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บทคัดย่อ
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบของภาวะผู้น�ำยุคใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 องค์ประกอบของภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 มี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการน�ำตนเอง หมายถึง การมี
องค์ความรู้ในโลกาภิวัตน์ ความคิดเชิงบวกและทัศนคติแบบท�ำได้ กระบวนทัศน์ที่เป็นโลกาภิวัตน์ การพัฒนา
ตนเองด้านเทคโนโลยีทที่ นั สมัยตามสถานการณ์ การเป็นตัวอย่างทีด่ ดี า้ นคุณธรรมและจริยธรรม 2) ด้านการน�ำ
ทีม หมายถึง การสร้างขวัญก�ำลังใจและการจูงใจ การบริหารทีมและความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ การสอนงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานของทีมด้านเทคโนโลยีและด้านต่าง ๆ และการส่งเสริม
การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3) ด้านการน�ำองค์กร หมายถึง การก�ำหนดใช้และทบทวนวิสัยทัศน์
การปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ร ่ ว มให้ เ หมาะสม การก� ำ หนดค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมร่ ว ม การเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า น
การเปลี่ยนแปลง การควบคุมงานด้วยระบบสมดุล การพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนา
ผลงานของทีมด้านเทคโนโลยี และการส่งเสริมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ศตวรรษที่ 21

Abstract
Strategic leadership is a type of the modern leadership which is in accordance with
the global change in the 21st century. There are 3 components of the strategic leadership.
They are 1) Personal Leading Component which is consisted of having global knowledge,
competencies, skills of 21st century and positive thinking& attitude, developing new
technology, being a good model of moral and ethical conduct 2) Team Leading Component
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which is comprised of reinforcing motivation and inspiration, practicing team and conflict
management, promoting creative communication, providing course training, promoting
modern technology and practicing moral and ethical conduct and 3) Organizational Leading
Component which has setting, implementing and revising vision, modifying appropriate and
integrated strategies, setting shared values and cultures, leading change management,
developing balanced controls, providing course training, promoting modern technology and
moral and ethical conduct.
Keywords: Strategic Leadership, Components of Strategic Leadership, The 21st Century

บทน�ำ
“ผู้น�ำ” เป็นบุคคลส�ำคัญในองค์กรมีบทบาทที่ต้องด�ำเนินไปภายใต้เงื่อนไขปัจจัยของสภาวะที่อยู่
รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ โลกทุกวันนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันกันอย่างสูงจากปัญหา
และสภาพของวิกฤติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อม ผู้น�ำนอกจากจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเท่านั้นแต่ต้องมีวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยสามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งและการต่อต้านได้อย่างเหมาะสม เพราะผู้น�ำเป็นกลไกส�ำคัญ
ที่ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จหรือล้มเหลวได้ (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง และสรายุทธ กันหลง, 2555) ให้ทัศนะว่า
การเปลีย่ นแปลงในโลกปัจจุบนั ทีเ่ ป็นไปอย่างรวดเร็วย่อมน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นและการใช้รปู แบบภาวะผูน้ ำ�
ทีส่ ามารถทันกับการเปลีย่ นแปลง สามารถบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จอห์น ซี แม๊กซ์เวลล์
(2552) ปรมาจารย์ดา้ นภาวะผูน้ ำ� อันดับหนึง่ ของโลกให้ทศั นะเกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� ว่า คือ ความกล้าเสีย่ งมองเห็น
ทุกโอกาสในขณะทีผ่ อู้ นื่ มองเห็นเป็นวิกฤต สร้างแรงบันดาลใจสร้างจินตนาการ ปลุกความกล้า มุง่ สูค่ วามส�ำเร็จ
รูจ้ กั ใช้หวั ใจประสานงานกับคนรอบข้าง และให้ขอ้ คิดว่า “ภาวะผูน้ ำ� ไม่สามารถสร้าง และพัฒนาขึน้ ในชัว่ พริบตา
แต่สามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิต”
ความรู้ในเรื่อง “ภาวะผู้น�ำ” จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับทุกองค์กรในกระแสโลกยุคโลกาภิวัตน์
ที่ความเจริญทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้น
จึงต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันตลอดเวลา ฮอร์ดเดอร์ (Horder, 2010)
กล่าวว่า ความท้าทายที่นักธุรกิจก�ำลังเผชิญในปัจจุบันคือ การเปลี่ยนแปลงที่เร่งขึ้น (Accelerating Change)
ความซั บ ซ้ อ นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (Increasing Complexity) และการแข่ ง ขั น ที่ ท วี คู ณ มากขึ้ น (Multiplying
Competition) อีแวนวิช เจ เอ็ม โคโนปาสคี อาร์ และแมททีสนั เอ็ม ที (Ivancevich, J. M., Konopaske, R. and
