองคกร เพื่อใหเกิดความ

เขาใจในทิศทาง ความเช่ือมโยงและเปนเหตุเปนผลของกลยุทธที่จะใชในการดําเนินงานขององคกร 

ดังน้ันการจัดทําแผนกลยุทธ จึงมีความเช่ือมโยงกับการจัดทําวิสัยทัศน ประเด็นกลยุทธ และ

เปาประสงคของหนวยงาน ถึงแมวาการกําหนดกลยุทธหรือการสรางกลยุทธจะเปนงานที่ยากและตอง

เปนไปตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งจะตองอาศัยคุณลักษณะหรือความสามารถเฉพาะของ

ผูบริหารในการดําเนินการ ผูบริหารก็ตองปฏิบัติใหไดเพือ่นําไปสูการกําหนดทิศทางขององคกรไดอยาง

เหมาะสม ดังน้ันการกําหนดกลยุทธจึงเปนองคประกอบที่สําคัญของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

Kinicki and Williams (2009 อางถึงใน กมลชนก สุกแสง, 2559) ไดใหความหมายไววา 

การกําหนดกลยุทธ หมายถึง การรวบรวมขอมูลทั้งภายในและภายนอกกอนที่จะมีการจัดทําโครงการ

โดยใชเครื่องมือและเทคนิคการวางแผนกลยุทธ คือ การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหเพื่อหาจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลกระทบตอองคกร เพื่อเขาใจถึงสภาพที่แทจริงในเรื่องความสัมพันธ

ระหวางองคกรกับสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในทําใหกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับภารกิจ

ขององคกรไดดีข้ึน  

Wheelen (2008 อางถึงใน กมลชนก สุกแสง, 2559) ไดใหความหมายไววา การกําหนด 

กลยุทธ หมายถึง การนําทิศทางขององคกรที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ มาพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการ

ดําเนินงานในอนาคตขององคกร โดยมักจะกําหนดกลยุทธตามระดับข้ันภายในองคกร ต้ังแตกลยุทธ

องคกร กลยุทธธุรกิจ และกลยุทธหนาที่ และมีการปรับกลยุทธในการพัฒนาใหเหมาะสมสอดคลองกับ

บริบทและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในโรงเรียน  



 29

ผูวิจัยสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของการกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) 

สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีไดวา การกําหนดกลยุทธ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่มี

ความสามารถในการรวบรวมขอมูลทั้งภายในและภายนอก มีการจัดทําโครงการโดยใชเครื่องมือและ

เทคนิคการวางแผน มีการวิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค มีกําหนดภารกิจ

ที่เหมาะสมกับภารกิจองคกร ออกแบบและเลือกกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค

ขององคกร รวมทั้งประเมินและคัดเลือกวากลยุทธใดมีความเหมาะสมกับองคกรมากที่สุด มีการกําหนด

แผนกลยุทธโดยพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน จัดทําแผนกลยุทธโดยมีความเกี่ยวเน่ืองกับการจัดทํา

วิสัยทัศน มีการจัดทําแผนกลยุทธที่เปนเครื่องมือในการสื่อสารกับบุคคลในองคกร เพื่อใหเกิดความเขาใจ

ในทิศทาง ความเช่ือมโยงและเปนเหตุเปนผลของกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานองคกร 

แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดกลยุทธ 

แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธการกําหนดกลยุทธเปนกิจกรรมที่ตอเน่ืองจากการวิเคราะห

เชิงกลยุทธซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินการเชิงกลยุทธในแตละองคกร ทําให

ผูบริหารสามารถกําหนดเปาหมายขององคกรได ตลอดจนสามารถรูจะถึงทิศทางขององคกรในอนาคต

โดยการนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่ไดรับจากการวิเคราะหเชิงกลยุทธมาจัดทํากลยุทธในระดับ และ

รูปแบบตาง ๆ รวมทั้งประเมินและคัดเลือกวากลยุทธใดมีความเหมาะสมกับองคกรมากที่สุด ผลจาก

การวิเคราะหเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมจะนําไปสูการวางแผนกลยุทธ การกําหนด

กลยุทธจะเริ่มตนจากการกําหนดจุดมุงหมายขององคกร ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ

วัตถุประสงค  

การกําหนดกลยุทธจึงมีความสําคัญมากตอจุดหมายปลายทางในอนาคตการประมวลขอมูล

ทั้งหมดจากการวิเคราะหสวนประกอบ โดยเฉพาะการวิเคราะห SWOT จะนํามากําหนดเปนกลยุทธ

ในระดับองคกรโดยรวม ซึง่ถือเปนกลยุทธหลักที่ผูบรหิารระดับสูงจะเปนผูตัดสินใจวาควรนํากลยุทธใด

ไปดําเนินการ โดยมีบรรทัดฐานในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ ดังน้ี  

 1.  กลยุทธตองตอบสนองตอสิ่งแวดลอมภายนอก 

 2.  กลยุทธที่ดีตองคํานึงถึงตามรักสาสถานภาพและความไดเปรยีบในการแขงขัน 

 3.  กลยุทธแตละดานตองมีความสอดคลองกัน 

 4.  กลยุทธที่ดีตองคํานึงถึงความยืดหยุน 

 5.  กลยุทธตองสอดคลองกบัพันธกจิและเปาประสงค 

 6.  กลยุทธที่ดีตองมีความเปนไปไดในการดําเนินงาน  

ทั้งน้ี ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธควรตองพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ประกอบดวย เชน ความ

เพียงพอของทรพัยากร การจะการเผชิญหนากับความเสี่ยง สมรรถนะขององคกรโดยรวม ความสัมพันธกับ

หนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัดหาวัตถุดิบ การติดตอผูรับบริการ และความรวดเร็วในการปรับตัวตอ

สถานการณที่นอกเหนือความคาดหมาย เปนตน 
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องคประกอบของการกําหนดกลยุทธ 

Nahavandi and Malekzadeh (1993) กลาววา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

เกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธน้ันมีความสําคัญ เน่ืองจากถาองคกรหน่ึงไมมีการกําหนดกลยุทธข้ึนมา

หรือตองการคนหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงและตองการจะเปลี่ยนแนวทางกลยุทธเสียใหม  

Robbins and Coulter (2003) กลาววา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

กระบวนการเชิงกลยุทธดานกําหนดกลยุทธ 

ข้ันการกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) ข้ันตอนในการกําหนดกลยุทธขององคกร 

น้ันประกอบไปดวย 3 ข้ันตอน ดังน้ี  

 1.  การกําหนดทิศทางในการกําหนดทิศทางขององคกรจะประกอบดวย การกําหนด

วิสัยทัศน (Vision) และการกําหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบในการดําเนินงานที่ชัดเจนจะชวยให

องคกรสามารถกําหนดทิศทางในระยะยาว อีกทั้งยังแสดงถึงความต้ังใจในการดําเนินธุรกิจอีกดวย  

  วิสัยทัศน (Vision)คือ ภาพในอนาคตขององคกรที่ผูนําและสมาชิกทุกคนรวมกัน วาดฝน

หรือจินตนาการข้ึน โดยมีพื้นฐานอยูบนความเปนจริงในปจจุบัน เช่ือมโยงวัตถุประสงค ภารกิจ คานิยม 

และความเช่ือเขาดวยกัน พรรณนาใหเห็นทิศทางขององคกรอยางชัดเจน มีพลังทาทาย ทะเยอทะยาน 

และมีความเปนไปได เนนถึงความมุงมันที่จะทําสิ่งที่ย่ิงใหญหรือดีที่สุดใหกับลูกคาและสังคมวิสัยทัศน

จะเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางธุรกิจ เปนการตัดสินใจ          

ที่เกี่ยวของกับการอยูรอดทางธุรกิจ ซึ่งจะกลาวถึงอีกครั้งในเรื่องยุทธศาสตรขององคกร  

  ภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) พันธกิจมีคําที่ใชแทนกันอยูหลายคํา เชน ภารกิจหรือ

ปณิธาน พันธกิจ คือ จุดมุงหมายพื้นฐานซึ่งแสดงเหตุผลหรืออธิบายวาทําไมองคกรจึงถือกําเนิดข้ึนมา

หรือดํารงอยูเปนหลกัการที่ใชเปนแนวทางในการตัดสนิใจ กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตร

การวิเคราะหภารกิจหรือพันธกิจขององคกร (Mission Analysis) เพื่อตรวจสอบวางานหลักขององคกร

ที่ทําอยูในปจจุบัน ยังมีความเปนอยูหรือไม พันธกิจใดควรยกเลิก เพราะเหตุใด พันธกิจใดควรดํารงอยู

เพราะเหตุใด และพันธกิจใดควรปรับเปลี่ยนใหมหรือเพิ่มข้ึนใหม เพราะเหตุใด บุคลากรในองคกรตอง

ตระหนักวาภารกิจใดคือภารกิจหลัก ภารกิจรอง ซึ่งบางหนวยงานหลงบทบาทหนาที่ไปทําภารกิจรอง

แทนภารกิจหลักก็จะทําใหองคกรน้ันมีปญหาในการดําเนินงานได  

  เปาประสงค คือ สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานในข้ันตอนสุดทายของแตละ

ยุทธศาสตร การกําหนดอาจชวงเวลาที่ตางกัน 5 ป 3 ป หรือ 10 ป แลวแตกรณี การกําหนดเปาประสงค

ในระยะยาว (Long Term Objective) อาจกําหนดสภาพความสําเร็จของการดําเนินงานที่ตองการให

เกิดข้ึนในแตละปไดหรืออาจเปนเปาประสงคลักษณะทีเ่ปนเปาหมาย (Target) เปาประสงคขององคกร  

  เปาประสงคขององคกร หมายถึง การระบุหรือบอกใหทราบเกี่ยวกับสิ่งที่องคกรจะ

ทําใหได หรือสิ่งที่องคกรตองการจะเปนสําหรับระยะเวลาใดเวลาหน่ึงที่อยูไกลออกไป เชน อาจจะเปน 
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3 ป ถึง 5 ป ก็ได เปาประสงคที่กําหนดข้ึนมาน้ี ในทางปฏิบัติควรจะตองสามารถวัดผลไดตามสมควร 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเปาประสงคระยะสั้น ซึ่งเปนเปาประสงคจากการดําเนินงานที่เปน ผลงานประจําป 

หรือที่เรียกเปนภาษาอังกฤษวา Annual Operational น้ันการระบุออกมาเปนจํานวนตัวเลขที่ชัดเจน

และวัดได นับวาเปนสิ่งจําเปนและสําคัญย่ิง ที่จะชวยใหการวางแผนมีคุณภาพสําหรับที่จะนํามาใช

บริหารงานในทางปฏิบัติ 

 2. เทคนิคที่ใชในการกําหนดกลยุทธ 

  การกําหนดกลยุทธเปนงานสําคัญของผูบริหารระดับสูงและทีมงาน เพราะเปนงาน 

ที่ละเอียดออนเกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินงานและการดํารงอยูขององคกร โดยอาศัยความรู ประสบการณ 

และความเขาใจในสภาพความเปนไปของปจจัยแวดลอม ในการกําหนดกลยุทธน้ันจะตองพิจารณาวา

เปนกลยุทธในระดับใด ไดแก กลยุทธในระดับองคกร กลยุทธในระดับธุรกิจ และกลยุทธในระดับ

ปฏิบัติการ ซึ่งจะมีรายละเอียดและขอบเขตการดําเนินงานที่แตกตางกัน โดยข้ันตอนในการกําหนด 

กลยุทธในแตละระดับระดับจะเหมือนกันคือ 1) พิจารณาปจจัยนาเพื่อใชในการเปรียบเทียบ ไดแก 

ปจจัยแวดลอมภายในและภายนอก และ 2) การจับคูปจจัยเพื่อใชเพื่อนาไปใชเปนทางเลือกในการ

กําหนดกลยุทธ สําหรับเทคนิคในการกําหนดกลยุทธในแตละระดับน้ันมีความแตกตางกัน ผูบริหาร

จะตองพิจารณาเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสมกับขอมูลที่มีอยู โดยเทคนิคที่นิยมใช (วิชิต อูอน, 2551)

มีดังน้ี  

  2.1 เทคนิคที่ใชในการกําหนดกลยุทธระดับองคกร หลังจากไดวิเคราะหลักษณะ

โดยทั่วไปขององคกรแลวและไดผานกระบวนการวิเคราะหปจจัยทั้งภายในและภายนอกในรูปของ SWOT 

Analysis มีเทคนิคที่นํามาใชประกอบการตัดสินใจเลือกกลยุทธระดับองคกร ดังน้ี  

   2.1.1 แมททริกซทาวซ (TOWS Matrix) เปนเทคนิคที่สามารถนํามาใชในการ

สรางทางเลือกในการกําหนดกลยุทธที่กวาง และคอนขางงายตอการเขาใจมากที่สุดเพราะเปนการ

พิจารณาจากการนําผลลัพธจากการวิเคราะห SWOT มาใชประกอบการตัดสินใจ  

   2.1.2 แมททริกซประเมินกลยุทธและตําแหนง (The Strategic Position and 

Action Evaluation Matrix: SPACE Matrix) เปนเทคนิคในสรางทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ           

ที่ผูวิเคราะหตองการใหความสาํคัญตอสถานการณทางการเงนิ การไดเปรียบทางการแขงขัน ความสามารถ

ของธุรกิจในอุตสาหกรรมและความมั่นคงของสภาพแวดลอม  

   2.1.3 แมททริกซกลุมปฏิริยาบอสตัน (BCG Matrix) เปนเทคนิคในการวิเคราะห

เพื่อสรางทางเลือกในการกําหนดกลยุทธที่ไดรับความนิยมจากนักวิเคราะหกลยุทธ การใชเทคนิคน้ี

จะตองทราบถึงสวนแบงทางการตลาด ซึ่งวัดจากยอดขายของธุรกิจเทียบกับยอดขายรวมของคูแขงขัน 

และอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถนําอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมาใช  

   2.1.4 แมททริกซกลยุทธหลัก (The Grand Strategy Matrix) ในการนําเทคนิคน้ี

มาใชจะตองทราบปจจัยการเจริญเติบโตของตลาด และปจจัยในการแขงขัน 
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  2.2 เทคนิคที่ใชในการกําหนดกลยุทธระดับธุรกิจ การนําเทคนิคตาง ๆ มาใชในการ

กําหนดกลยุทธระดับธุรกิจน้ีเนนการนําปจจยัทางธุรกิจมาพิจารณา ซึ่งประกอบดวยเทคนิคตาง ๆ ดังน้ี  

   2.2.1 แมททริกซการเจริญเติบโตของสวนแบงทางการตลาด (Growth-Share 

Matrix) เปนวิธีการที่พัฒนามาจาก BCG Matrix จะใชเทคนิคน้ีเมื่อองคกรมีเปาหมายที่มุงเนนทางดาน

กําไรและการเจริญเติบโตของหนวยงาน  

   2.2.2 แมททริกซความดึงดูดทางอุตสาหกรรม-จุดแข็งของธุรกิจ (Industry 

Attractiveness-Business Strength Matrix) เปนวิธีการที่ General Electric ไดคิดคนในบางครั้งเรียก 

GE Matrix เน่ืองจาก GE เห็นวาการนําสวนแบงทางการตลาดและอัตราการเติบโตของตลาดมาวิเคราะห

ยังไมเพียงพอและเหมาะสม ในการใชเทคนิคน้ีจะเนนที่การวิเคราะหความดึงดูดทางอุตสาหกรรมและ

จุดแข็งของธุรกิจ โดยพิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจภายนอก (Critical External Factors: CEF) 

ซึ่งเปนสิ่งที่ธุรกิจควบคุมไมได และปจจัยภายในที่ธุรกิจควรดําเนินการเพื่อที่จะทําใหธุรกิจประสบผล 

สําเร็จ (Critical Success Factors: CSF)  

   2.2.3 แมททริกซวงจรชีวิตตลาด - จุดแข็งในการแขงขัน (The Market Life 

Cycle-Competitive Strength Matrix) เปนการสรางทางเลือกโดยพิจารณาจากวงจรชีวิตตลาด โดย

พิจารณาขนาดของปจจัยที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตลาดไดแกยอดขายและกําไร และ

พิจารณาระดับของจุดแข็งในการแขงขัน 

  2.3 เทคนิคที่ใชในการกําหนดกลยุทธระดับปฏิบัติการ เปนวิธีการที่ยึดหลักการสราง

คุณคาของบริษัทและธุรกิจในสายตาลูกคา (Customer Value) ซึ่งคานิยมพื้นฐานของลูกคา มี 3 ประการ 

คือ ตองการสินคาหรือบริการที่ดีกวา ถูกกวา และรวดเร็วกวา ทั้งน้ี การที่จะผลิตสินคาหรือบริการให

ไดคุณคาตามที่ลูกคาตองการน้ันจะเปนผลมาจากหวงโซคุณคา (Value Chain) คือ คุณคาของสินคา

หรือบริการเปนผลมาจากกิจกรรมยอย ๆ หลายกิจกรรม ทั้งกิจกรรมพื้นฐานในการผลิตและกิจกรรม

สนับสนุนการผลิต ดังน้ันในการกําหนดกลยุทธในระดับน้ีจะตองพิจารณาในสวนของลูกคาเปนสําคัญ 

โดยพิจารณาวาลูกคามีความตองการอยางไร ทั้งน้ีตองทําการจําแนกวาในแตละหนาที่ปจจัยใดบาง         

ที่เปนจุดแข็งและจุดออน ซึ่งเมื่อประเมินแลวจะตองมาพิจารณารวมกับกลยุทธในระดับองคกรและ

ระดับธุรกิจ 

 3.  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

  การนํากลยุทธไปปฏิบัติเปนข้ันตอนตอเน่ืองจากการกําหนดกุลยุทธที่ใหความสําคัญ

กับการวางแผนและการดําเนินงาน เพื่อใหกลยุทธเกิดประโยชนแกองคกรอยางเปนรูปธรรม และ         

มีประสิทธิภาพ จะเห็นวาการนํากลยุทธไปปฏิบัติมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลว              

ของกลยุทธและองคกร  
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ความหมายของการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2552) ไดใหความหมายไววา การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง 

กระบวนการที่ผูบริหารแปลงกลยุทธและนโยบายไปสูแผนการดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดดานตาง  ๆ

เชน ดานงบประมาณหรือวิธีการดําเนินงาน ซึ่งกระบวนการน้ีอาจจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง

ภายในดานวัฒนธรรม โครงสรางหรือระบบการบริหาร เพื่อใหสามารถดําเนินการตามกลยุทธไดอยาง

เปนรูปธรรม  

Robbins and Coulter (2003 อางถึงใน ฉลวย คงแปน, 2558) ไดใหความหมายไววา   

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง การจัดการเชิงกลยุทธเปนเรื่องของการตัดสินใจและการลงมือ

ดําเนินการปฏิบัติของผูบริหาร ซึ่งเปนกําหนดการดําเนินงานระยะยาวขององคกร การจัดการเชิงกลยุทธ

จําเปนตองอาศัยกระบวนการการจัดการที่เปนพื้นฐานขององคกรหรือหนาที่ขององคกรการบริหาร

จัดการ คือ การวางแผน การจัดองคกร การนําไปปฏิบัติ และการควบคุม 

Ryszard Barnet (2003 อางถึงใน ฉลวย คงแปน, 2558) ไดใหความหมายไววา การนํากลยุทธ

ไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนกลยุทธ กระบวนการเหลาน้ี

ประกอบดวย กิจกรรมการบริหารตาง ๆ ที่จําเปนในการผลักดันยุทธศาสตรใหเคลื่อนไหว กําหนด

วิธีการควบคุมกลยุทธเพื่อตรวจสอบความกาวหนา และความสําเร็จขององคกร 

Wheelen and Hunger (1997 อางถึงใน กมลชนก สุกแสง, 2559) ไดใหความหมายไววา 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง การนํากิจกรรมทั้งหมดที่จําเปนมาใชเพื่อใหสามารถปฏิบัติตาม      

กลยุทธได ซึ่งการปฏิบัติตามกลยุทธน้ันจะเปนกระบวนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยผานการ

จัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการน้ัน 

Lawrence Hrebiniak (1999 อางถึงใน กมลชนก สุกแสง, 2559) ไดใหความหมายไววา 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการที่มรีะเบียบแบบแผนหรอืเปนชุดของกิจกรรมที่เช่ือมโยงกัน

อยางเปนเหตุเปนผล ซึ่งสงเสริมใหองคกรสามารถใชกลยุทธที่กําหนดข้ึนขับเคลื่อนองคกรไปสูความ

เปนรูปธรรมได หากปราศจากซึ่งแนวทางการดําเนินกลยุทธที่ไดมีการวางแผนมาเปนอยางดีแลวยอม

ไมสามารถนําองคกรไปสูการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธได ในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติผูบริหาร 

ทุกระดับและพนักงานทุกคนจะตองมีความมุงมั่นและมีพันธะผูกพัน รวมทั้งมีความรูสึกเปนเจาของ

กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่มุงไปสูการดําเนินกลยุทธอยางมีประสิทธิผล 

ผูวิจัยไดสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของการนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีไดวา การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา          

ที่นํากลยุทธไปสูการปฏิบัติโดยผานการจัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับแผน 

ปฏิบัติการน้ัน จัดสรรทรัพยากรเพื่อเปนการสนับสนุนกลยุทธ มีการตัดสินใจและลงมือดําเนินการ

ปฏิบัติโดยมีการวางแผน มีระเบียบแบบแผนหรือเปนชุดของกิจกรรมที่เช่ือมโยงกันอยางเปนเหตุเปนผล 
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สามารถใชกลยุทธที่กําหนดข้ึนขับเคลื่อนองคกรไปสูความเปนรูปธรรมได มีความมุงมั่นและมีพันธะ

ผูกพัน รวมทั้งมีความรูสึกเปนเจาของกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ มีการกําหนดวิธีการควบคุม         

กลยุทธเพื่อตรวจสอบความกาวหนาและความสําเร็จขององคกร 

ความสําคัญของการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  

Kaplan and Norton (อางถึงใน ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2556 : 261) ไดกลาวไวในหนังสือ 

“The Strategy-Focused Organization” วาความสามารถในการดําเนินการใหไดตามแผนกลยุทธ

น้ันมีความสําคัญย่ิงกวาคุณภาพของตัวแผนกลยุทธเอง การแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติถือเปนปจจัย 

ที่สําคัญที่สุดในการกําหนดคาของการบริหารจัดการ จากผลการสํารวจในชวงตนทศวรรษที่ 1980 

พบวามีกลยุทธที่ไดรับการกําหนดข้ึนมาเปนอยางดีจาํนวนไมถึงรอยละ 10 เทาน้ัน ที่ถูกนําไปถือปฏิบัติ

อยางไดผล หลังจากน้ันในป ค.ศ.1999 มีบทความที่ตีพิมพในนิตยสารฟอรจูนที่กลาวถึงความลมเหลว

ประการหน่ึงของซีอีโอ ก็คือ การใหความสําคัญกับกลยุทธและวิสัยทัศนอยางมากจนทําใหเกิดความ

เช่ือผิด ๆ ที่วากลยุทธที่เหมาะสมน้ันจะเปนเพียงสิ่งเดียวที่สามารถนําไปสูความสําเร็จได จากบทความน้ี

ไดสรุปผลออกมาวาสาเหตุของความลมเหลวขององคกร หรือของซี.อี.โอ น้ันไมไดมีปญหามาจากกลยุทธ

ที่ไมดี แตเปนวิธีการนําไปปฏิบัติตางหากที่เปนตัวปญหาที่แทจริง และการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติน้ัน 

มีความสําคัญมากกวาการมีเพียงวิสัยทัศนหรือกลยุทธที่ดีเทาน้ัน การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติถือเปน

กระบวนการที่สําคัญที่สุดของการบริหารเชิงกลยุทธและเปนกระบวนการที่มีโอกาสลมเหลวมากที่สุด

ในทุกกระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธ เมื่อพจิารณากระบวนการทั้งสี่ของการบริหารเชิงกลยุทธจะ

พบวามีกระบวนการหลัก ๆ ที่มีความสําคัญอยู 2 กระบวนการ คือ กระบวนการวางแผนกลยุทธ และ

การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติซึ่งทั้งสองกระบวนการน้ีมีความสัมพันธกันดังแผนภาพ 

 

 ดี   

การนํากลยุทธ 

ไปสูการปฏิบัติ (ทํา) 

 
อาจลมเหลวหรือ 

อาจประสบความสําเรจ็ได 

2 

สําเร็จ 

อาจสําเรจ็ก็ได 

1 

 
ลมเหลว 

3 

เกิดความยุงยาก 

ในการดําเนินการ 

4 

 ไมดี  

 

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธของการวางแผนกลยุทธและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

ที่มา : ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2556 : 261 
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จากภาพที่ 2.1 จะเห็นถึงความสําคัญของการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ จากตารางชองที่ 1 

แสดงใหเห็นวากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธจะประสบความสําเร็จโดยสมบูรณไดจะตองมีการวางแผน 

กลยุทธที่เหมาะสม และจะตองมีกระบวนการที่ดีในการนากลยุทธไปสูการปฏิบัติดวย ในชองที่ 3   

ของตารางแสดงใหเห็นวา ถาการวางแผนกลยุทธไมเหมาะสมและไมมีกระบวนการที่ดีในการนํากลยุทธ

ไปสูการปฏิบัติองคกรก็จะประสบกับความลมเหลว ในชองที่ 2 และชองที่ 4 จะเปนการเนนใหเห็นถึง

ความสําคัญของการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน โดยในชองที่ 4 น้ันจะเห็นไดวาแมจะ

มีการวางแผนกลยุทธที่ดี แตถากระบวนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติไมดีแลวจะมีความยุงยากในการ

ดําเนินการ และเปนการยากในการนําองคกรไปสูความสําเร็จ สําหรับในชองที่ 2 น้ัน แมวาการวางแผน

กลยุทธจะไมดีแตถามีกระบวนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติที่ดีอาจจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนแผนซึ่งมี

โอกาสที่จะนําความสําเร็จมาสูองคกรได แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ

ซึ่งถือไดวาเปนจุดที่สําคัญและมีผลกระทบอยางมากตอความสําเร็จของการบริหารเชิงกลยุทธ 

แนวคิดและหลักการของการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

จากความหมายของการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติดังที่ไดกลาวมาแลว พบวา มีประเด็นที่สําคัญ

อันจะนําไปสูแนวคิดและหลักการของการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ (ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2556) 

ดังน้ี  

การแปลงวิสัยทัศนและกลยุทธที่มีความเปนนามธรรมไปสูเปาหมายความสําเร็จอยางเปน

รูปธรรม การจัดทําแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมเปาหมายสําคัญในการบรรลุวิสัยทัศนขององคกร        

การปรับปรุงกิจกรรมทางการบริหารรวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนใหสอดคลองกับกลยุทธ การจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ การถายทอดการรับรู ความมุงมั่นและพันธะผูกพันที่มีตอกระบวนการ

ลงไปสูผูบริหารและบคุลากรทุกคน จากประเด็นสําคัญที่กลาวมาขางตนจึงนําไปสูหลักการและแนวคิด

ในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี  

 1.  การแปลงกลยุทธ และวิสัยทัศนใหมีความหมายเชิงปฏิบัติ  

  วิสัยทัศนและกลยุทธจะมีความเปนนามธรรมสูงมาก หากผูบริหารไมสามารถแปลง

วิสัยทัศนไปสูเปาหมายความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งไมสามารถแปลงกลยุทธหรือแนวทาง        

ในการไปสูเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรมก็จะไมสามารถนํากลยุทธที่กําหนดข้ึนไปสูการปฏิบัติไดอยาง

มีประสิทธิผล 

  การแปลงวิสัยทัศนและกลยุทธใหมีความหมายในทางปฏิบัติ Kaplan and Norton 

(2000) ไดใหใช Balanced Scorecard เปนหลักในการแปลงวิสัยทัศนและกลยุทธใหมีความหมาย

ในทางปฏิบัติ โดยเสนอแนวคิดวาการที่องคกรใดจะประสบความสําเร็จสามารถบรรลุวิสัยทัศนตาม      

ที่กําหนดไวได องคกรน้ันควรจะมีการบรรลุเปาหมายความสําเร็จใน 4 ดานดวยกัน คือ ดานการเงิน 

ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา เปาหมายความสําเร็จทั้ง 4 ดาน 
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จะเปนเปาหมายที่เปนเหตุและผลกนัในเชิงปรัชญาทางธุรกิจ โดยองคกรสวนใหญจะมีจุดมุงหมายสุดทาย

เปนจุดมุงหมายทางการเงิน สําหรับองคกรในระบบสขุภาพน้ัน หากเปนโรงพยาบาลเอกชนอาจจะหมายถึง 

รายไดและผลกําไร ในขณะที่โรงพยาบาลของรัฐแมวาจะเปนโรงพยาบาลที่ไมไดมุงหวังผลกําไรก็จริง 

แตการไดรับงบประมาณปลายปด (Global Budget) ทําใหจําเปนตองสรางประสิทธิภาพในการใช

ทรัพยากร เพื่อใหสามารถใหบริการที่ดี ครอบคลุมจํานวนผูปวยที่ตองรับผิดชอบทั้งหมดภายใตตนทุน

ที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งหากมีเหลือก็ยังสามารถนําไปใชเพื่อการพัฒนาทั้งดานเทคโนโลยีและทรัพยากร

ทางการแพทยไดอีกดวย ดังน้ันจุดมุงหมายสุดทายของโรงพยาบาลภาครัฐก็คงหนีไมพนผลประกอบการ 

ทางการเงินเชนกัน แตจะเปนในมุมที่แตกตางจากโรงพยาบาลเอกชน สําหรับผลลัพธทางการเงินน้ัน

จะสามารถบรรลุเปาหมายได ผูรับบริการตองมีความพึงพอใจในบริการของโรงพยาบาล และพึงพอใจ

ในบริการจะดีไดกต็อเมื่อระบบตาง ๆ ของการบริการมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ประสิทธิผล และปราศจาก

ความเสี่ยง ซึ่งระบบทั้งหลายจะดีไดก็ตอเมื่อโรงพยาบาลมีเทคโนโลยีที่ดี มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถสรางระบบการบริการที่ดี ซึ่งโดยแนวคิด Balanced Scorecard 

น้ันเปนแนวคิดที่สอดคลองกับปรัชญาทางธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับโรงพยาบาล

ภาครัฐและเอกชนแตอาจมีมุมที่แตกตางกันบางในแตละมุมมอง (Perspective) ระหวางโรงพยาบาล

ภาครัฐและเอกชน  

  อยางไรก็ตามในการแปลงวิสยัทัศนใหมีความหมายในเชิงปฏิบัติน้ัน จากงานวิจัยของ 

เกริกยศ ชลายนเดชะ (2553) ที่ทําในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 320 แหง มีผลสรุปวาการแปลงวิสัยทัศน

ใหมีความหมายในทางปฏิบัติเปนความสําเร็จ 4 ดาน ตามแนวคิดของ Balanced Scorecard             

ยังไมพอเพียงและครอบคลุมสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล โดยควรจะแปลงใหกวางมากข้ึนไปเปนการ         

มีความสําเร็จ 8 ดาน เพื่อใหครอบคลุมธุรกิจโรงพยาบาลที่มีความเฉพาะมากกวาธุรกิจอื่น โดยเปาหมาย

ความสําเร็จทั้ง 8 ดาน ประกอบดวย เปาหมายความสําเร็จทางการเงิน ความคุมคาของการใชทรัพยากร 

เปาหมายความสําเร็จทางดานลูกคา เปาหมายความสําเร็จทางดานผลการรักษาพยาบาล เปาหมาย

ความสําเร็จทางดานความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูปวย เปาหมายความสําเร็จทางดานประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของระบบการทํางานโรงพยาบาล เปาหมายความสําเร็จทางดานทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายความสําเรจ็ดานสมรรถนะของบุคลากร และเปาหมายความสําเร็จในดานความรับผิดชอบตอ

สังคมและจริยธรรม โดยเปนสวนหน่ึงของ Model เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล

ที่เรียกวา Specific Aligning Structure 

  ในการแปลงวิสัยทัศนและกลยุทธใหมีความหมายในเชิงปฏิบัติน้ันจะเปนการนํากลยุทธ

ที่กําหนดข้ึนมาพิจารณารวมกับวิสยัทัศนที่ไดรับการแปลงไปสูผลลัพธความสําเร็จในดานตาง ๆ ที่ระบุ

ถึงการบรรลุวิสัยทัศนหรือความสําเร็จในภาพรวมของโรงพยาบาล ซึ่งในทางปฏิบัติผูบริหารจะใชแนวทาง 

การแตกวิสัยทัศนออกเปนความสําเร็จในดานตาง ๆ 4 ดานของ Balanced Scorecard หรือแนวคิด

ในการแตกวิสัยทัศนออกเปน 8 ดานก็ได  
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 2.  การวิเคราะหชองวางทางกลยุทธ (Gap Analysis)  

  ในการกําหนดกลยุทธใหมเขามาใชในองคกรน้ัน กลยุทธที่กําหนดข้ึนอาจไมมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทเดิมที่องคกรเปนอยู จึงมีความจําเปนในการวิเคราะหศักยภาพ          

ขององคกรในดานตาง ๆ ในปจจุบันเทียบกับศักยภาพที่ควรจะเปนขององคกรในการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตรที่กําหนดข้ึนใหมเพื่อใหสามารถนํากลยุทธที่กําหนดข้ึนไปสูการปฏิบัติได การวิเคราะห

ศักยภาพจําเปนตองมีการวิเคราะหใหครอบคลุมทั้งองคกร เพื่อชวยใหสามารถสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ

ในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบติัไดอยางมีประสิทธิผล เทคนิคที่ผูบริหารควรใชในการวิเคราะหชองวาง

ทางศักยภาพขององคกรจะอาศัยเคาโครงรางของ 7S’s of Mckinsey ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่มีความ

ครอบคลุมอยางพอเพียงในการวิเคราะหชองวางทางกลยุทธ สําหรับการวิเคราะหชองวางทางกลยุทธ

น้ันทําใหองคกรสามารถปรับปรุงศักยภาพเพื่อชวยใหสามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติได ในการวิเคราะห

อาจจะใชเวลาสั้นหรือยาวนานก็ไดข้ึนอยูกับขนาดของปญหาและขนาดของชองวาง ถาองคกรสามารถ

ปรับศักยภาพได องคกรกจ็ะสามารถดําเนินการตามกลยุทธได แตถาชองวางของศักยภาพน้ันกวางมาก

และไมสามารถพัฒนาศักยภาพขององคกรข้ึนมาไดอยางพอเพียงที่จะปฏิบัติตามกลยุทธไดผูบริหาร        

ก็จําเปนตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงกลยุทธไปสูกลยุทธใหมที่องคกรสามารถปรับศักยภาพใหมีความ

สอดคลองกับการนําไปสูการปฏิบัติได  

  ในการวิเคราะหชองวางและปรับปรุงศักยภาพเพื่อการบริหารกลยุทธน้ันจะรวมถึง

การจัดโครงสรางองคกร โครงสรางทางกายภาพ ระบบการทํางานตาง ๆ  การจัดสรรทรพัยากร รวมทั้ง

การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและจําเปนดวย 

 3.  การจัดทําแผนปฏิบัติงาน  

  เน่ืองดวยแผนกลยุทธมีความเปนนามธรรมสูงมาก การแปลงแผนกลยุทธไปสูแผน 

ปฏิบัติการจึงเปนการแปลงความเปนนามธรรมของแผนกลยุทธไปสูความเปนรูปธรรมที่สามารถนําไป

ปฏิบัติได ซึ่งในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการน้ันจําเปนตองแปลงใหครบถวนในทุกเปาหมาย

สําคัญ ทุกระดับขององคกร และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจึงจะเปนการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติอยาง

มีประสิทธิผล ในการจัดทําแผนปฏิบัติการน้ันผูบริหารควรจะใชเทคนิคของ Balanced Scorecard หรือ

ใช Specific Aligning Structure Model ในการกําหนดมมุมองหรอืเปาหมายความสาํเรจ็ในดานตาง ๆ  

จากน้ันจะใชกลยุทธเขาไปจับในแตละมุมมองวาสิ่งที่ตองการบรรลุหรือวัตถุประสงคมุมมองในแตละดาน 

คืออะไร และแปลงวัตถุประสงคไปสูสิ่งที่ตองทาํ (Initiative) แลวจึงกําหนดออกมาเปนแผนปฏิบัติการ  

 4.  การถายทอดการรับรู และการสรางความมุงมัน่และพันธะผูกพันที่มีตอกลยุทธใหกับ

ผูบริหารและผูปฏิบัติการทุกระดับ  

  ในการสรางการรับรูในเรือ่งของกลยุทธใหกับบุคลากรและผูบริหารทุกคนไมใชเรื่องงาย 

แมวาเราจะมีแผนยุทธศาสตรมีแผนปฏิบัติการซึ่งอาจจะมีความหนาต้ังแต 50 - 100 หนา แตความหนา

ของแผน ความซับซอนของภาษาอาจจะเปนอุปสรรคตอการรบัรูของผูปฏิบัติซึง่อาจจะรวมถึงผูบริหารดวย 
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ดังน้ันการสรางความรับรูในกลยุทธอาจจะตองสรางดวยรูปภาพแทนดังที่มีคากลาววา “รูปภาพสามารถ

แทนคําพูดไดนับพันคํา (A Picture Tells a Thousand Words)” ดังน้ัน Kaplan and Norton (2000) 