Matteson, M. T., 2008) กล่าวว่า ผูน้ ำ� มีความส�ำคัญในการน�ำองค์กรไปสูท่ ศิ ทางทีเ่ หมาะสม ก้าวสูค่ วามส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีความรอบรู้หลักการบริหารจัดการที่ดี รู้หลักการจัดการใช้ทรัพยากรในองค์กรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ภาวะผู้น�ำมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการให้ประสบ
ความส�ำเร็จ และความอยู่รอดขององค์กร ในขณะเดียวกันต้องรักษาก�ำลังคนและบรรยากาศของการท�ำงาน
ให้ดี หมายความว่าความส�ำเร็จของ การบริหารงานเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างบุคลากรในองค์กร
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เช่นเดียวกันภายใต้การน�ำของผู้บริหารในองค์กร ผู้บริหารจะท�ำหน้าที่บริหารงานต่าง ๆ ให้ด�ำเนินไปด้วย
ความพร้อมเพรียง และมีประสิทธิภาพ ประหยัดก�ำลังคน ก�ำลังทรัพย์ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารงานในองค์กรแบบเดิมไปสู่การบริหารยุคใหม่
ภายใต้ การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 มีการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยผูบ้ ริหาร
มืออาชีพ ภายใต้กระแสการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ไอร์แลนด์ และฮิตต์ (Ireland
and Hitt, 1999) ที่กล่าวถึง ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ทักษะภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21
ทักษะภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เน้นกระบวนการ และผลลัพธ์
มีความเชื่อมั่นปราศจากความหยิ่งยะโส
ศึกษาค้นคว้า และยกระดับความรู้
แบ่งปัน และเพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์
เชื่อมความสัมพันธ์อันดี
แสดงออกถึงความส�ำคัญของการท�ำงานร่วมกัน
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ยอมรับความแตกต่าง และความหลากหลาย
ยอมรับ และปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำที่ดี และผู้ตามที่ยอดเยี่ยม
มองบุคลากรขององค์กรว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า
ท�ำหน้าที่ตามกระแสของโลกาภิวัตน์
ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กร

ที่มา: Ireland and Hitt (1999)
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 มีความส�ำคัญอย่างยิ่งเพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกด้าน ผูน้ ำ� จึงต้องปรับเปลีย่ นตนเอง และองค์กรให้สามารถรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลง และแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีผ่ นู้ ำ� ต้องมีความรูค้ วามสามารถ และทักษะ
ภาวะผู้น�ำในศตวรรษที่ 21 เพื่อความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก (Global Competitiveness)
ความหมายของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) คือ ความสามารถของผู้น�ำที่มีอ�ำนาจในการตัดสิน
เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความส�ำเร็จในระยะยาวให้กับองค์กร แนวทางการเป็นผู้น�ำที่แตกต่างกันนั้นมีผล
ต่อวิสัยทัศน์ และทิศทางการเติบโต และความส�ำเร็จที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และเพื่อให้การบริหารจัดการ
ความเปลีย่ นแปลงได้สำ� เร็จ ผูบ้ ริหารต้องมีทกั ษะ และเครือ่ งมือในการก�ำหนดกลยุทธ์ และการด�ำเนินงาน ผูน้ ำ�
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ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการท�ำนายทิศทางภายหน้าแต่ต้องสามารถจัดการระบบงานภายในของตนเพื่อ
ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ฮวย (Huey, 1994) กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
เป็นการปฏิบัติหน้าที่หลายด้านที่ผู้น�ำต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเพื่อช่วยองค์กรให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ และสร้างความยืดหยุ่นให้กับองค์กรเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายมีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และมีขอบเขตความรับผิดชอบทั้งองค์กร และคอนติโน (Contino, 2004) กล่าวเน้นถึงการใช้
แรงจูงใจ และเทคนิคในการจูงใจอย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการจูงใจที่หลากหลาย และมีประสิทธิผลเพื่อให้
การท�ำงานประสบความส�ำเร็จรวมถึงการใช้การสือ่ สารอย่างสม�ำ่ เสมอหลากหลายโดยเน้นการสือ่ สารแบบสองทาง
(Two-Way-Communication)
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เป็นความสามารถที่ผู้น�ำต้องใช้ในการน�ำตนเอง และบุคลากรในองค์กร
ให้ท�ำหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น ใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ใช้แรงจูงใจและ
แรงบันดาลใจ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
ความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
เบตตี (Betty, 2005) กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จขององค์กรที่จะช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กร และสภาพภายนอกได้ชัดเจนขึ้น การด�ำเนินการเชิงกลยุทธ์
จะมีความลึกซึง้ ในการวิเคราะห์ปญ
ั หาในระดับทีส่ ง่ ผลต่ออนาคตขององค์กร หมายความว่าภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการก�ำหนดและด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรตามทิศทางที่ชัดเจน และ