จึงเสนอใหใชแผนที่กลยุทธ (Strategy Map) ซึ่งเปนแผนภาพเพียง 1 หนาในการบอกเลาความสัมพันธ

ของสิ่งที่องคกรตองการบรรลุ (Objective) ในเชิงความเช่ือมโยงเหตุและผลซึ่งจะเปนสิ่งที่ดูงายและ

สรางความรับรูไดดีกวาคําพูดมากมาย  

สําหรับการสรางความมุงมัน่และพนัธะผกูพันน้ัน ผูบริหารสามารถกําหนดใหเปนสมรรถนะหลัก 

(Core Competency) หรือสมรรถนะในเชิงวิชาชีพ (Functional Competency) ใหกับผูบริหารหรือ

ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหรับรูสมรรถนะที่จําเปนของตนเองที่มีผลตอความสําเร็จของการบริหารยุทธศาสตร 

โดยสมรรถนะเหลาน้ีจะถูกประเมินเพื่อเปนการสรางความมุงมั่นและผูกพันใหเกิดกับผูบริหาร และ             

ผูปฏิบัติการทุกคน 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติภายใตความสอดคลองโดย 7S Mckinsey 

กลยุทธจะถูกใชอยางมปีระสิทธิภาพและผสมกลมกลืนกันในแตละสวนโดยผานแบบจําลอง

ที่คิดคนโดยบริษัทที่ปรึกษาที่ช่ือวา Mckinsey ไดเสนอแบบจําลองที่ชวยใหผูบรหิารใชเปนเครื่องมือ

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ ตามแผนที่วางไว ดวยกรอบขยาย 7S Mckinsey  

กรอบขยาย 7S Mckinsey ไดกลาวไวแลวกอนหนาน้ีภายใตแนวคิดที่องคกรที่จะประสบ

ความสําเร็จไดน้ันจะตองใชปจจัย 7 ประการ ไดแก Strategy Structure System Style Staff Skill 

และ Shared Value อยากมีประสิทธิภาพและปจจัยทั้ง 7 ประการ จะตองสอดคลองและสัมพันธ      

ในทิศทางเดียวกัน เชน องคกรเลือกใชกลยุทธขยายตัว (Growth Strategy) ก็คือเลือกกลยุทธ (Strategy) 

ที่เติบโต ดังน้ัน ปจจัยที่เหลือ (S) น้ันจะสอดคลองกับกลยุทธที่เลือกดวย ทั้งน้ีเพื่อใหตัวแปรแตละปจจัย

มีทิศทางที่สอดคลองประสานและเกื้อกูลสงเสริม ซึ่งกันและกันก็จะนําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค        

ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ (ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2556) ดังภาพที่ 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.2 องคกรที่ประสบความสําเรจ็  

ที่มา : ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2556 : 272 

Strategy 

  
 Structure 

   System 

    Style 

   Staff Skill 

    Shared Value 

องคกรที่ประสบ

ความสําเร็จเปนเลิศ 

(Excellence) 
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กรณี 7S Mckinsey สอดคลองภาพที่ 2.2 เปนการแสดงใหเห็นถึงปจจยั S ทุกปจจัยที่เปนไปใน

ทิศทางเดียวกันซึ่งสงผลตอความสําเร็จขององคกรในที่สุด แตถากลยุทธ (Strategy) ที่องคกรเลือกใชน้ัน 

ปจจัย S ที่เหลือแตละปจจัยไมสอดประสานหรือสัมพันธกัน ก็จะมีผลทําใหกลยุทธขององคกรไมเกิด 

ผลสัมฤทธ์ิ อาจมีผลทําใหองคกรประสบความลมเหลวได 

กรอบขาย 7S Mckinsey จะถายทอดแนวคิดที่สําคัญ คือ 

ปจจัย 7 อยางที่จะถูกเช่ือมโยงระหวางกัน จะมีความยุงยากหรือบางทีเปนไปไมไดที่จะ

พัฒนาปจจัยอยางหน่ึงโดยไมมีการพัฒนาปจจัยอยางอื่นดวย 

กลยุทธที่ถูกกําหนดอยางรอบคอบอาจลมเหลว เน่ืองจากไมไดใหความสนใจในปจจัยอื่น ๆ 

ระบบที่ไมเหมาะสมหรือบุคลากรขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดการพัฒนาฝกอบรม อาจสงผลให 

กลยุทธช้ันเย่ียมไมบรรลุประสิทธิผล 

อยางไรก็ตามนอกจากเครื่องมือ 7S Mckinsey แลวยังมีเครื่องมืออื่นที่สามารถนําไปใชได

และไดรับการกลาวขานในชวงทศวรรษที่ผานมาไดแกแผนกลยุทธ 

องคประกอบของการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  

กระบวนการที่ผูบริหารแปลงกลยุทธและนโยบายไปสูแผนการดําเนินงานกําหนดรายละเอียด

ดานตาง ๆ เชน ดานงบประมาณหรือวิธีการดําเนินงานซึ่งกระบวนการน้ีอาจจะเกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลงภายในดานวัฒนธรรม โครงสรางหรือระบบการบริหาร เพื่อใหสามารถดําเนินการตามกลยุทธ

ไดอยางเปนรูปธรรมโดยทั่วไปจะประกอบดวย 4 องคประกอบ (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2552) คือ 

 1.  การจัดสรรทรพัยากร (Resources Allocation) เปนข้ันตอนของการวางแผนการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุสูกลยุทธโดยการจัดสรรทรัพยากรตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอมที่จะกระทบกับการใชทรัพยากรและการบริหารทรัพยากร  

 2.  การปรับโครงสรางองคกร (Organization Restructure) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของการใชกลยุทธ และการใชทรัพยากร โครงสรางองคกรอาจจําแนกไดหลายแบบ เชน โครงสราง

องคกรตามหนาที่ โครงสรางองคกรตามผลิตภัณฑ โครงสรางองคกรแบบเมตริกซ ซึ่งการปรับโครงสราง

องคกรใหเปนแบบใดน้ันจะตองพิจารณาความเปนไปได และความคุมคา  

 3. การปรับปรงุเปลีย่นแปลงในสวนของระบบและการพัฒนาทรพัยากรบุคคล (Organization 

Change and Human Resource Development) เปนการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ

ที่จะใชในการบรรลุสูแผน และทิศทางขององคกร โดยตองคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ เชน ระบบขอมูล

ขาวสาร ระบบบริหารบุคคล (การใหการศึกษา การใหการอบรม การกระตุน สงเสริมใหบุคลากร           

ในองคกรทํางานไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองคกร เปนตน  

 4. การกระจายกลยุทธ (Strategic Deployment) หากองคกรมีการสรางวิสัยทัศน 

สรางพันธกิจข้ึนมาแลว แตไมไดมีการดําเนินการก็จะทําใหเกิดการสูญเปลาได เพราะแมวาแผนเหลาน้ัน
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จะเปนแผนงานที่ถูกจัดทาํมาอยางดี ผานการระดมความคิดมาอยางเขมขนเพยีงใดก็ตาม หากไมลงมือ

ปฏิบัติก็ยอมไมเกิดผลเปนรูปธรรม ดังน้ันเพื่อทําใหเกิดผลจึงจําเปนตองมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ 

สวนทั่วทั้งองคกร โดยตองสอดประสานกับบทบาทหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ อยางชัดเจน และเขาใจได 

ซึ่งจากเปาหมายเชิงกลยุทธ (Strategic Goals) อาจถูกแปลงเปนเปาหมายยอย (Sub-Goals) กําหนด

เปนเปาหมายประจาํป (Annual Goals) จากน้ันจะแตกไปเปนเปาหมายของแตละกลุม แตละโครงการ 

เพื่อใหทราบวา เปาหมายของตนเองที่ชัดเจนน้ันคืออะไร และควรจะดําเนินการที่เรื่องใดกอน ซึ่งนอกจาก

จะทําใหผูปฏิบัติงานในระดับลางสุดชวยใหเขาใจเปาหมายที่ไมคลาดเคลื่อนแลว ยังมีประโยชนตอ

กระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมดวย ทั้งยังชวยใหมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมพอดี 

เพียงเพื่อใหบรรลุผลในแตละกลุมหรือแตละโครงการ 

Dess and Miller (1993) กลาววา องคประกอบของภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่สําคัญ คือ   

การนํากลยุทธไปปฏิบัติซึ่งเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมขององคกร ( Instilling a Culture) ที่มีความ

เกี่ยวของกับความเปนเลิศและคุณธรรมขององคกรบุคลากรทั่วทั้งองคกร ตองไดรับการสนับสนุนใหมี

วิสัยทัศนรวมกันรวมทั้งเขาใจถึงกลยุทธตาง ๆ เพื่อที่จะสามารถทํางานรวมกันไดดวยความสามารถ

สูงสุดและพฤติกรรมที่มีคุณธรรมอยางเต็มที่ 

ประเด็นสําคัญในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  

การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติมสีาระที่สําคัญ 5 ประการ (ณัฎฐพันธ เขจรนันทน, 2552) คือ 

 1.  การวิเคราะหโครงสรางองคกร (Organization Structure) หมายถึง การจัดกลุม

งานเขาดวยกันตามหนาที่ความรับผิดชอบ มีสายการบังคับบัญชา และมีเอกภาพในการบังคับบัญชา

ตามลําดับช้ัน การจัดโครงสรางองคกรที่ไมเหมาะสมจะทาใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน เพราะไม

สามารถตอบสนองตอความสําเร็จของการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติได ดังน้ัน  การวิเคราะหโครงสราง

องคกรจึงเปนสิ่งสําคัญ ทั้งน้ี เพื่อใหกลยุทธที่กําหนดมีองคกรหรือหนวยงานรองรับในการปฏิบัติการที่

จะเกิดข้ึนทั้งในสวนที่เปนทางการและไมเปนทางการ การประเมินชองวางระหวางความสามารถของ

องคกรที่มีอยูกับความสามารถและทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินตามกลยุทธ ซึ่งองคกรอาจจะพิจารณา

ประเมินในประเด็นตาง ๆ ตามโครงสราง 7S Mckinsey (Mckinsey 7S Framework) ประกอบดวย 

1) การประเมินโครงสราง (Structure) 2) กลยุทธ (Strategy) 3) ระบบบริหาร (System) 4) เทคนิค

การบริหาร (Style) 5) ลักษณะและสวนประกอบของผูปฏิบัติงาน (Staff) 6) ทักษะและความชํานาญ

ของผูปฏิบัติงาน (Skills) และ 7) คานิยมรวมของสมาชิกในองคกร (Shared Value) หากองคกรยังมี

สมรรถนะและความสามารถไมเพียงพอที่จะดําเนินกลยุทธตามที่ไดกําหนดไว ผูบริหารจําเปนตองใช

ความเปนผูนําปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความพรอม หากไมสามารถปรับปรุงแกไขไดก็อาจมีความ

จําเปนตอทบทวนกลยุทธและวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว ซึ่งอาจนําไปสูการปรับปรุงแกไขกลยุทธและ

วิสัยทัศนก็ได โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี  
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  1.1 โครงสรางองคกรในปจจุบันสามารถรองรับการดําเนินการตาง ๆ ตามกลยุทธ       

ที่กําหนดไดหรือไม  

  1.2 ผูบริหารและบุคลากรระดับใด กลุมใดบางที่จะตองมีความรับผิดชอบในการนํา

กลยุทธไปสูการปฏิบัติ  

  1.3 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการ มีกรณีใดบางที่จะปลอยใหโครงสรางองคกร

เปนไปในรูปที่ไมเปนทางการไดบาง  

 2. การวิเคราะห วัฒนธรรมองคกร ทุกองคกรมี วัฒนธรรมและคานิยมรวมกัน            

การผลักดันใหคนในองคกรเห็นคุณคาหรือมีคานิยมรวม (Shared Values) จึงจําเปนตองใชกลไก      

ในการพัฒนาวัฒนธรรมมาใชใหเปนประโยชนมากที่สุด เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและผลักดันกลยุทธ 

ที่กําหนดข้ึนไปสูการปฏิบัติในทุกระดับขององคกร  

 3. การเลือกแนวทางในการตัดสินใจ ในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติน้ันข้ึนอยูกับวิธี 

การปฏิบัติที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสมและสถานการณภายในองคกร บรอดวินและเบอรจีส 

แนะนําแนวทางการปฏิบัติไว 5 แนวทาง คือ  

  3.1 แนวทางการสั่งการ องคกรที่มีลักษณะเปนการสั่งการจากระดับบน (Top Down) 

การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรมีนอยแนวคิดในการกําหนดกลยุทธจึงโนมเอียงไปในดานการ

วิเคราะหทางเศรษฐกิจ ในองคกรบางประเภท การสั่งการจะเปนประโยชนตอการนํากลยุทธไปสูการ

ปฏิบัติ ทั้งน้ี ผูบริหารตองมีอํานาจในการสั่งการเต็มที่หรือกลยุทธ ตองไมขัดแยงกับสถานภาพเดิม 

ของบุคลากร มิเชนน้ันแลวจะไดรับการตอตาน ขอเสียที่สําคัญของแนวทางน้ี คือ ทําใหบุคลากร              

ในระดับปฏิบัติการขาดแรงจูงใจและขาดการมีสวนรวม  

  3.2 แนวทางในการปรับเปลี่ยน องคกรที่มีลักษณะเปนการสั่งการจากระดับบน        

แตผูบริหารมีการคํานึงถึงแงมุมในเชิงพฤติกรรมดวย ปจจัยในการพิจารณากลยุทธจึงครอบคลุม          

ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง แมวาการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรในข้ันการวางแผนจะนอย  

แตข้ันตอนของการปฏิบัติการจะเนนกระบวนการมีสวนรวมคอนขางสูง ขอดีของแนวทางน้ีคือ        

การเปดทางใหบุคลากรมีโอกาสทาความเขาใจ ปรับตัวปรับงาน และปรับสภาพทางความคิด และ

ความพรอมตาง ๆ ที่จะทําใหสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 

  3.3 แนวทางในการใหความรวมมือ เปนลักษณะขององคกรที่มีลักษณะรวมคิดรวมกัน

ทําระหวางผูบริหารระดับตาง ๆ ผูบริหารที่มีความคิดแตกตางกัน ไดรับการเกื้อกูล เกื้อหนุนใหมีโอกาส

เสนอความคิดเห็น ผูบริหารระดับสูงกระทําการในฐานะผูประสานงาน ขอดีของกลยุทธน้ีที่สําคัญ คือ 

การรับขอมูลจากผูบริหารระดับตนที่มีความใกลชิดกับระดับปฏิบัติ เปนการเปดเวทีทางความคิดอยาง

กวางขวางที่อาจเปนผลดีตอการกลั่นกรองขอมูลขาวสารตาง ๆ ขณะเดียวกันก็จะสงผลตอการสราง

ความผูกพันกับกลยุทธตาง ๆ ที่กําหนดมากย่ิงข้ึน  
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  3.4 แนวทางวัฒนธรรม องคกรลักษณะน้ีมีลักษณะเชนเดียวกับแนวทางการรวมมือ 

โดยนอกจากจะเปนการรวมมือของผูบริหารแลว ยังมีการดึงเอาเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติการหรือ            

ในระดับลางเขามามีสวนรวมดวย แตแนวทางน้ีมีขอจํากัด คือ การตัดสินใจตองใชเวลามาก  

  3.5 แนวทางในการเพิ่มพูนความเห็น เปนการรับความคิดเห็นตาง ๆ จากระดับลาง 

(Bottom Up) คือขอมูลสงจากผูปฏิบัติข้ึนมาที่หัวหนางาน สงตอมายังผูบริหารระดับกลางในการจัดทํา

ขอเสนอเชิงกลยุทธ และผูบริหารระดับสูงใชขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับมาประกอบ และประเมินทางเลือกในการ

กําหนดกลยุทธโดยใชอิทธิพลของตัวเองนอยที่สุด ขอดีที่ชัดเจนของแนวทางน้ีคือการมีอิสระในทุกระดับ 

ยอมเปนแรงจงูใจใหเกิดความรวมมือและผลักดันใหการนํากลยุทธ ไปสูการปฏิบัติมีความสําเร็จมากข้ึน  

 4.  การวางกําหนดการเชิงกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ หมายถึง

ความสามารถในการแปลงกลยุทธไปสูการดําเนินการในรูปของโครงสรางตามลําดับช้ันของแผน 

(Plan) แผนงาน (Programs) โครงการ (Projects) และงบประมาณ (Budgets)  

 5.  การสรางองคกรแหงการเรียนรู การนํากลยุทธ ไปสูการปฏิบัติโดยใช แนวทางการ

สรางองคกรแหงการเรียนรู ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผันผวน ดังน้ันการรักษา

ความไดเปรียบตองมีการสรางองคกรใหมีพื้นฐานแหงการเรียนรู โดยสามารถนําความรูที่คนพบมาใช

ใหเกิดประโยชนกับองคกรอยางแทจริง  

จะเห็นไดวางานและหนาที่ในการปฏิบัติตามกลยุทธเปนสิง่ที่มคีวามสลบัซับซอนและใชเวลา 

นานที่สุดในการจัดการเชิงกลยุทธ เน่ืองจากมีสวนเกี่ยวของกับทุกฝายและทุกหนวยงานภายในองคกร

และจะตองเริ่มตนจากภายในองคกรเอง โดยปกติการปฏิบัติตามกลยุทธจะตองเริม่ตนจากการวิเคราะห

และพิจารณาการดําเนินงานในปจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมและปจจัยตาง ๆ ขององคกร วามีความสอดคลอง

และเกื้อหนุนตอกลยุทธที่องคกรจะใชหรือไม ถาสิ่งใดที่ไมสอดคลองหรือสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกร

ก็จะตองมีการเปลีย่นแปลง ไมวาจะเปนนโยบายในดานตาง ๆ หรือโครงสรางขององคกรหรือแมกระทั่ง

บุคลากรภายในองคกร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในองคกรเหลาน้ียอมกอใหเกิดแรง

ตอตานภายในองคกร ดังน้ันผูบริหารจึงจําตองมีความรูความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง      

ที่เกิดข้ึนภายในองคกรดวย  

การควบคุม กํากับและประเมินผลกลยุทธ 

การควบคุม กํากับและการประเมินผล เปนข้ันตอนที่สําคัญในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ

เปนงานของผูบริหารองคกรที่จะใชเปนเครื่องมือเพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานทั้งหมด

ตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว วาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามแผนที่วางไวมากนอยเพียงใด   

ซึ่งตองอาศัยการเปรียบเทยีบผลที่ไดจากการปฏิบัติจรงิ (Actual Performance) กับผลการดําเนินงาน

ที่ต้ังความมุงหวังหรือต้ังเปาหมายไว (Desired Performance) ต้ังแตกอนลงมือปฏิบัติ ขณะที่นําแผน

ไปปฏิบัติ และหลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนแลว หากปรากฏผลที่ไดจากการดําเนินงานจริง
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ตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไวในแผน ผูบริหารก็จะตองหาทางปรับปรุงแกไขตอไป ซึ่งอาจจะเปนต้ังแต

การปรับกลยุทธองคกร วิธีการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และการวัดผลการปฏิบัติงาน เปนตน 

ความหมายการควบคุมและประเมินกลยุทธ 

Schermerhorn (2003) ไดใหความหมายไววา การควบคุมและประเมินกลยุทธ หมายถึง 

กลไกตาง ๆ ที่ใชเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและผลผลิตภายในขอบเขตที่มีการพิจารณาไวหรือเปนการ

ติดตามผลการปฏิบัติงานและการแกไขสิ่งที่จําเปน 

เนตรพัณณา ยาวิราช (2552) ไดใหความหมายไววา การควบคุมและประเมินกลยุทธ หมายถึง 

เปนการประเมินผลงานเพื่อใหทราบวากลยุทธ (Strategies) ที่ปฏิบัติไปทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย 

(Goals) หรือวัตถุประสงค (Objectives) ภายใตพันธกิจ (Mission) เพียงใด มีความคลาดเคลื่อน

ระหวางวัตถุประสงคกับการปฏิบัติจริงตรงไหนควรตองมีการปรับแกอยางไร 

Baterman and Snell (1999 อางถึงใน อารียา จํานงยา, 2557) ไดใหความหมายไววา 

การควบคุมและประเมินกลยุทธ หมายถึง กระบวนการวัดการปฏิบัติงานที่ไดมีการวางแผนไว เพื่อให

เกิดความเช่ือมั่นวาการปฏิบัติงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได 

Dessler (1998 อางถึงใน กมลชนก สุกแสง, 2559) ไดใหความหมายไววา การควบคุมและ

ประเมินกลยุทธ หมายถึง กระบวนการควบคุมความกาวหนาขององคกรเกี่ยวกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

และการแกไขในสิ่งที่จําเปนเพื่อใหการปฏิบัติการที่เหมาะสมหรือเปนกระบวนการกําหนดกฎเกณฑ

เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติประสบความสําเร็จตามแผนกลยุทธระยะยาวขององคกร (Organization’s 

Long-range Strategic Plans) ตลอดจนการพิจารณาผลกระทบจากสภาพแวดลอมและทิศทางกลยุทธ

ภายใน  

วรพจน บุษราคัมวดี (2559) ไดใหความหมายไววา การควบคุมและประเมินกลยุทธ หมายถึง 

กระบวนการที่ผูบริหารเพื่อใชเปนมาตรการในการตรวจสอบ กํากับและติดตามการดําเนินงานใหแผน 

และการดําเนินงานสอดคลองตรงกัน โดยตองมีการวัด วิเคราะหและประเมินผลกับมาตรวัด และเพื่อ

ทําการปองกันและแกไขไมใหผลงานคลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงคที่กําหนดไวลวงหนา 

สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของการควบคุมและประเมินผลกลยุทธไดวา การควบคุม

และประเมินผลกลยุทธ หมายถึง กระบวนการควบคุมความกาวหนาขององคกร การแกไขในสิ่งที่จําเปน

เพื่อใหการปฏิบัติการที่เหมาะสม กระบวนการกําหนดกฎเกณฑและกระบวนการวัดการปฏิบัติงาน       

ที่ไดมีการวางแผนไว โดยใชมาตรการในการตรวจสอบ กํากับและติดตามการดําเนินงาน โดยมีการวัด 

วิเคราะหและประเมินผลกับมาตรวัด เพื่อทําการปองกันและแกไขไมใหผลงานคาดเคลื่อนไปจาก

วัตถุประสงคที่กําหนดไว ตลอดจนใชกลไกตาง ๆ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน  

ความสําคัญของการควบคุมและประเมินกลยุทธ 

การควบคุมเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอหนาที่ทางการจัดการ เน่ืองจากการควบคุม    

เปนกิจกรรมในข้ันตอนสดุทายของกระบวนการการทํางานของผูบริหาร ซึ่งเปนกิจกรรมสําคัญที่จะถูก
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กําหนดข้ึนมาและแทรกอยูในทุกข้ันตอนของการจัดการ และยังมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับ  

การวางแผน เน่ืองจากการวางแผนเปนการมองออกไปขางหนาสูอนาคตที่สามารถบอกถึงวิธีการที่ตอง

ปฏิบัติและดําเนินการจนสําเร็จ สวนการควบคุมเปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานในอดีตที่ผานมา

สวนการควบคุมจะบอกใหทราบวา ผลออกมาบรรลุผลสําเร็จตรงตามแผนที่กําหนดไวหรือไม สําหรับ

การวางแผนและการควบคุมถาพิจารณาใหลึกซึ้งจะเห็นไดวาจะมีผลกระทบถึงกันและกันเสมอ        

จากสองหนาที่น้ีสามารถใชเปนแนวทางในการตัดสินใจในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดดวย ทั้งน้ี

หากปราศจากการวางแผนและการจัดทําแผนก็จะไมมีการกําหนดแนวทางในการควบคุม เน่ืองจาก  

ไมมีประโยชนที่จะทําการควบคุมหากไมมีเปาหมายที่ใชในการดําเนินการน่ันเอง กระบวนการควบคุม

เปนสิ่งสําคัญที่สามารถประกันความสําเร็จใหกับองคกร และสามารถนํามาใชไดกับทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึน

ในองคกร ถึงแมวาผูปฏิบัติโดยสวนใหญจะมีความรูสึกที่ไมดีตอการควบคุม เชน มองวาการควบคุม   

มีไวเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคลากร การควบคุมเปนกิจกรรมที่สิ้นเปลืองคาใชจาย เปนตน อยางไร

ก็ตามกิจกรรมการควบคุมยังเปนสิ่งสําคัญตอองคกรที่ตองการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว เชน  

การควบคุมกิจกรรมที่สรางสรรคเปนสิ่งช้ีบอกถึงแนวทางใหบุคลากรอยูในกรอบของวัตถุประสงคที่จะ

ทําใหบรรลุสูผลสําเร็จ การควบคุมเปนตัวที่ชวยช้ีบอกถึงปญหาในการเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดและ

ตรวจสอบผลงานอยางสม่ําเสมอ ทําใหสามารถทราบปญหาที่จะเกิดข้ึนไดลวงหนา และทําใหสามารถ

แกไขปญหาหรือปรับปรุงสถานการณใหสามารถมุงสูแนวทางของวัตถุประสงคที่กําหนดไว ระบบการ

ควบคุมที่มีประสิทธิภาพยังชวยใหองคกร สามารถแกไขปญหาความไมแนนอนที่องคกรตองเผชิญอยูได 

โดยการเปนตัวชวยในการพยากรณ การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนกอนที่การเปลี่ยนแปลง

น้ัน ๆ จะเกิดข้ึนจริง เชน สามารถบอกใหทราบไดวายอดขายมีแนวโนมที่เคลื่อนไหวตามสภาวะ         

ของเศรษฐกิจ ในกรณีน้ีก็จะทําใหองคกรสามารถแกไขการข้ึนลงน้ันใหเปนไปในแนวทางที่มั่งคงข้ึนได  

จากความสําคัญของการควบคุมขางตน จะเห็นไดวาหนาที่ดานการควบคุมมีความสัมพันธ

กับหนาที่ดานอื่น ๆ ของการจัดการ อยางไรก็ตามการควบคุมกับการวางแผนน้ันจะมีความสัมพันธกัน

อยางใกลชิดจนกระทั่งมีการใชคําสองคําน้ีแทนกันบอย ๆ โดยเฉพาะในองคกรที่มีหนวยงานที่ทําหนาที่

เกี่ยวของกับการวางแผน การกําหนดตารางเวลาการดําเนินงาน การกําหนดเสนทางเดินของผลิตภัณฑ 

ซึ่งมักจะเรียกหนวยงานที่ทําหนาที่ดังกลาวน้ีวา ฝายวางแผนหรือฝายควบคุมอยางใดอยางหน่ึง เปนตน 

แนวคิดเก่ียวกับการประเมินและควบคุมกลยุทธ 

การประเมนิและควบคุมกลยุทธ (Evaluation and Control) มีความสําคัญและมีความสัมพันธ

กับหนาที่หลักในการจัดการเชิงกลยุทธ โดยทั่วไปองคกรจะมีการจัดต้ังหนวยงานข้ึนมาดูแลแผนกลยุทธ

โดยเฉพาะ ซึ่งจะตองมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลาที่สามารถทุมเทใหกับการ ติดตามและ

ประเมินผลไดอยางเต็มที่ หนวยงานน้ีควรอยูกับฝายวางแผน อยางไรก็ตามในการดําเนินกลยุทธน้ัน

จําเปนตองไดรบัความรวมมือที่ดีจากทุกฝายตลอดเวลา จึงอาจมีความจําเปนในการต้ังเปนคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธที่ประกอบดวยผูแทนระดับบริหารจากฝายตาง ๆ ข้ึนรวมดวย  
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การประเมนิและควบคุมกลยุทธ คือกระบวนการซึง่ผูบริหารไดติดตามกิจกรรมและผูปฏิบัติงาน

ขององคกรอยางสม่ําเสมอ เพื่อประเมินวากิจกรรมน้ัน ๆ ไดรับการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรือไม เพื่อประโยชนในการแกไขและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในองคกร 

การประเมินและควบคุมกลยุทธจะเปนกลไกที่สําคัญที่เปนเสมือนตัวกลางที่จะเช่ือมโยงองคกรและ

สภาพแวดลอมตาง ๆ เขาดวยกัน เปนกิจกรรมสําคัญที่เกี่ยวของกับการติดตาม ตรวจสอบวิธีการ  

ขององคกรในการนํากลยุทธไปปฏิบัติวามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม เพื่อใหแนใจวากลยุทธ

น้ันจะกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ไดต้ังไว โดยจะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณ และ 

เชิงคุณภาพ มีการกําหนดเกณฑและมาตรฐาน ทั้งน้ี การกําหนดมาตรฐานควรมีความระมัดระวัง

เพื่อใหสามารถสะทอนผลการทํางานไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญของการประเมิน

และควบคุมกลยุทธ (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล, 2553) คือ 

 1.  เพื่อติดตามวามีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่วางไวหรือไม  

 2.  เพื่อประเมินความเหมาะสมของแผลกลยุทธที่วางไว และประเมินความสอดคลอง

กับโครงสรางขององคกร  

 3.  เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่สําคัญและสัมพันธกับกิจกรรม  

 4.  เพื่อทราบผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึน บรรลุผลตามที่กําหนดไวหรือไม มีความ

แตกตางไปจากแผนเดิมมากนอยเพียงใด สาเหตุของการแตกตางคืออะไร  

 5.  เพื่อใหสามารถจัดรางวัลหรือผลตอบแทนใหเหมาะสมแกผูปฏิบัติงานที่สามารถ

ปฏิบัติไดตามแผนกลยุทธน้ันอยางเหมาะสม  

องคประกอบในการประเมินและการควบคุมทางกลยุทธ  

สําหรับกระบวนการประเมินและควบคุมกลยุทธ จะประกอบดวย 3 องคประกอบทีส่ําคัญ 

(วรางคณา ผลประเสริฐ, 2553) กลาวไวดังน้ี 

 1.  การติดตามผลการดําเนินงาน (Track Status) การติดตามผลการดําเนินงานเปน

เครื่องมือสําคัญของผูบริหารที่จะสรางความมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานขององคกรเปนไปในทิศทาง      

ที่ถูกตองและสามารถสรางผลงานที่สอดคลองตามเปาประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว การติดตาม

ผลการดําเนินงานจะชวยใหผูบรหิารทราบขอมูลที่เปนตัวบงช้ีปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน ซึ่งจะเปนขอมูล

สําหรับผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป การติดตามผล

การดําเนินงานน้ีหมายความรวมถึงการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานในแตละชวงเวลาของกิจกรรม 

งานโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละระดับที่ไดกําหนดไว

ในแผนปฏิบัติงานประจําป  

 2.  การรายงานความกาวหนา (Communicate Progress) การรายงานความกาวหนา 

เปนกระบวน การหลังจากที่ไดมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธภายใต
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กรอบของตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแตละชวงเวลาแลว ผูมีหนาที่ในการกํากับติดตามผล

จะตองจัดทํารายงานสรุปเสนอตอผูบริหารใหไดรับทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะ 

รวมทั้งควรสงขอมูลยอนกลับใหแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เพื่อจะชวยใหผูรับผิดชอบแตละระดับ

ดําเนินการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแนวทางที่เหมาะสม  

 3.  การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) การวัดและประเมินผล

จะประกอบดวยกระบวนงานยอย 3 ข้ันตอน ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและประเมินผล

ขอมูล และการนําเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเปนการประเมินผลสําเร็จของการ

ปฏิบัติงานตามแผนในแตละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินจะเปนขอมูลพื้นฐานในการ

วางแผนกลยุทธในรอบเวลาตอไปขององคกร  

ในระหวางที่นํากลยุทธไปปฏิบัติในแตละชวงเวลาควรตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

และจะตองมีการควบคุม กํากับ ติดตามความกาวหนาของงาน หากพบปญหา/อุปสรรคตาง ๆ จะได

แกไขไดทันทวงที ตลอดจนมีการประเมินผลสําเร็จของแผนกลยุทธเปนระยะ ๆ ดวย อาจเปน 3 หรือ 

5 ป เพื่อเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ไปยังข้ันการวางแผนกลยุทธและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

การประเมนิและควบคุมกลยุทธที่ดีมใิชการประเมินผลดวยความรูสึก (Subjective) แตจะตองประเมินผล

ดวยการวัดที่เช่ือถือได (Objective) โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน (KPI) 

กระบวนการประเมินและควบคุมกลยุทธ  

การควบคุมกลยุทธเปนข้ันตอนสุดทายของการบริหารเชิงกลยุทธ ผูควบคุมกลยุทธตอง

กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติใหประสานกับระบบกลยุทธขององคกร โดยการควบคุมกลยุทธประกอบ      

ไปดวยกระบวนการ (ฐาปนา ฉ่ินไพศาล, 2553) ดังน้ี 

 1.  การกําหนดวัตถุประสงคและสิ่งที่ตองทําการควบคุม ผูบริหารจะตองกําหนด

วัตถุประสงคของการควบคุมวามีวัตถุประสงคหลักเพื่ออะไร โดยทั่วไปการควบคุมจะมีวัตถุประสงค

เพื่อใหองคกรมีการดําเนินกลยุทธไปตามที่กําหนดไว นอกจากน้ีจะตองกําหนดวาสิ่งที่ตองทําการ

ควบคุมไดแกเรื่องใดบาง เชน งบประมาณ เวลา ผลผลิต  

 2.  การกําหนดเกณฑและมาตรฐาน การที่ผูบริหารจะสามารถตรวจสอบและประเมิน

ความสําเร็จของกลยุทธขององคกรได จะตองมีวิธีการและมาตรวัดการดําเนินงานเชิงกลยุทธวาเปนไป

ในทิศทางและคุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อเปรียบเทียบสําหรับตัวช้ีวัดความสําเร็จแตละตัว เชน         

ผลการดําเนินงานขององคกร  

 3.  การวัดผลการปฏิบัติงาน ในการวัดผลการปฏิบัติงาน จะวัดตามชวงระยะเวลา        

ที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงานแตละงานโดยใชสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ เชน ขอมูลงบการเงิน 

ขอมูลดานการใหบริการ ขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตน  
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 4.  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน เปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได

จากการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานที่องคกรกําหนดไววาตรงตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม ในกรณี  

ที่แตกตาง อาจหาวิธีแกไขปรับปรุง อาจเปนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ การปรับกระบวนการทํางาน    

ปรับโครงสรางองคกร หรือการปรับคณะผูบริหารองคกร 

 5.  การปรับปรุงแกไข ผูควบคุมกลยุทธจะทําการวิเคราะหสาเหตุของความแตกตาง

ระหวางผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่กําหนดไว เพื่อกําหนดแนวทางแกไขหรือปรับปรุงการดําเนินงาน

เพื่อใหกลยุทธน้ันบรรลุเปาหมาย เชน การปรับราคา การเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน การปรับแผน 

การดําเนินงาน 

กระบวนการควบคุมกลยุทธ เปนการกําหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับผูบริหาร เพื่อนําไปใช

ประเมินผลงานทางดานกลยุทธอยางเปนระบบ ระบบการควบคุมกลยุทธที่ดีและมีประสิทธิภาพจะมี

ลักษณะสําคัญ 3 ประการ (เกริกยศ ชลายนเดชะ, 2552) คือ 1) มีความยืดหยุน เพื่อใหผูบริหาร

สามารถตอบสนองตอระบบการควบคุมในไดทุกสถานการณ 2) ระบบการตรวจสอบและประเมินผล

ควรใหขอมูลที่ถูกตองชัดเจน เพื่อชวยใหเห็นภาพการปฏิบัติงานขององคกรไดอยางแทจริง และ         

3) การคนหาขอมูลเพื่อการประเมินของผูบริหารควรจะเปนวิธีการที่ไมยุงยาก สามารถจัดหาขอมูลได

อยางเหมาะสมและทันเวลา เพื่อใหสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองบนพื้นฐานของขอมลูทีเ่ปนปจจบุนั  

ประโยชนของการควบคุมและการประเมินกลยุทธ 

การประเมนิผลจะเหน็วาในความเปนจรงิแลวการจัดการเชิงกลยุทธจะเริ่มตนต้ังแตการวางแผน 

(Planning) แลวตามดวยการจัดองคกร (Organizing) และการสั่งการช้ีนํา (Leading) และข้ันตอน

สุดทาย ไดแก การควบคุม (Controlling) จะเห็นไดวาแตละคํามีความสัมพันธกันซึ่งกันและกัน ทั้งน้ี

นักวิชาการบางทานมีความเห็นวาที่ผานมาผูบริหารจะเนนที่การวางแผนการปฏิบัติองคกรและภาวะผูนํา

เปนหลักและใหความสําคัญตอการประเมินผลองคกรรองลงมา กระทั่งปจจุบันไดเสนอแนวคิดซึ่งเปน

เครื่องมือการประเมนิผลองคกรที่มีประสิทธิภาพโดยใชตัวช้ีวัด ซึ่งมีคาเปาหมายที่เปนตัวเลขอยางเปน

รูปธรรมในเชิงปรมิาณจึงสงผลใหกระบวนการในการประเมนิผลองคกรไดรับการเอาใจใสมากกวาอดีต

อยางไรก็ตามการประเมินผลองคกรมีมามากกวา 1000 ปแลวซึ่งสามารถยืนหยัดไดจากคํากลาวของซุนวู