เป็นเครือ่ งน�ำทางทีเ่ ป็นรูปธรรม และมาเรีย (Maria, 2011) กล่าวเพิม่ เติมว่า ภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ชว่ ยให้สมาชิก
เข้าใจวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และทิศทางที่แน่นอนขององค์กรไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และความสับสนใน
การท�ำงานท�ำให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรในการสร้างความเข้าใจในระหว่างการท�ำงาน และบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทีส่ ามารถติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินงาน และความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร กล้าศักดิ์
จิตต์สงวน, ปิยพงษ์ สุเมตติกุล และไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ให้ความส�ำคัญต่อภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ว่า
ผูบ้ ริหารในยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะในสถานศึกษาต้องมีรปู แบบของความเป็นผูน้ ำ� ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และมีภาวะ
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) ซึ่งเป็นรูปแบบของผู้น�ำที่น�ำความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กร ผู้น�ำที่
ประสบความส�ำเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น โดยเริ่มจากคุณสมบัติส�ำคัญคือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
(Vision) กว้างไกล และน�ำวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส�ำเร็จ
ภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์มคี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในปัจจุบนั เพราะสามารถช่วยผูบ้ ริหารสามารถ
มองเห็นภาพรวมขององค์กร และสภาพภายนอกได้ชัดเจน สร้างความเข้าใจระหว่างการท�ำงานกับบุคลากร
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบการด�ำเนินงาน เพื่อให้เกิดความส�ำเร็จบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
การจัดการภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
นักจัดการเชิงกลยุทธ์กล่าวถึงขัน้ ตอน และองค์ประกอบทีม่ ผี นู้ ำ� เชิงกลยุทธ์ควรน�ำมาปฏิบตั ใิ นองค์กร
ของตนเอง เช่น นาฮาวานดิ และเมเลคซาเด (Nahavandi and Malekzadeh, 1993) กล่าวถึง การจัดการ
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การก�ำหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิเคราะห์สวอต (SWOT
Analysis) และตัดสินใจเลือกกลยุทธ์อย่างเหมาะสม สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีความคิดเชิงกลยุทธ์
และมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ลว่ งหน้า 2) การน�ำกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ประกอบด้วย ด�ำเนิน
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งานตามแผนกลยุทธ์เพื่อความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
3) การควบคุมกลยุทธ์ ประกอบด้วย ปรับปรุงแผนงานตามความเหมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง เน้นการน�ำ balanced
Scorecard หรือ Bench Marking มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ คาแปลน
และนอร์ตัน (Kaplan and Norton, 2005) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกิจกรรมที่เป็นที่รวมกันของ
3 องค์ประกอบ คือ การก�ำหนดกลยุทธ์ การน�ำ กลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ และก่อนที่ผู้บริหาร
จะก�ำหนดกลยุทธ์ ผู้บริหารต้องเพิ่มองค์ประกอบย่อยในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เรียกว่า การตรวจสอบสภาพ
แวดล้อม (Environmental Scanning) โดยผู้บริหารต้องเปรียบเทียบปัจจัยสภาพแวดล้อมกับคู่แข่งรายอื่น ๆ
และก�ำหนดโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อม
ภายใน
ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ในยุคปัจจุบนั ต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นแนวทางในการปฏิบตั เิ พือ่ ก่อให้เกิดภาวะ
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ คือ ต้องศึกษาสภาพแวดล้อมสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคขององค์กรรวมถึงการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ทเี่ หมาะสม และด�ำเนินการตามแผนที่
วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงแผนงาน
ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
ภาวะผูน้ ำ� ในปัจจุบนั เป็นแนวคิดของการศึกษาภาวะผูน้ ำ� ในกระบวนทัศน์ใหม่แสดงให้เห็นถึงการศึกษา
ภาวะผูน้ ำ� แนวใหม่เนือ่ งจากภาวะผูน้ ำ� ลักษณะนีเ้ ป็นการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ไปสูค่ วามเป็นผูน้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั
ทัศน์มีการกระจายอ�ำนาจ เสริมสร้างแรงจูงใจ มีคุณธรรมจริยธรรม และกระตุ้นผู้ตามให้มีภาวะผู้น�ำ ซึ่งภาวะ
ผู้น�ำในลักษณะนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านในปัจจุบัน และ
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีความซับซ้อน ภาวะผูน้ ำ� เป็นกระบวนการทีม่ อี ทิ ธิพลในด้านการเปลีย่ นแปลงเจตคติ
เน้นการสร้างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และนักวิชาการ กล่าวถึง องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