ที่วา “รูเขารูเรารบรอยครั้งชนะรอยครั้ง” น่ันเอง  

การประเมินผลเปนสิ่งสําคัญสามารถสรุปประเด็นสําคัญการประเมินผลไดดังน้ี  

 1.  การประเมินผลทําใหองคกรรูวาสถานะของตนเอง วาอยูตรงจุดไหน  

 2.  การจัดพัฒนาตนเองหรือการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ภายในองคกรจะตองเริ่มจากการ

ประเมินผลกอน  

 3.  ถาหากมีการวัดหรือประเมินผลจะทําใหผูรับผิดชอบมุงมั่นที่จะทํากิจกรรมนํ้าน้ัน

มากข้ึนรวมทั้งระบบการประเมินผลที่ดีชวยทําใหมีความเห็นสอดคลองกันในกลยุทธทั่วองคกร 
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วัฒนธรรมขององคกร 

วัฒนธรรมองคกรเปนวิถีชีวิตที่คนกลุมใดกลุมหน่ึงยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่งจะกลายเปน

นิสัยและความเคยชิน และกลายเปนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเช่ือ คานิยม 

รวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของตาง ๆ วัฒนธรรมทําใหคนรวมตัวกันเปนสังคม มีการอยูรวมกันอยางมีระเบียบ 

ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนคานิยมที่ใชในการตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการ 

จริยธรรมองคกรถือเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานขององคกรกาวหนาและสงผลใหองคกร

ไดรับความเช่ือถือจากสังคม ดังน้ันองคกรทุกประเภทจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองนําจริยธรรมมาใช      

ในการบริหารและแกไขปญหาองคกรอยางถูกวิธีเพื่อใหไดรับความเช่ือถือ ภาพพจนที่ดี อันนํามาซึ่ง

ช่ือเสียง เกียรติยศและความกาวหนาในระยะยาวขององคกร 

ความหมายของวัฒนธรรมขององคกร 

เฉลียว ภากะสัย (2550) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต

ของสมาชิกในองคกร ซึ่งมีระเบียบแบบแผนอันเกิดจากการสรางคานิยม ความเช่ือ และบรรทัดฐาน

รวมกัน ซึ่งมีอิทธิพลตอโครงสรางกิจกรรมและพฤติกรรมของบุคคลในองคกรเพื่อรวมกันทํางานใหบรรลุ

เปาหมายองคกรน้ัน รวมทั้งการถายทอดสูสมาชิกใหมเพื่อเปนแนวปฏิบัติตอไป 

วิรัช สงวนวงศวาน (2551) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง คานิยมและ

ความเช่ือที่มีรวมกันอยางเปนระบบที่เกิดข้ึนในองคกร และใชเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรม

ของคนในองคกรน้ัน วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององคกร 

Gordon (1999 อางถึงใน ณัฎฐพันธ เขจรนันทน, 2552) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรม

องคกร หมายถึง สิ่งที่อธิบายสภาพแวดลอมภายในองคกรที่รวมเอาขอสมมุติ ความเช่ือ และคานิยม   

ที่สมาชิกขององคกรมีรวมกันและใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมีปฏิสัมพันธกับโครงสรางอยาง 

เปนทางการในการกําหนดรูปแบบพฤติกรรม  

Moorherad and Griffin (1995 อางถึงใน ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2556) ไดใหความหมาย     

ไววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงคานิยม ความรู ความคิด ศีลธรรม ประเพณี เทคโนโลยี

ตลอดจนสิ่งตาง ๆ ที่มนุษยสรางข้ึนมา ความเช่ือถือศรัทธารวมกันของบรรดาสมาชิกภายในองคกรน้ัน ๆ 

และทั้งแสดงใหเห็นถึงสัญลักษณตาง ๆ เชน ปรัชญา ตํานาน นิยาย เรื่องราว และภาษาพิเศษ ฯลฯ 

อนุรักษ วัฒนะถาวรวงศ (2560) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง 

วัฒนธรรมที่อยูในองคกรที่เหมือนกับวัฒนธรรมในสังคมน่ันเอง ซึ่งประกอบดวย คานิยม ความเช่ือ 

สันนิษฐาน แนวความคิด ปทัสถาน สิ่งประดิษฐ และรูปแบบของพฤติกรรมซึ่งเปนสิ่งที่จับตองไมได

และไมสามารถสังเกตและเห็นพลังที่อยูเบื้องหลังกิจกรรมขององคกรตาง ๆ  

ผูวิจัยสามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของวัฒนธรรมขององคกร สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี 

ไดวา วัฒนธรรมขององคกร หมายถึง สิ่งที่อธิบายสภาพแวดลอมภายในองคกร หรือวิถีการดําเนินชีวิต
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ของสมาชิกในองคกร ซึ่งมีระเบียบแบบแผนอันเกิดจากการสรางคานิยม ความเช่ือ บรรทัดฐานความ

เขาใจ ความคิด ศีลธรรม ประเพณี เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งตาง ๆ ที่มนุษยสรางข้ึนมา ซึ่งมีอิทธิพล  

ตอโครงสรางกิจกรรมและพฤติกรรมของบุคคลในองคกรรวมกันทํางานใหบรรลุเปาหมายองคกรน้ัน

รวมทั้งการถายทอดสูสมาชิกใหมเพื่อเปนแนวปฏิบัติตอไป 

ท่ีมาและความสาํคัญของวัฒนธรรมขององคกร 

วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) ทําหนาที่ในฐานะที่เปนกลไกในการสราง

แนวทางเพื่อใหองคกรสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก และสรางการบูรณาการ

ระหวางองคประกอบภายในองคกร ทั้งน้ีเพื่อใหองคกรมีเสถียรภาพ สามารถอยูรอด และเติบโตตอไปได 

(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552) นอกจากน้ียังมีนักวิชาการและนักวิชาการจัดการมากมายที่ยอมรับ

วาประสิทธิผลขององคกรน้ันจะแปรผนัตามระดับของคานิยมรวม (Shared Values) ที่ยึดถือจนกลายเปน

วัฒนธรรมองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อระดับของคานิยมรวมน้ันไดแผขยายครอบคลุมหรือไดรับการ

ยอมรับอยางกวางภายในองคกร หรือเรียกวา วัฒนธรรมที่แข็งแกรง (Strong Culture) ระดับของการ

มีประสิทธิองคกรก็ย่ิงมีระดับสูงมากข้ึน และในขณะเดียวกันก็พบวา การที่วัฒนธรรมองคกรสามารถ 

ที่จะสงผลประสิทธิองคกรไดน้ัน ยังเน่ืองมาจาก วัฒนธรรมองคกรสามารถที่จะเปนสาเหตุในการกอให

กอเกิดความไดเปรียบเชิงการแขงขันได (พงษเทพ จันทสุวรรณ, 2553) และในที่สุด Adair ไดนําเสนอ

ทฤษฎีแสดงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรและประสิทธิผลองคกรอยางเปนรูปธรรม และ       

มีผลงานที่แสดงความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรและประสิทธิผลองคกร อยางไรก็ตาม แมวา

นักวิชาการจะยังขาดความเห็นที่สอดคลองกันของความเช่ือมโยงระหวางวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิผล

องคกรวาเกิดข้ึนไดอยางไร แตการตระหนักวาวัฒนธรรมองคกรเปนสาเหตุสําคัญของประสิทธิผลองคกร 

ไดเกิดข้ึนอยางแพรหลายในการบริหาร แตการศึกษาความเช่ือมโยงของการปฏิบัติทางการบริหารกับ

ขอสมมุติและความเช่ือเปนประเด็นสาํคัญที่มักจะถูกละเลย ในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิผล

องคกรคานิยมและความเช่ือทําใหเกิดกลุมของการปฏิบัติทางการบริหาร นโยบายและการปฏิบัติ      

ที่สําคัญ ๆ บางอยางยากที่จะแยกออกจากคานิยม และความเช่ือ ซึ่งปฏิสัมพันธดังกลาวทําใหเกิด

กรอบแนวคิดทั่วไป และวิธีพิจารณาที่หลากหลายในการศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิผลองคกร 

ตามแผนภาพที่ 2.3 ดังน้ี 
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ภาพที่ 2.3 ปฏิสัมพันธของวัฒนธรรมกบัประสิทธิผลขององคกร 

ที่มา : ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2556 

 

ประสิทธิผล เปนผลการปฏิบัติที่เกิดจากคานิยมและความเช่ือของสมาชิกภายในองคกร

คานิยมเฉพาะบางอยางที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผล การเกิดความเช่ืออยางแรงกลา การตระหนักตอ

ภารกิจหรือการยึดมั่นจากความเช่ือและคานิยม ทําใหเกิดพื้นฐานของการรวมมือในองคกรการปฏิบัติ

บางอยาง เชน การบริหารทรัพยากรมนุษย วิธีแกปญหาความขัดแยง กลยุทธในการวางแผน           

การออกแบบงานหรือการตกลงใจลวนแตมีผลตอการปฏิบัติงานในระยะสั้นและระยะยาว 

นโยบายและการปฏิบัติ มีลักษณะสอดคลองกับความเช่ือและคานิยม การแปลงวิสัยทัศน

ไปสูการปฏิบัติ และการมีวัฒนธรรมแข็งบอกเปนนัยวาคานิยมและการปฏิบัติมีความผูกพันตอกัน

ความผูกพันดังกลาวมักจะอางวาเปนที่มาของความองคกร และเปนวิถีทางในการปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงานและประสิทธิผลใหดีข้ึน และในระยะยาวสภาพแวดลอมบางอยางจะทําใหเกิดวัฒนธรรม

เฉพาะหรือองคกรอาจตองการวัฒนธรรมบางอยางเพื่อใหสามารถอยูรอดได 

ดังน้ันจึงควรใหความสําคัญในการบริหารจัดการวัฒนธรรมองคกรเพื่อกอใหเกิดประสิทธิผล

องคกร แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคกรไดรับอิทธิพลมาจากหลายสาขาวิชา เชน วิชาสังคมวิทยา และ

มานุษยวิทยา Ouchi (1981 อางถึงใน ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2556) โดยมีสาขามานุษยวิทยา      

เปนผูบุกเบิกการศึกษาวัฒนธรรมซึ่งจะเนนการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม ซึ่งการพัฒนา      

ประวัติศาสตร 

ประวัติศาสตร 

ประวัติศาสตร 

ประวัติศาสตร 

ความเชื่อคานิยม 
 

                                        ผลลัพธที่มี                                          

    ประสิทธิผล 
 

นโยบายและการปฏิบัติ 
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องคความรูดานวัฒนธรรมองคกรน้ี สามารถพิจารณาไดวาเปนเน้ือหาสาระทีเ่กี่ยวของกบัความทับซอน

ของแนวคิดดานความสัมพันธของมนุษย กับแนวคิดเชิงระบบสังคม (พงษเทพ จันทสุวรรณ, 2553) 

โดยคําวา วัฒนธรรมองคกรน้ีไดเริ่มปรากฏในโลกวิชาการโดยถือเอาผลงานของ Pettigrew (1979) 

เปนจุดเริ่มตน แมวากอนหนา Jacques ไดพูดถึงวัฒนธรรมองคกรกอน แตไดใชคําวา “วัฒนธรรมโรงงาน” 

(Culture of a Factory) (พงษเทพ จันทสุวรรณ, 2553) จากน้ันในชวงทศวรรษ 1980’s วัฒนธรรม

องคกรไดรับความสนใจอยางจริงจัง เน่ืองมาจากหนังสือ 4 เลม คือหนังสือของ Ouchi เรื่องทฤษฎี Z: 

How American Business Can Meet the Japanese Challenge ติดตามดวยหนังสือของ Pascale 

and Athos เรื่อง The Art of Japanese Management: Application for American Executive 

Waterman เรื่อง In Search of Excellence: Lesson from America’s Best Run Companies 

และหนังสือของ Kennedy Corporate Culture ซึ่งหนังสอืทั้งสี่เลมน้ีแสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมองคกร

น้ันมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกรอยางไร โดย 2 เลมแรกน้ัน ช้ีใหเห็นถึงสาเหตุสําคัญที่ทําให

บริษัทสัญชาติญี่ปุนประสบความสําเร็จเหนือบริษัทสญัชาติอเมริกาซึ่งสาเหตุสําคัญน้ันก็คือ ตัววัฒนธรรม

องคกรของญี่ปุนน่ันเอง และหนังสอืทั้งสี่เลมน้ีไดเสนอแนะเหมือนกันอยูอยางหน่ึงวา วัฒนธรรมองคกร 

คือ กุญแจสําคัญในการเปนองคกรที่มีประสิทธิผล ดวยเหตุดังกลาวน้ีจึงเปนเหตุใหองคกรตองให

ความสําคัญกับวัฒนธรรมเพื่อความไดเปรียบเชิงการแขงขัน และดวยเหตุผลเดียวกันน้ีจึงทําให

นักวิชาการเริ่มหันมาสนใจศึกษาแนวคิดและทฤษฎีวัฒนธรรมองคกรอยางจริงจัง เพราะจะเห็นวา

วัฒนธรรมองคกรน้ันสงผลตอประสิทธิผลองคกร กลาวคือ คานิยมที่ถูกยึดถืออยางเขมแข็งและ

กวางขวางภายในองคกรน้ัน จะชวยใหฝายบริหารสามารถคาดการณพฤติกรรมของสมาชิกในองคกรได 

และยังสามารถควบคุมไมใหเกิดผลลัพธที่ไมพึงปรารถนาไดอีกดวยดังน้ันประสิทธิผลขององคกรมักจะ

แปรผันตามคานิยมรวม ที่สมาชิกในองคกรยึดถือซึ่งก็คือวัฒนธรรมองคกรน่ันเอง 

Cameron and Ettington (1988 อางถึงใน ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2556) ไดสรุปผลวา

แนวคิดวัฒนธรรมองคกรน้ันมีตนกําเนิดมาจากรากฐานที่แตกตางกัน 2 หลัก คือ หลักคิดที่มาจาก

รากฐานทางมานุษยวิทยา (An Anthropological Foundation) ที่กลาววาองคกร คือ วัฒนธรรม และ

หลักคิดที่มาจากรากฐานทางสังคมวิทยา (Sociological Foundation) กลาววาในองคกรมีวัฒนธรรมอยู 

ซึ่งในรากฐานทั้งสองน้ียังมีอีก 2 แนวทางการศึกษา คือ แนวทางการศึกษาเชิงหนาที่ (Functional 

Approach) เชน วัฒนธรรมเกิดข้ึนจากการมีพฤติกรรมรวมกัน และแนวทางการศึกษาภาษาสัญลักษณ 

(Semiotic Approach) เชน วัฒนธรรมจะเกิดข้ึนจากการรับรูและตีความของแตละบุคคล 

แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมองคกรทั้งสอง มีความเช่ือพื้นฐานที่แตกตางกัน คือ แนวทาง

การศึกษาเชิงหนาที่ (Functional Approach) เช่ือวานักวิจัยสามารถกําหนดความแตกตางดานคุณสมบัติ

ของวัฒนธรรมองคกรได สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรไดและสามารถวัดไดในเชิงประจักษ 

และวัฒนธรรมองคกรมีศักยภาพในการทํานายประสิทธิผลองคกรหรือผลลัพธอื่น ๆ ได ขณะที่แนวทาง
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การศึกษาภาษาสัญลักษณ (Semiotic Approach) เช่ือวาไมมีสิ่งใดดํารงอยูในองคกร นอกเสียจาก

วัฒนธรรมองคกรเทาน้ัน ทุกคนภายในองคกรก็จะอยูทามกลางวัฒนธรรมองคกรตลอดเวลา ซึ่งจะถูก

กลอมเกลาดวยปรากฏการณตาง ๆ  ภายในองคกร และแนวคิดน้ียังเช่ือวาวัฒนธรรมองคกรสามารถทาํ

ความเขาใจปรากฏการณที่เกิดข้ึนภายในองคกรได Cameronand Quinn (1999 อางถึงใน ไพโรจน 

ปยะวงศวัฒนา, 2556) นอกจากน้ียังมีการแยกยอยอีก 4 มุมมอง คือ มุมมองแบบมานุษยวิทยาเชิงหนาที ่

(Functional, Anthropological Perspective) มีมุมมองวาวัฒนธรรมเกิดจากพฤติกรรมกลุมผูคนหา

วางตัวเปนกลางโดยสังเกตการณอยางเปนวัตถุวิสัยตองการเขาใจตัววัฒนธรรม และมีฐานคติวาองคกร 

คือตัววัฒนธรรม มุมมองแบบมานุษยวิทยาเชิงสัญลักษณ (Semiotic, Anthropological Perspective) 

มีมุมมองวาวัฒนธรรมเกิดจากการตระหนักรูของแตละบุคคล ผูคนหาเขาไปมีสวนรวมกับกลุม มีความ

ตองการเขาใจวัฒนธรรม และมีฐานคติวาองคกร คือตัววัฒนธรรม มุมมองแบบสังคมวิทยาเชิงหนาที่ 

(Functional, Sociological Perspective) มีมุมมองวาวัฒนธรรมเกิดจากพฤติกรรมรวมของกลุม     

ผูคนหาวางตัวเปนกลางโดยสังเกตการณอยางเปนวัตถุวิสัย วัฒนธรรมสามารถทํานายผลลัพธอื่นได 

และมีฐานคติวาในองคกรมีวัฒนธรรม มุมมองแบบสังคมวิทยาเชิงสัญลักษณ (Semiotic, Sociological 

Perspective) มีมุมมองวาวัฒนธรรมเกิดจากการตระหนักรูของแตละบคุคล ผูคนหาเขาไปมีสวนรวมกับ

กลุมวัฒนธรรมสามารถทํานายผลลัพธอื่นไดและมีฐานคติวาในองคกรมีวัฒนธรรม 

องคประกอบของวัฒนธรรมองคกร 

วัฒนธรรมเปนผลจากความคิด ความรู ความเขาใจของมนุษยที่กอใหเกิดพฤติกรรมทางสังคม 

วัฒนธรรมจึงมีองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี 

องควัตถุ มีรูปรางสามารถจับตองไดเรียกวา วัฒนธรรมทางวัตถุ ไดแก เครื่องมือ เครื่องใช

การเกษตร อุตสาหกรรมและทางวัฒนธรรม เชน จาน ถวย และมีด ตลอดจนผลิตผลทางดานศิลปกรรม  

องคกร หมายถึง กลุมที่จัดระเบียบหรือมีโครงสรางอยางเปนทางการ ไดแก สถานบัน สมาคม 

หรือสโมสร ซึ่งไดจัดต้ังข้ึนอยางมีระเบียบและระบบ คือ มีกฎเกณฑ หรือระเบียบขอบังคับ มีวิธีการ

ดําเนินงานอยางมีระบบ และมีวัตถุประสงคอยางแนนอน องคกรที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว และองคกร

ที่ใหญที่สุด คือ องคกรสหประชาชาติ 

องคพิธีกร ไดแก ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งแสดงออกในรูปของพิธีกรรมตาง ๆ เชน ประเพณี

โกนผมไฟ พิธีการสมรส พิธีการต้ังศพ พิธีการน่ังโตะรับประทานอาหาร และการแตงกาย เปนตน 

องคมติ ไดแก ความเช่ือ ความคิด ความเขาใจ และอุดมการณตาง ๆ เชน ความเช่ือในพระเจา

องคเดียว ความคิดความเขาใจในเรื่องระบบเศรษฐกิจ ความเขาใจในเรื่องของมนุษยและอุดมการณ 

Bolon (1997 อางถึงใน ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2556) ไดกลาวถึง องคประกอบวัฒนธรรม

ขององคกรไววา มีองคประกอบ ดวยกัน 5 ประการ คือ 1) สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 2) คานิยม             

3) วีรบุรุษ 4) ธรรมเนียมปฏิบัติ 5) เครือขายทางวัฒนธรรม  
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Robbins and Coulter (2003) ไดกลาวถึง องคประกอบวัฒนธรรมขององคกรไววา 7 

ประการ คือ 1) นวัตกรรมและความกลาเสี่ยง 2) มุงเนนการปฏิบัติงาน 3) มุงเนนผลสําเร็จในการ

ดําเนินงาน 4) มุงเนนบุคลากร 5) มุงเนนการทํางานเปนทีม 6) การเนนเชิงรุก 7) การสรางความมั่นคง 

Kowalski (2003 อางถึงใน ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา, 2556) ไดกลาวถึง องคประกอบ

วัฒนธรรมขององคกรไววา 6 องคประกอบ คือ 1) ความมีอิสระ 2) ความเสมอภาค 3) ความเพียงพอ 

4) ความมีประสิทธิภาพ 5) ความสัมพนัธฉันทพี่นอง 6) การเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ประเภทของวัฒนธรรมองคกร 

ในการพิจารณาวา คานิยมใดมีความสําคัญและเหมาะสมกับองคกรหรือไมน้ัน ผูนําจําเปนตอง

วิเคราะหปจจัยแวดลอมภายนอกองคกร วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของบริษัท ดวยเหตุน้ีวัฒนธรรม 

ของแตละองคกรจึงผิดแผกแตกตางกัน อยางไรก็ตามถาเปนอุตสาหกรรมอยางเดียวกันก็มักมีวัฒนธรรม

ที่คลายคลึงกัน เพราะดําเนินงานภายใตภาวะแวดลอมที่คลายกัน คานิยมที่ดีขององคกรควรมุงที่ความ

มีประสิทธิผล ตัวอยางเชน ภายใตภาวะแวดลอมที่มีการแขงขันสูง (Competitive Environment) 

ยอมตองการความยืดหยุน (Flexibility) และความสามารถตอบสนอง (Responsiveness) ตอลูกคา

ไดสูงและรวดเร็ว ดังน้ัน บริษัทจึงควรมีวัฒนธรรมที่มุงเนนความสามารถปรับตัว (Adaptability)       

เปนหลักมากกวายึดคานิยมวา “ดี” หรือ “เลว” เทาน้ัน โดยผูนําจะตองมีสามารถในการผสมผสาน

คานิยมเหลาน้ีใหอยูในจุดที่ลงตัวพอดี ผูนําที่สามารถในการจัดความสัมพันธระหวางคานิยมที่เปน

วัฒนธรรม (Cultural Values) กลยุทธขององคกร (Organizational Strategy) และบริบทแวดลอม

ภายนอก (External Environment) ไดดี ยอมเกื้อหนุนตอผลของการประกอบการของบรษัิทสงูย่ิงข้ึน 

จากการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมกับความมีประสิทธิผลเสนอแนะวา ถาจัดคานิยมขององคกร 

กลยุทธองคกร และบริบทแวดลอมภายนอกไดเหมาะสมแลว จะเกิดวัฒนธรรมองคกรข้ึน 4 แบบ             

โดยความแตกตางของวัฒนธรรมทั้ง 4 มาจาก 2 มิติ ไดแก  

 1.  ระดับของเงื่อนไขภาวะแวดลอมภายนอกวาตองการความยืดหยุน (Flexibility) 

หรือความมั่นคง (Stability) เพียงไร 

 2.  ระดับของเงื่อนไขดานกลยุทธวาตองการเนนภายใน (internal) หรือเนนภายนอก

(External) เพียงไร มิติทั้ง 2 ผสมกันเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรข้ึน 4 แบบ โดยแตละแบบมุงเนนคานิยม 

ที่ตางกัน ไดแก 

  2.1 วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture) หรือแบบผูประกอบการ 

(Entrepreneurial Culture) เกิดข้ึนจากการที่ผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic Leader) มุงสรางคานิยม

ใหมขององคกรที่เอื้อตอการเพิ่มขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการณภาวะแวดลอมภายนอก 

เพื่อใหเกิดพฤติกรรมในองคกรที่สามารถตอบสนองไดตลอดเวลา พนักงานขององคกรจึงไดรับความ

อิสระในการตัดสินใจเอง และพรอมลงมือปฏิบัติไดทันทีเมื่อเกิดความจําเปนโดยยึดคานิยมในการ
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สนองตอบตอลูกคาเปนสําคัญ ผูนํามีบทบาทสําคัญตอการสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนกับองคกร

ดวยการกระตุนพนักงานใหกลาเสี่ยง กลาทดลองคิดทําในสิ่งใหม และเนนการใหรางวัล ผลตอบแทน

แกผูที่ริเริ่มสรางสรรคเปนพิเศษ หลายบริษัทไดเปลี่ยนนโยบายใหมมาเนนเรื่องการมอบหมายอํานาจ

ในการตัดสินใจแกพนักงาน (Employee Empowerment) เนนกลยุทธความยืดหยุนและความสามารถ

ตอบสนองตอสภาพแวดลอมภายนอกไดรวดเร็วเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับยุคแหงการเปลี่ยนแปลง         

ที่รวดเร็ว ซึ่งมีคานิยมในเรื่อง 

   สงเสริมการสรางสรรค การใชจินตนาการ 

   สงเสริมใหทดลอง ใหลองทํา ผิดพลาดไมเปนไรใหถือเปนบทเรียน  

   ใหกลาเสี่ยง ใหกลาคิดอะไรที่นอกกรอบได  

   การใหอสิระ ใหคิด ใหทําได ใหมีความเปนผูประกอบการอยูในตัว  

   การมุงตอบสนองตอลูกคาและฝายตาง ๆ โดยไมยึดติดกับกรอบแบบเดิม 

  2.2 วัฒนธรรมแบบมุ งผลสําเร็จ  (Achievement Culture) ลักษณะสํา คัญ       

ของวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จก็คือ การมีวิสัยทัศนทีชั่ดเจนของเปาหมายองคกร ผูนํามุงเห็นผลสําเร็จ

ตามเปาหมาย เชน ตัวเลขยอดขายเพิ่มข้ึน ผลประกอบการมีกาํไร หรือมีเปอรเซน็ตสวนแบงของตลาด 

(Market Share) สูงข้ึน เปนตน องคกรมุงใหบริการลูกคาพิเศษเฉพาะกลุมในภาวะแวดลอมภายนอก 

แตไมเห็นความจําเปนที่จะตองมีความยืดหยุนและตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแตอยางใด องคกร          

ที่ยึดวัฒนธรรมแบบมุงผลสําเร็จจึงเนนคานิยมแบบแขงขันเชิงรุก ความสามารถริเริ่มของบุคคล และ

พึงพอใจตอการทํางานหนักในระยะยาวจนกวาจะบรรลุผลตามเปาหมาย คานิยมที่มุงการเอาชนะ        

จึงเปนเสมือนกาวเช่ือมทุกคนในองคกรเขาดวยกัน หลายบริษัทที่มีวัฒนธรรมมุงผลสําเร็จจะให

ความสําคัญการแขงขัน การเอาชนะ พนักงานที่มีผลงานดีจะไดผลตอบแทนสูงในขณะที่ผูมีผลงาน          

ตํ่ากวาเปาก็จะถูกไลออกจากงาน จะมีคานิยมในเรื่อง 

   การใหแขงขันกันทํางาน เพื่อสรางผลงาน 

   การรกุ การมุงมั่น เอาจรงิเอาจัง 

   การทําอะไรใหเสร็จ ใหสมบูรณ ใหดีทีสุ่ด 

   การขยันขันแข็งในการทํางาน 

   การรเิริม่ในระดับบุคคล เพื่อมุงไปสูชัยชนะ และความสําเร็จ 

  2.3 วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) เปนวัฒนธรรมที่มีความยืดหยุน       

แตมุงเนนภายในองคกร โดยจะใหความสําคัญของการมีสวนรวมของพนักงานภายในองคกรเพื่อให

สามารถพัฒนาตนเองใหพรอมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากภายนอก เปนวัฒนธรรมที่เนน

ความตองการของพนักงานมากกวาวัฒนธรรมแบบอื่น ดังน้ัน องคกรจึงมีบรรยากาศของมวลมิตร        

ที่รวมกันทํางานคลายอยูในครอบครัวเดียวกัน ผูนํามุงเนนเรื่องความรวมมือ การใหความเอาใจใส      
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เอื้ออาทรทั้งพนักงานและลูกคา โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิใหเกิดความรูสึกแตกตางกันทางสถานะภาพ 

ผูนําจะยึดมั่นในการใหความเปนธรรมและการปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาอยางเครงครัด จะมีคานิยม

สําคัญในเรื่อง 

   การทําตามประเพณีปฏิบัติ (Traditional) 

   การคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอคนอื่น ๆ  

   การเนนความเปนทีม 

   เนนการมีสวนรวม 

   การเห็นพองกัน ไมพยายามสรางความแตกแยก อะลุมอลวยกัน ชวยเหลือกัน 

รวมมือกัน เปนกันเอง เปนแบบพี่นอง 

   การเนนความเปนธรรม ยุติธรรมและเทาเทียมกัน 

  2.4 วัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) เปนวัฒนธรรมที่เนนความมี

เสถียรภาพความมั่นคงและมุงเนนภายในองคกรเปนสําคัญ ใหความสําคัญตอภาวะแวดลอมภายใน 

ความคงเสนคงวาในการดําเนินการเพื่อใหเกดิความมั่นคง วัฒนธรรมแบบราชการจะมุงเนนดานวิธีการ 

ความเปนเหตุผล ความมีระเบียบของการทํางาน มุงเนนเรื่องใหยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลัก 

การประหยัด ความสําเร็จขององคกรเกิดจากความสามารถในการบูรณาการและความมีประสิทธิภาพ 

ในโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนน้ี มีองคกรนอยมากที่สามารถดําเนินงานภายใต

ภาวะแวดลอมที่มั่นคง ผูนําสวนใหญจึงพยายามหลีกเลี่ยงวัฒนธรรมแบบราชการ เน่ืองจากตองการ        

มีความยืดหยุนคลองตัวมากข้ึนน่ันเอง จะมีคานิยมในเรื่อง 

   การประหยัดและมุงประสิทธิภาพในการทํางาน 

   เนนความเปนทางการ และความเปนระเบียบแบบแผน 

   การใชเหตุผล ใชขอมลูตัวเลขตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

   การเนนในระเบียบ คําสัง่ กฎระเบียบตาง ๆ  

   การเช่ือฟง ทําตามกฎระเบียบ และคําสั่งของผูบงัคับบัญชา 

แนวคิดของวัฒนธรรมแบบน้ีจะกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และสามารถ

คาดหมายผลลัพธที่จะเกิดข้ึนได และเหมาะกับองคกรที่อยูสภาพแวดลอมที่ไมคอยเปลี่ยนแปลง องคกร

ประเภทหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมักมีวัฒนธรรมในแบบน้ีมากเพราะอยูภายใตกรอบของระบบ

ราชการ แตแนวโนมในอนาคตของวัฒนธรรมแบบน้ีนาจะลดลง เพราะหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

ทั้งหลายตางพยายามมุงออกจากระบบราชการ พยายามบริหารงานแบบธุรกิจเอกชน โดยพยายาม 

ลดข้ันตอนกฎระเบียบตาง ๆ ที่ไมจําเปนลง เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชวิจารณญาณที่เหมาะสม  

ใหเกิดความคลองตัวในการทํางานมากข้ึน นอกจากน้ันขณะน้ีรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการปฏิรูป

ระบบราชการ ซึ่งจะตองมีการปฏิรูปหลายประการ ทั้งการปฏิรูปโครงสราง ระบบการทํางาน ระบบ



 56

งบประมาณ รวมทั้งวัฒนธรรมการทํางานของขาราชการทั้งหลายดวย โดยเนนใหมีใหมีประสิทธิภาพ

และสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูใชบริการใหมากข้ึน 

กลาวโดยสรุป วัฒนธรรมแตละแบบสามารถสรางความสําเร็จใหแกองคกรไดทั้งสิ้น การยึด

วัฒนธรรมแบบใดหรือผสมผสานมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับจุดเนนดานกลยุทธขององคกร และ       

ความจําเปนของเงื่อนไขแวดลอมภายนอกเปนสําคัญ จึงเปนความรับผิดชอบโดยตรงของผูนําที่ตอง     

มิใหองคกรหยุดชะงักอยูกับวัฒนธรรมเดิม ซึ่งอาจเหมาะสมกับอดีต แตไมอาจทําใหองคกรประสบ

ความสําเร็จไดอีกตอไป 

บทบาทของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา (2556) กลาววา บทบาทของผูนําเชิงกลยุทธแบงได ดังน้ี  

 1.  กําหนดทิศทาง: ผูนําเชิงกลยุทธตองกําหนดทิศทางขององคกรใหชัดเจน มองภาพ 

อนาคต องคกรวาในอีกหาปขางหนาองคกรจะเปนอะไร เดินไปในทิศทางไหน ผูนําควรเปดโอกาส   

ใหเพื่อนรวมงาน พนักงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นถึงเปาหมาย อนาคตและทิศทาง    

ขององคกรดวยเพราะจะทําใหทุกคนมีความผูกพันกับเปาหมายรวมกันดวย  

 2.  คิดเชิงกลยุทธ: ผูนําเชิงกลยุทธรอบรูสถานการณภายนอกองคกร เขาใจสภาวะ  

ของตลาดวาเปนชวงขาข้ึนหรือขาลง รูทันความคิดความเคลื่อนไหวของคูแขงขันเพื่อปรับตัวและรบัมือ

ไดทัน เขาใจพฤติกรรมของลูกคาที่นับวันจะมีความจงรักภักดีที่ลดนอยลง เขาใจจุดแข็งจุดออน         

ขององคกรเพื่อหาทางเสริมจุดแข็งใหแข็งย่ิงข้ึนและหาทางขจัดจุดออนที่สําคัญกอน ผูนําเชิงกลยุทธ

ควรพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีมุมมองวิธีคิดที่เปนระบบ ทั้งน้ีเพื่อจะได

มองเห็นทั้งภาพกวางและภาพลึก  

 3.  มองโอกาสมากกวาปญหา : ผูนําเชิงกลยุทธมุงเนนใหความสําคัญกับโอกาสมากกวา 

ปญหา เพราะการจับจงัหวะของโอกาสภายนอกจะเหมือนพลังที่สงผลใหองคกรขับเคลื่อนไป ขางหนา

ไดอยางรวดเร็ว (คุณคงพอจะนึกภาพตัวอยางองคกรที่เติบโตอยางรวดเร็วเมื่อผูนําองคกรน้ันเล็งเห็น

โอกาสดี ๆ ที่เกิดข้ึน เชน บริษัทจําหนายชาเขียว บริษัทขายกาแฟลดความอวน) อยางไรก็ตาม ไมได

หมายความวาผูนําควรละเลย ปกปดหรือน่ังทับปญหาในองคกรเอาไว แตการที่ไปใหความสําคัญกับ

การแกไขปญหาตาง ๆ ภายในองคกรไมไดชวยใหองคกรพัฒนาเติบโตในระยะยาว แตเปนเพียงการ

ปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนเทาน้ัน  

 4.  สื่อสาร : ผูนําเชิงกลยุทธตองสื่อสารแผนงานและขอมูลสําคัญใหพนักงานทุกคนได

รับรูและขาใจผูนําตองใชเครื่องสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อใหพนักงานทุกคนในองคกรทราบวา เปาหมาย

ขององคกรคืออะไร องคกรมีกลยุทธอะไรที่ตองทําเพื่อไปใหถึงเปาหมาย องคกรคาดหวังใหพนักงาน

ทุกคนทําอะไร เพื่ออะไร และทําใหพนักงานรูวางานที่พวกเขาทําอยูมีความทาทาย ขนาดไหน ผลลัพธ

ที่เกิดข้ึนสงผลตอความสําเร็จขององคกรอยางไร เหมือนเรื่องอุปมาอุปมัยที่วามีพนักงานสองบริษัท       
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ที่ ทําหนาที่เหมือนกันแตมีความภาคภูมิใจในงานที่ทําแตกตางกัน ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของผูนําเชิง      

กลยุทธที่ตองสรางคุณคาในงานของพนักงานทุกคนเพื่อความสําเร็จขององคกร  

 5.  สรางแรงบันดาลใจ : ผูนําเชิงกลยุทธเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นตอ

แผนงาน รับฟงอยางจริงใจไมสั่งการแตใชวิธีการถามคําถามปลายเปดเพื่อใหพนักงานไดเรียนรู ไดคิด

และแสดงความสามารถที่มีอยูกระตุนใหพนักงานคิดหาทางแกไขปญหาดวยตัวพนักงานเอง กลาวชมเชย

พนักงานเสมอเมื่อทํางานสําเร็จ (อาจจะใชการดขอบคุณหรือชมเชยในหองประชุมหรือติดบอรดประกาศ

ก็ได)  สนับสนุนใหพนักงานกลาคิดนอกกรอบ กลาทําสิ่งใหม ๆ เพื่อความสําเร็จขององคกรและพรอม

ที่จะใหอภัยและเรียนรูจากความผิดพลาดที่เกิดข้ึนรวมกับพนักงาน  

 6.  สรางความเช่ือมั่นและจริงใจ : ผูนําเชิงกลยุทธตองแสดงออกทั้งทางการกระทํา     

การพูด การแสดงออกใหพนักงานมีความเช่ือมั่นและรูสึกไดถึงความจริงใจที่ผูนํามีตอพวกเขา (ความ

จริงใจเปนสิ่งที่ไมยาก เพียงแตผูนําคนน้ันจริงใจกับพนักงานมากนอยเพียงใด) ผูนําเพียงเอาใจเขามา

ใสใจเรา เลิกใชคําวาผมแตใชคําวาเรา รับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด ไมโทษผูอื่นและเมื่อเกิดความชอบ

ความสําเร็จก็ยกความดีความชอบน้ีใหลูกนอง (พูดงายแตหลายคนทําไมได)  เปนผูเสียสละ เปนผูให

ตามคําสุภาษิตที่วา ทานตองใหความจริงใจกับผูอื่นกอน ทานจึงจะไดรับความจริงใจน้ันกลับมา 

นอกจากน้ีผูนําควรสงเสริมใหโอกาสพนักงานไดเรียนรู พัฒนาและเติบโตไปกับองคกร  

 7.  สรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม : ผูนําเชิงกลยุทธเขาใจดีวาการทํางานเปนทีม

เปนหนทางสูความสําเร็จขององคกร เปนไปไมไดเลยที่จะมียอดมนุษยในองคกรที่เกงไปหมดทุกอยาง 

ดังน้ันผูนําจึงตองสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม ซึ่งนอกจากจะจัดกิจกรรมการทํางานเปนทีมปละ

ครั้งแลว (ซึ่งสวนใหญไดผลและคึกคักอยูประมาณ 2 - 3 สัปดาหแลวก็เหมือนเดิม) ผูนําเชิงกลยุทธ 

ควรสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับช้ันไดปฏิบัติงานรวมกนั ชวยเหลือกัน สื่อสารกันอยางเปดเผย แกไข

ปญหารวมกัน ใหอภัยกัน ใหกําลังใจกัน ไมหาคนผิด แตหาสาเหตุที่ผิดพลาดที่สําคัญควรหาจังหวะ

โอกาสในการฉลองความสําเร็จ (แมวาเล็กนอย) รวมกันเสมอ ๆ  

ธีรศักด์ิ ชนะบางแกว (2561) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธมีบทบาท 4 ประการ คือ  

 1.  การกําหนดแนวทางหลักผูนําควรเริ่มตนดวยการกําหนดเปาหมายและแนวความคิด

ที่ชัดเจน บทบาทดังกลาวจะชวยใหผูนําสรางแผนงานแมแบบที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของหลักการกอนจะ

ลงมือปฏิบัติตามแผน และนอกจากน้ันไมเพียงแตตองรูถึงวิธีการกําหนดทิศทางและเปาหมายเทาน้ัน 

แตผูนําตองไดรับการสนับสนุนและความมุงมั่นจากพนักงานในการบรรลุถึงเปาหมายดวย ผูนําตอง        

มีความสามารถนําใหผูอื่นมีสวนรวมในการสรางพันธกิจ วิสัยทัศน และสื่อสารอยางชัดเจน ผูนําตอง

ช้ีใหเห็นถึงผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับจากความสําเร็จในอนาคต  

 2. การสรางระบบการทํางานที ่มีประสิทธิผลการสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิผล 

หรือการทําใหองคกรดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือ การลงมือสรางแผนหลักที่กําหนดข้ึนในข้ันตอน
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ที่หน่ึงทุกระดับช้ันขององคกรควรมกีารดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน 

ผูนํายังตองเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน ข้ันตอนการทํางาน และโครงสรางองคกรทํางานให

สอดคลองกับจุดมุงหมายขององคกรที่ไดวางไว  

 3.  การมอบอํานาจ หากผูนํามีการมอบอํานาจใหแกพนักงานอยางจริงจังจะทําให

บรรยากาศในการทํางานมีความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหวางบุคคลและระหวางกลุมเกิด

ประสิทธิผลและเกิดผลลัพธใหม ๆ ที่สรางสรรค และพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพ

ของตนไดอยางอิสระ ดังน้ันผูนําตองสรางสภาวะที่จะกระตุนการสรางเสริมและปลดปลอย ความคิด

ริเริ่มสรางสรรค ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยูในบุคคลทุกคน  

 4.  การสรางตัวแบบผูนําตองสรางความนาเช่ือถือตองมีคุณสมบัติของผูนําที่ดีดวย 

กลาวคือ ตองเขาใจถึงความสําคัญของดุลยภาพระหวางคุณลักษณะกับความรูความสามารถ สรุปไดวา 

บทบาทของภาวะผูนําเชิงกลยุทธน้ัน ตองมีความรับผิดชอบที่สําคัญย่ิงตอการกําหนดทิศทางใหแกองคกร

ตอมุมมองและความสามารถในการอานสภาพแวดลอมของตน แตในทางตรงกันขามเปนองคกรที่มี

การจัดต้ัง อยางเปนระบบมานานก็มักมีกลยุทธในการนําองคกรไปสูความสําเร็จเรียบรอยแลวในกรณี

หลังน้ี ผูนําอาจมีบทบาทสําคัญเพียงเปนผูนํากลยุทธ ลงสูการปฏิบัติเพียงอยางเดียวเทาน้ัน บทบาท

คูขนานของผูนําเปนทั้งผูกําหนด กลยุทธและบทบาท ในฐานะเปนผูนํากลยุทธลงสูการปฏิบัติ 

คุณลักษณะของภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ เปนภาวะที่มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันมาก เน่ืองจากสังคม

ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคกรจึงจําเปนตองมีผูนําที่มีวิสัยทัศน และมองการณไกล

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธภายใตทรัพยากรที่มีอยูเดิม เพื่อนําองคกรไปสูเปาหมายอยาง

ชาญฉลาด ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของภาวะผูนําเชิงกลยุทธไวดังน้ี  

Nahavandi and Malekzadeh (1993) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูนําระดับสูงโดยใชเครื่องมือ

วิจัยตาง ๆ โดยเฉพาะเครื่องมือวัดที่ช่ือ Myers Briggs Type Indicator หรือ MBTI เพื่อวัดระดับ

ความกลาเสี่ยงของผูนําซึ่งยอมเกี่ยวของโดยตรงกับวิธีการเลือกกลยุทธซึ่งจากการศึกษาวิจัย พบวา 

คุณลักษณะเดนสําคัญ 2 ประการที่เปนคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก คุณลักษณะที่เกี่ยวกับระดับ   

ของการแสวงหาความทาทาย (Degree of need of Control) ดังรายละเอียดของคุณลักษณะที่สําคัญ

ทั้ง 2 ลักษณะ ดังน้ี  

 1. ดานแสวงหาความทาทาย (Challenge Seeking) มีผลงานวิจัยจํานวนหน่ึงที่บงช้ี 

การเปดใจกวางสูการเปลี่ยนแปลงของผูนําระดับสูง คือ องคประกอบสําคัญของการเปนผูนําเชิงกลยุทธ 

เชน งานวิจัยการมุงสูแนวทางการบรหิารแบบผูประกอบการอิสระ (Entrepreneurial Ship) ของผูบริหาร

ระดับสูง Convin and Slevin วิจัยความทาทายในการเปดกวางสูการเปลีย่นแปลงและการสรางสรรค

สิ่งใหมสูอนาคตของ Miller and Freisen และงานวิจัยเรื่องความกลาเสี่ยงของ Khamdwalla (1976 
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อางถึงใน เนตรพัณณา ยาวิราช, 2552) เปนตน ซึ่งงานวิจัยเหลาน้ี ไดระบุขอคนพบที่ตรงกัน คือ ระดับ

ความมากนอย เปนสิ่งสําคัญตอการแสวงหาความทาทายของผูนําอีกดวย กลาวคือ ผูนํามีความเต็มใจ

ที่จะเสี่ยงมากนอยเพียงใด ผูนําจะมุงตอกลยุทธสูอนาคตกับการมุงการดําเนินงานประจําปจจุบันมากนอย

เพียงใด เปนตน ผูนําที่มุงแสวงหาความทาทายสงูพบวา มักจะกําหนดกลยุทธที่มีลกัษณะของความเสี่ยงสงู 

และมักจะพยายามริเริม่สรางสรรค สิ่งใหม ๆ ในขณะที่ผูนําซึ่งมีระดับของการแสวงหาความทาทายตํ่า 

มักจะไมชอบและปฏิเสธตอความเสี่ยงทั้งหลายดวยการยึดติดอยูกับแนวคิดและวิธีเดิมที่พิสูจนวา      

เคยไดผลดีมาแลว ดังน้ัน มิติดานการแสวงหาความทาทาย จึงสอดคลองตอวิธีการกําหนดกลยุทธ     

ของผูนํา เชน การที่ผู นํากําหนดกลยุทธในการออกแบบ ผลิตภัณฑของสินคาเพื่อเพิ่มสวนแบง                

ของตลาดจะตองยอมรับวาสินคาตัวใหมดังกลาวอาจเสี่ยงตอ ความลมเหลวสูงไดเชนกัน  

 2. ดานความตองการที่จะมีอํานาจในการควบคุม (Need of Control) มีผลงานวิจัย

เกี่ยวกับคุณลักษณะของหัวหนาหนวยงานในประเด็นความตองการของผูนําที่จะมีอํานาจในการควบคุม 

ไดแก ความเต็มใจของผูนําตอการยกเลิกการควบคุมวามีมากนอยเพียงใด ระดับความมากนอย     

ของความตองการที่จะมีอํานาจในการควบคุมของผูนําจะสะทอนออกมาดวยระดับความมากนอย        

ในการกระจายอํานาจ (Delegation) และการยินยอมใหผูตามไดมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ

และการนํากลยุทธสูการปฏิบัติวามีเพียงใด มีดัชนีตัวอื่นที่บงช้ีเรื่องน้ีไดเชนกัน คือ ระดับของการรวม

ศูนยอํานาจการบริหาร ระดับมากนอยของความเปนทางการ (Formalization) การกระตุนของผูนํา

และระดับความอดทนของผูนําที่จะรับความหลากหลายทางความคิดและวิธีการของผูตาม รวมทั้ง

ประเด็นที่เกี่ยวกับระดับมากนอยในการมุงเนนที่กระบวนการ และความสัมพันธระหวางบุคคลของผูนํา 

การมีความอดทนและการกระตุนตอการใหผูตามเขามามีสวนรวมและแสดงออกไดอยางเปดเผยเปนสิ่งที่

นักวิจัยบางคนเรียกวา การสรางความมีชีวิตชีวา (Organicity) ลวนเปนเรื่องที่เกี่ยวกับระดับความ

ตองการที่จะมีอํานาจ ในการควบคุมของผูนําทั้งสิ้น  

ดังน้ันผูนําที่มีความตองการมีอํานาจในการควบคุมสูงมักจะจุดรูปแบบขององคกรที่เปนการ

รวมศูนยอํานาจ มีการกระจายอํานาจคอนขางนอยและมุงเนนที่กระบวนการตํ่า จะเนนวัฒนธรรม

แบบเหมือนกัน เนนการปฏิบัติแบบเดียวกัน (Uniformity) และการใหลอกเลียนแบบการปฏิบัติ 

(Conformity) เปนหลักในขณะที่ผูนําที่มีระดับความตองการการมีอํานาจในการควบคุมตํ่ามักจะเนน

การกระจายอํานาจในองคกร จะกระจายอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจแกบุคคลตาง ๆ            

ที่รวมงาน ผูนําแบบน้ีจะมุงเนนวัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adaptable Culture) พยายามกระตุนการมี

สวนรวมและการแสดงออกโดยเปดเผยของผูตาม มุงเนนการใชวิธีบูรณาการความคิดที่หลากหลาย

ของบุคคลตาง ๆ มากกวาความคิดที่เปนแบบเดียวที่เหมือน ๆ กัน จะสรางวัฒนธรรมที่กระตุนการมี

สวนรวมของสมาชิกและวัฒนธรรมในการแสดงความอดทนตอการรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลาย 

(Diversity of Thought and Styles) ของผูอื่นใหเกิดข้ึนในองคกร ตอมาเขาไดจัดประเภทของภาวะ
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ผูนําเชิงกลยุทธโดยแบงตามคุณลักษณะของผูนําที่แตกตางกันออกเปน 4 แบบ (Nahavandi and 

Malekzadeh, 1993) ไดแก 1) ผูนําเชิงกลยุทธแบบสรางสรรคที่ควบคุมสูง (High-Control Innovator) 

เปนผูนําที่ชอบแสวงหาความทาทายสูง แตยังเนนการควบคุมการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ตาง ๆ ของ

องคกรอยางเขมงวด ซึ่งจะมองสิ่งแวดลอมเปนโอกาส (Opportunities) และเต็มใจที่ใชเทคโนโลยี 

กาวหนาช้ันสูงมาชวยใหบรรลุเปาหมายเปนผูนําที่แสวงหากลยุทธที่มีลักษณะริเริ่มใหมและมีความ

เสี่ยงทั้งระดับองคกรและระดับกลุมงานเพือ่ใหสามารถเขาสูตลาดใหมหรืออุตสาหกรรมใหมได องคกร

ในอุดมคติของผูนําแบบน้ีก็คือ องคกรที่สรางสรรคแตควบคุมพนักงานหรือสมาชิกที่มีความผูกพันตอ

กันอยางเหนียวแนน และเช่ือมั่นในวิธีการบริหารจัดการของผูนํา 2) ผูนําเชิงกลยุทธ แบบผูสรางสรรค 

แบบมีสวนรวม (Participative Innovator) ผูนําแบบน้ีจะมุงแสวงหาโอกาส ความทาทายและการริเริ่ม

ใหมจากภายนอก ในขณะที่การดําเนินงานภายในองคกรจะสรางระบบโครงสราง แบบหลวม ๆ ที่มี

ความยืดหยุน มีลักษณะที่เปดกวางสูง เนนวัฒนธรรมองคกรดวยคานิยม การมีสวนรวมและการ

เปดเผย ผูนําแบบน้ีมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายนอกวาเปนการสรางโอกาสใหมใหแก 

องคกรไดมากมาย และพรอมเปดรับกระแสอิทธิพลภายนอกเขาสูองคกรเพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทุกดานโดยเฉพาะดานเทคโนโลยีใหม ๆ เปนผูนําที่มุงแสวงหาความทาทาย และมีแนวโนมที่

จะเลือกกลยุทธที่มีความเสี่ยงสูง องคกรที่บริหารภายใตผูนําแบบน้ีเปนที่รูจักทั่วไปในฐานะที่มีความ

เปนหน่ึงในดานเทคโนโลยี การริเริ่มสรางสรรคทางการบริหาร และการริเริ่มดานนวัตกรรม 3) ผูนํา

เชิงกลยุทธแบบผูรักษาสภาพเดิม (Status Quo Guardian) ผูนําแบบน้ีไมแสวงหา ความทาทาย        

แตตองการที่จะคงการควบคุมเอาไว โดยจะควบคุมงานตามหนาที่ตาง ๆ ขององคกรไวที่ตนและ      

มักปฏิเสธการกระทําใด ๆ ที่ตนเห็นวาเปนการเสี่ยง เปนผูที่เช่ือวาการเปลี่ยนแปลงของ สภาวะ

แวดลอมภายนอกเปนภัยคุกคามและจะใชความพยายามทุกวิถีทางที่จะปกปองมิใหองคกรของตน

ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ัน เปนผูนําที่ไมแสวงหากลยุทธใหมที่สรางสรรค แตจะยึดติด

อยางเหนียวแนนกับแนวคิดเดิมหรือกลยุทธที่ผานการทดสอบแลวเทาน้ัน ลักษณะขององคกรในอุดมคติ

ของผูนําแบบน้ีก็คือ การดูแลอยางใกลชิดและใชวิธีการตาง ๆ แบบอนุรักษนิยมอยางเขมงวด มีวัฒนธรรม

องคกรที่เคยปฏิบัติเปนประจําอยูแลว การตัดสินใจจะมีลักษณะรวมศูนย อํานาจสูงโดยผูนําจะตองรับรู

และเขาไปเกี่ยวของตอการตัดสินใจที่สําคัญโดยตรง 4) ผูนําเชิงกลยุทธแบบผูบริหารกระบวนการ 

(Process Manager) เปนผูนําที่ชอบกลยุทธแบบอนุรักษนิยม ที่ยึดติดกับแนวคิดหรือวิธีการเดิมที่ผาน

การพิสูจนมาแลว ชอบหลีกเลี่ยงนวัตกรรมใหมที่อาจมีความเสี่ยง แตเน่ืองจากผูนําประเภทน้ีมีความ

ตองการมีอํานาจในการควบคุมอยูในระดับตํ่าจึงยอมรับความหลากหลายทางความคิดและการเปด

กวางข้ึนในองคกร พนักงานจะไมถูกบังคับให ตองยึดติดกับเปาหมายและนวัตกรรมรวมกัน แตละคน

จะมีอิสระและการปฏิบัติงานประจําวันจะไมถูกวัดในเรื่องมาตรฐานสูงมากนักตราบเทาที่ยังไมสงผล

เสียหายรายแรงตอองคกร 
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บริบทสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สุราษฎรธานี 

 

ผูวิจัยไดศึกษา คนควาเอกสาร และตําราที่เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 

2560) รายละเอียดตอไปดังน้ี  

สถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดสุราษฎรธานี 

จํานวน 44 แหง 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

วิสัยทัศน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู

ความเปนเลิศในระดับสากล 

พันธกิจ 

พัฒนาและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน

ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสูระดับสากล โดยใหผูเรียนเปน

บุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม 

คานิยม 

 ย้ิมแยมแจมใส Smile 

 วองไวทุกงาน Speed 

 บริการประทบัใจ Service 

 มีวินัยและคุณธรรม Spirit 

เปาหมายการดําเนินงาน 

 1. ดานคุณภาพผูเรียน 

  1.1 ผูเรียนมีความรูความสามารถ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู

ความเปนเลิศไดมาตรฐาน ระดับสากล 

  1.2 ผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา 

ตางประเทศอื่น ๆ รวมถึงการสื่อสารภาษาสัญลักษณและภาษาดิจิทัล (Digital Literacy) อยางมี

ประสิทธิภาพ 

  1.3 ผูเรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตรตรอง วิเคราะห สังเคราะห 

ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา และกลาตัดสินใจ  
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  1.4 ผูเรียนสามารถคิดคน ออกแบบ พัฒนาช้ินงาน สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม โดยใช

เครื่องมือเทคโนโลยี ที่เหมาะสม มีทักษะการวางแผน จัดการ ท างานเปนทีม และเห็นชองทางสราง

งานอาชีพในระบบเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy) 

  1.5 ผูเรียนใฝดี มีคุณธรรม และมีความเปนไทย ภูมิใจในถ่ินฐาน มีจิตสาธารณะ 

และจิตใจบริการ มีความเปน พลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการดํารงชีวิตอยูอยาง

พอเพียง และมีจิตสาธาณะ รับผิดชอบตอสังคมโลก เปนสมาชิกที่เขมแข็งของประชาคมอาเซียน และ

ประชาคมโลก  

 2. ดานระบบการเรียนรู  

  2.1 โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class 

Standard Curriculum and Instruction) 

  2.2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารและ          

การเรียนรู  

  2.3 โรงเรยีนจัดการเรยีนรูเรือ่งภาษาดิจตัิล (Digital Literacy) และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรูอยางทั่วถึง มีคุณภาพ 

  2.4 โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูอิงถ่ินฐาน ใหเ ช่ือมประสานกับการศึกษา 

ประชาคมอาเซียน และประชาคม โลก 

  2.5 ครูพัฒนาความรู ความสามารถ มีความเช่ียวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ครูยุคใหม 

 3. ดานระบบการบรหิารจัดการ 

  3.1 โรงเรียนบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลไดคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

  3.2 โรงเรียนสงเสริมสนับสนุน แนะแนว ชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลใหไดพฒันา

ตนเต็มตามศักยภาพ  

  3.3 โรงเรียนมีภาคีรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในระดับ

ทองถ่ิน ระดับประเทศ และระหวางประเทศ  

  3.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา  

 5. ดานคุณภาพแหลงเรียนรู  

  5.1 โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหลงเรียนรูใหมใหมีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และคุมคา  

  5.2 โรงเรียนใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู มีสถาบัน และองคกรตาง ๆ ทุกภาคสวนเปน

เครือขายรวมสงเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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กลยุทธการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถ

ดานเทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู (Raising the Bar)  

กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)  

กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและลดความเหลื่อมลา ครอบคลุม ผูเรียน

ไดรับโอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ (Filling the Gap)  

กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)  

กลยุทธที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เนนการ

มีสวนรวมจากทุกภาคสวน ในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

วิราพร ดีบุญมี (2556) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผล     

ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 4) เพื่ อศึกษา      

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร

ขอนแกนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน 11 โรงเรียน 

ประกอบดวย ผูบริหารและครู จํานวน 249 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.99 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Peason’s Product Moment Correlation 

Coefficient) และสรางสมการถดถอยเพื่อพยากรณตัวแปรตาม โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ

มีข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาลนครขอนแกน มีภาวะผูนําเชิงกลยุทธโดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงจากคาเฉลี่ยสูงสุดตามลําดับ ดังน้ี 

ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ ดานการกําหนดกลยุทธ ดานการควบคุม และประเมินกลยุทธ ดาน

วัฒนธรรมขององคกร และดานการกําหนดทิศทางขององคกร 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

เทศบาลนครขอนแกน โดยภาพรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา        
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อยูในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงจากคาเฉลี่ยสูงสุด ตามลําดับ ดังน้ี ดานคุณลักษณะของผูเรียน 

ดานความพึงพอใจในการทํางานของครู ดานการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ดานบรรยากาศ        

และสิ่งแวดลอม และดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธ          

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแกน โดยภาพรวม           

มีความสัมพันธกันในทางบวก และมีคาความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.01 และ 4) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลนครขอนแกน ไดแก ดานการกําหนดกลยุทธ (X2) และดานการควบคุมและประเมิน    

กลยุทธ (X4) ไดคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.713 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              

มีคาสัมประสิทธ์ิการทํานายหรืออํานาจพยากรณ รอยละ 50.80 (R2 = 0.508) 

คชาภรณ เสริมศรี (2557) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผล

ตอประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1      

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาระดับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา

ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 4) ศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1  

จํานวน 214 โรงเรียน กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 449 คน เครื่องมือที่ใช 

ในการศึกษาเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหสมการ

ถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธมีคาเฉลี่ยสงูสุด และดานการสรางวัฒนธรรมขององคกรมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด 2) ประสิทธิภาพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู 

เขต 1 พบวา ประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ดานบรรยากาศขององคกร        

มีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานคุณลักษณะของผูเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 มีความสัมพันธทางบวก อยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 และ 4) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร  

มีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ ดานการบริหารจัดการทรัพยากร 

ดานการกําหนดทิศทางกลยุทธ ดานการสรางวัฒนธรรมองคกร มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ     

มีคาเทากับ 0.437 และมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานายหรืออํานาจการพยากรณรอยละ 19.1 ซึ่งมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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พัฎชรี สุขจรุง (2557) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

กับการบริหารแบบดุลยภาพในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 2) ศึกษาระดับการบริหารแบบดุลยภาพในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารกับการบรหิารแบบดุลยภาพในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จํานวน 396 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางคํานวณ

สําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน มีวิธีการสุมแบบช้ันภูมิตามขนาดโรงเรียน โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ 

ตามสัดสวนของขนาดโรงเรียนและสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม

ลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับโดยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเชิงกลยุทธ      

ของผูบริหาร มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.98 และการบริหารแบบดุลยภาพของ สถานศึกษา มีคาความ

เช่ือมั่น 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ครูมีระดับความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3 โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก ผลการพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ อยูในระดับมากที่สุด  

สวนดานการบริหารทรัพยากรในองคกร ดานการสนับสนุนวัฒนธรรมองคกร ดานการปฏิบัติอยางมี 

คุณธรรม และดานการควบคุมองคกรใหสมดุล อยูในระดับมากทุกดาน 2) ครูมีระดับความคิดเห็นตอ

การบริหารแบบดุลยภาพของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานนักเรียน ดาน

กระบวนการจัดการศึกษาภายใน ดานการเรียนรูและพัฒนา และดานงบประมาณและทรัพยากร      

อยูในระดับมากทุกดาน 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารกับการบริหารแบบ

ดุลยภาพในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธมีความสัมพันธกันทางบวกกับการบริหารแบบดุลยภาพของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และมีความสัมพันธกันระดับปานกลางไปใน

ทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

วรารักษ หน่ึงโชคชัย (2557) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

ตามการรับรูของครูในสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามการับรูของครูในสถานศึกษา 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี จําแนกตามประสบการณการสอนและขนาดของสถานศึกษา 
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โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยาง ไดแก ครู 172 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย 

วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน t-test ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามการรับรูของครูในสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี โดยรวมทั้ง 

3 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาคือ ดานการกําหนดทิศทางขององคกร และดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ ตามลําดับ 

และเมื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามการรับรูของครูในสถานศึกษา 

สังกัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดอดุรธานี จําแนกตามประสบการณการสอน โดยภาพรวมและรายดาน 

พบวา ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกนั มีการรับรูภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อารียา จํานงยา (2557) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผูนําเชิงกลยุทธสําหรับ

ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 2) พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และ 3) ประเมินผลการนําโปรแกรมไปใชพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

สําหรับผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ระเบียบวิธีวิจัยใชการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 3 ระยะ 

คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองคประกอบเบื้องตนและตัวช้ีวัดภาวะผูนําผูบริหารเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห สังเคราะห

เอกสาร แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของเพื่อใหไดองคประกอบและตัวช้ีวัดเกีย่วกับภาวะผูนําผูบริหารเชิงกลยุทธ 

ข้ันตอนที่ 2 ยืนยันองคประกอบโดยการใชเทคนิคการสนทนากลุม (Focus Group Technique) โดย

ผูเช่ียวชาญ 12 คน ข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ โดยใชแบบสอบถาม

ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 360 คน ระยะที่ 2 สรางโปรแกรมการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

สําหรับผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน โดยแบงเปน 2 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันตอนที่ 4 รางโปรแกรม

การพัฒนาโดยนําผลการศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผูนําผูบริหารเชิงกลยุทธ ที่ไดจากระยะที่ 1 

มาสังเคราะหกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ข้ันตอนที่ 5 ตรวจสอบความเหมาะสม       

ของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ 9 คน ระยะที่ 3 

การนําโปรแกรมการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธไปใชพัฒนาผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน       

โดยมีข้ันตอนดังน้ี ข้ันตอน ที่ 6 นําโปรแกรมการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนไปใชอบรม (Implementation) ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 20 คน และ

ข้ันตอนที่ 7 ประเมินผลการนําโปรแกรมไปใชพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร สถิติที่ใช 

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา          

1) องคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน มี 12 องคประกอบ 
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83 ตัวช้ีวัด ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เห็นวาโดยรวมมีระดับความเปนไปไดอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา มีระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากทั้ง 12 องคประกอบ 

โดยองคประกอบที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม มีตัวช้ีวัดที่มีระดับ

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธอยูในระดับมากที่สุด 4 ตัวช้ีวัด เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ สามารถใหคําแนะนํา 

คําปรึกษาแกผูปฏิบัติงาน มอบหมายภาระหนาที่ใหชัดเจน ใหบุคลากรทุกคนมีจรรยาบรรณ มีการกําหนด

หนาที่ชัดเจน 2) โปรแกรมการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 

ประกอบดวย 12 องคประกอบ 83 ตัวช้ีวัด โดยการฝกอบรมอยางเขมดวยชุดฝกอบรม 3 โมดูล คือ 

โมดูล 1 ประกอบไปดวย 3 องคประกอบ 1) การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธองคกร 2) การสรางวัฒนธรรม

องคกร 3) การมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม โมดูล 2 ประกอบไปดวย 3 องคประกอบ 1) การใช

เทคนิควิเคราะห 2) การมีเทคนิคการถายทอดไปสูการปฏิบัติ 3) การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงโมดูล 3 

ประกอบไปดวย 6 องคประกอบ 1) การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 2) การทํางานเปนทีม 3) การบริหาร

ทรัพยากรในองคกร 4) การมีความคิดเชิงระบบ 5) การสรางโอกาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 6) การสื่อสาร 

การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลการประเมินโปรแกรม โดยผูเช่ียวชาญพบวาโปรแกรมฝกอบรม         

มีความเหมาะสม โดยรวมอยูในระดับมากทั้ง 8 ขอ 3) ผลการประเมินการนําโปรแกรมการพัฒนา

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนไปใชพัฒนาผูบริหารในวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชน โดยกลุมตัวอยาง 35 คน พบวา ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีพฤติกรรม

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธโดยรวมและรายองคประกอบอยูในระดับมาก องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 5 

ลําดับแรก ไดแก การมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม การทํางานเปนทีม การใชเทคนิควิเคราะห       

การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และการกําหนดทิศทางเชิง กลยุทธองคกร 

เกศรา สิทธิแกว (2558) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหาร        

ที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธในศตวรรษที่ 21       

ของผูบริหารสถานศึกษา 2) ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 3) ภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาปทุมธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาปทุมธานี 

160 คน ไดจากการกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สุมตัวอยางแบบช้ันภูมิและ      

การสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประเมินคา 5 ระดับ 60 ขอ มีคาความเที่ยงตรง         

ของเครื่องมือของขอคําถามภาวะผูนําเชิงกลยุทธในศตวรรษที่ 21 เทากับ 0.979 และการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เทากับ 0.974 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบนําตัวแปรทั้งหมดเขาสมการ ผลการวิจัย
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พบวา 1) ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารอยูในระดับมาก ทั้งดวยรวมและ

รายดาน 2) ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายดาน        

3) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เรียงตามลําดับ ไดแก ดานการกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ รองลงมา ดาน

การบริหารทรัพยากรภายในองคกร ดานการปฏิบัติอยางมีคุณธรรมในการควบคุมองคกรใหสมดุล 

และดานการคิดเชิงปฏิวัติรวมกันพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ไดรอยละ 67.00 

ฉลวย คงแปน (2558) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษากับความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน มาตรฐานสากลระดับ

มัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียน

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 2) ความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล และ 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารกับความเปนเลิศทาง

วิชาการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กลุมตัวอยางไดแกผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล 339 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูป

ของเคร็จซี่และมอรแกน และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบ

วัดระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ คาความเที่ยง 0.992 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

ของผูบริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา ภาพรวม

และรายดานพบวาอยูในระดับมาก 2) ความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล พบวาใน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 3) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง          

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารกับความเปนเลิศทางวิชาการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน 

วีรณัฐ ทิมยายงาม (2558) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธ      

ของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่  2           

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การบริหาร

เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาการดําเนินการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ่2

ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตหนองจอก 2) ความสัมพันธระหวางการบรหิารเชิงกลยุทธ

ของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก

ผูบริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก ปการศึกษา 2557 จํานวน 306 คน 

จําแนกเปนผูบริหาร 52 คน และครู 254 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห

สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมากรียงลําดับ
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ตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธการปฏิบัติ

ตามกลยุทธและการควบคุมและประเมินกลยุทธ 2) การดําเนินการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของ

ผูบริหารสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 3) มีความสัมพันธระหวาง

การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กมลชนก สุกแสง (2559) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับประสิทธิผล

ของโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 4 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา                

2) ประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา 

และ 4) แนวทางสงเสริมภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมประสิทธิผลของ

โรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 4 ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 125 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก     

61 คน ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง 55 คน และผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ 9 คน เครื่องมือที่ใช     

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาและแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนในสงักดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) ผลการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสมีา เขต 4 มีความสัมพันธกันในทางบวก ในระดับคอนขางสูง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) แนวทางการสงเสริมภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษา ในการสงเสริมประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 4 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย 

เพื่อนําไปสูการกําหนด แผนงานดําเนินโครงการของโรงเรียนอยางเปนระบบ เพื่อใหการดําเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

นวลจันทร จุนทนพ (2559) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาท

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ไดแก ครูผูสอน สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 260 คน ไดมาดวยวิธีการสุมแบบ
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แบงช้ันตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.28 - 0.71 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.92 สถิติที่ใช      

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test)         

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู 

โดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffè) ผลการวิจัย พบวา 1) บทบาทภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวมอยูใน

ระดับมาก 2) ผลการเปรยีบเทยีบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการเปรยีบเทยีบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดเทศบาล ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

เมื่อพิจารณาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กัลยา อาทรกิจ และรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2559) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ      

ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี 

เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา       

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 กลุมตัวอยาง 

คือ ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จํานวน 310 คน เครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ พบวา          

ครูที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยาง         

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอ 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ครูที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน ความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยาง           

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

งานวิจัยตางประเทศ 

Johnson and Scholes (2003) ไดวิจัยเรื่อง กลยุทธการพัฒนาองคกร พบวา ผูนําเชิงกลยุทธ

เปนผูที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวในการพัฒนากลยุทธและเปนผูที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยขอมูล

ในการออกแบบองคกรผานกลยุทธในการวิเคราะหและการวางแผนกลยุทธ นอกจากน้ีแลวจะเห็นได
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วากลยุทธที่จัดมาหาน้ันเปนรูปแบบที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของประสบการณสวนบุคคลและการกําหนด 

กลยุทธขององคกรเปนผลกระทบมาจากความเปนมาขององคกร และวัฒนธรรมขององคกรในอดีต 

ดังน้ันบทบาทดานความคิดที่เพิ่มเติมอยางเดนชัดของผูนําเชิงกลยุทธคือ การมีวิสัยทัศน ภารกิจและ

จุดประสงคที่ชัดเจน อันนําไปสูการกําหนด สวนอื่น ๆ ในองคกรที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 

เพราะความมีเอกลักษณเฉพาะตัวน้ีนําไปสูความสําเร็จของกลยุทธองคกร 

Wise (2003) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธและการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบวา 

ผูนําทางการศึกษาที่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย พรอมทั้งสามารถนําองคกร        

ไปสูการเปลี่ยนแปลงไดโดยการสรางความสมดุลของนวัตกรรมจากภายนอกดวยคานิยม วัตถุประสงค 

และสิ่งที่ไดรับความสนใจเปนพิเศษของคนในองคกร ซึ่งเปนการวางเงื่อนไขกลยุทธ 

Davies, Richard Keith (2005) ไดวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ พบวา รูปแบบของภาวะ

ผูนําเชิงกลยุทธจะประกอบดวยความสามารถในการนําองคกรรวม 5 ประการ อันไดแก 1) การกําหนด

ทิศทางขององคกร 2) การเปลี่ยนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 3) การจัดวางบุคลากรและองคกรไปตาม

ทิศทางของกลยุทธ 4) การตัดสินใจจุดที่จะแทรกแซงไดอยางมีประสิทธิภาพ 5) การพัฒนาสมรรถภาพ 

ทางกลยุทธและลักษณะเฉพาะตัวของผูนําเชิงกลยุทธ 4 ประการ อันไดแก 1) ผูนําเชิงกลยุทธตอง      

ทาทายและสงสัยมีความไมพอใจ และเต็มไปดวยความกระวนกระวายใจตามที่แสดงออกมา 2) ผูนํา

เชิงกลยุทธตองใหความสนใจเปนพิเศษกับความคิดเชิงกลยุทธ การเรียนรูกลยุทธ และการสราง

รูปแบบใหม ๆ ใหกับโรงเรียนของเขาและที่อื่น ๆ ดวย 3) ผูนําเชิงกลยุทธตองแสดงออกซึ่งปญญา

เชิงกลยุทธบทพื้นฐานของคานิยมอยางเปนระบบทีเ่ดนชัด 4) ผูนําเชิงกลยุทธตองมีพลังของบุคคลและ

เครือขายที่เปนมืออาชีพ 

Frumkin (2007) ไดวิจัยเรื่อง การสรางโรงเรียนใหม : การบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียน

ในกํากับของรัฐ ผลการวิจัยพบวา ภาระงานของการบริหารมี 3 ประการ คือ การใหการสนับสนุนและ

การสรางความชอบธรรมในการบริหารงานภายในโรงเรียน การระดมความสามารถในการปฏิบัติงาน

เพื่อนําไปสูการใหบริการทางการศึกษาที่ดี และการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ซึ่งมุงเนนศึกษาเรื่อง 

องคประกอบของยุทธศาสตรและกระบวนการพัฒนาโรงเรียนองคประกอบ 3 ดานของการบริหาร

จัดการโรงเรียนในกํากับของรัฐ และการประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติในการ

เปนผูบริหารโรงเรียน การเปนผูบริหารโรงเรียนตองมีความเอาใจใสในรายละเอียดทุกข้ันตอนของการ

ปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโรงเรียนในกํากับของรัฐนับวันจะมีเพิ่มมากข้ึน 

Reid (2007) ไดวิจัยเรื่อง ความพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธและภาวะผูนําในสถาบัน 

อุดมศึกษาที่อยูในกํากับของรัฐโคโลราโดและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบวา การศึกษา

ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธและภาวะผูนําของอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

โคโลราโด ผูวิจัยไดเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธและภาวะผูนําของอธิการบดี โดยวิเคราะหแผน
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กลยุทธและนโยบายของสถาบันที่คัดเลือกไว โดยเริ่มตนจากการเปรียบเทียบองคประกอบของการ

บริหารเชิงกลยุทธและสภาวะผูนําของอธิการบดีกอน จากน้ันจึงศึกษาหาความสัมพันธระหวางการ

บริหารเชิงกลยุทธและภาวะผูนํา โดยการสัมภาษณอธิการบดีและรองอธิการบดีในสถานบันที่คัดเลือก

ไวในรูปแบบภาวะผูนําการบริหารเชิงกลยุทธแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ทางตรงปรับเปลี่ยน และ

ตีความ และรูปแบบภาวะผูนําตามแนวคิดของนิวแมนน และเบนซิมอน มี 4 ประเภท คือ ผูนําที่เปน 

ผูริเริ่ม ผูนําที่เปนผูใหคําแนะนําและผูนําที่คอยดูแลอยูหาง ๆ ผลการวิจัยพบวา ประเภทตาง ๆ              

ของภาวะผูนําน้ันมีความสัมพันธกับประเภทการบริหารเชิงกลยุทธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 