1. เซงเก (Senge, 1990) กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เป็นแนวคิดวิสัยทัศน์ที่จะท�ำให้คนก้าวไปสู่
ความเป็นเลิศประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) วิสัยทัศน์ส่วนตนคือ มีจุดมุ่งหมาย มีความหวังที่จะไปสู่จุดหมายใน
อนาคต 2) มีความมุ่งมั่นที่ดี คือนอกจากจะมีวิสัยทัศน์แล้วต้องมีความมุ่งมั่นที่จะลงมือปฏิบัติให้บรรลุสู่
ความส�ำเร็จ 3) มีความมุ่งมั่นฝึกฝนให้เกิดความช�ำนาญ และ 4) มีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
2. ดูบริน (Dubrin, 1998) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การคิด
ในระดับสูง (High-Level Cognitive) เช่น การคิดรวบยอด และการคิดแบบมีกลยุทธ์ 2) การสร้างสรรค์
กลยุทธ์ด้วยข้อมูลที่หลากหลาย (Gathering Multiple Inputs to Formulate Strategy 3) การคาดการณ์
และการก�ำหนดอนาคต (Anticipating and Creating a Future) 4) การคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary
Thinking) และ 5) การก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Creating a Vision)
3. ไอร์แลนด์ และฮิตต์ (Ireland and Hitt, 1999) กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การมุ่งมั่นต่อวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ (Determining the Firm’s
Purpose or Vision) ผู้น�ำต้องท�ำงานร่วมกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกจ้าง ลูกค้า ผู้ซื้อ และ
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ชุมชนเพือ่ ร่วมกันคิดว่าวัตถุประสงค์หรือวิสยั ทัศน์ใดทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย 2) การใช้ประโยชน์
และรักษาไว้ซึ่งความสามารถหลัก (Exploiting and Maintaining Core Competencies) ทุกองค์กรต้องมี
ต้นทุนมนุษย์ ความฉลาด การเงิน และสังคมที่ก่อให้เกิดความสามารถหลักขององค์กร เมื่อความสามารถหลัก
เหล่านี้เป็นสิ่งมีค่ายากต่อการเลียนแบบ หาได้ยากก็จะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแข่งขัน แต่ถ้า
สภาพแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนไปความสามารถหลักต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นภาระหน้าที่หลัก
ของผูน้ ำ� คือ ตัดสินว่าความสามารถหลักใดทีจ่ ำ� เป็นและส�ำคัญต่อการบรรลุสเู่ ป้าหมาย และควรพัฒนารักษาไว้
และน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3) การพัฒนาต้นทุนมนุษย์ (Developing Human Capital) ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
ต้องรักษา และส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถพิเศษ และส่งเสริมบุคลากรทั่วไปด้วยการจัดอบรมให้
ความรู้ และทักษะ 4) การสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (Sustaining an Effective
Organizational Culture) 5) การเน้นด้านคุณธรรม และจริยธรรม (Emphasizing Ethical Practices) ผู้น�ำ
เชิงกลยุทธ์ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์ ความไว้
วางใจ และความสามัคคี 6) การสร้างระบบการควบคุมองค์กรให้เกิดความสมดุล (Establishing Balanced
Organizational Controls) ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ตอ้ งก�ำหนดเกณฑ์การประเมินทีใ่ ช้ในการบริหารงานอย่างยุตธิ รรม
4. ฮิตต์ เอ็ม เอ, ฮานเนส เค ที และเซอร์ปา รอยย์ (Hitt M. A., Haynes K. T. and Serpa Roy,
1998) และไอร์แลนด์ และฮิตต์ (Ireland and Hitt, 1999 อ้างถึงใน Hitt M. A., Haynes K. T. and Serpa
Roy, 2010: 439) กล่าวว่า ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 ต้องมีลักษณะ 8 ประการ คือ
1) พัฒนา และสื่อสารวิสัยทัศน์ 2) ปรับเปลี่ยนความสามารถหลักให้เหมาะสม และโดดเด่น 3) เน้นการใช้
ทุนมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 4) ลงทุนกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย 5) ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย และ
ใช้ต้นทุนต�่ำ 6) สร้าง และรักษาวัฒนธรรมองค์กร 7) พัฒนา และใช้การควบคุมเชิงสมดุล 8) ให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
5. นาฮาวานดิ และเมเลคซาเด (Nahavandi and Malekzadeh, 1993) กล่าวถึง การจัดการกลยุทธ์
และภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) การก�ำหนดกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย วิเคราะห์สวอต (SWOT
Analysis) และตัดสินใจเลือกกลยุทธ์อย่างเหมาะสม สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมีความคิดเชิงกลยุทธ์
และมีความสามารถในการคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้า 2) การน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย
ด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และ 3) การควบคุมกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย ปรับปรุงแผนงานตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เน้นการน�ำ
Balanced Scorecard หรือ Bench Marking มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. กรรณิกา เรดมอนด์ (2559) กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้น�ำในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ 1) ด้านทักษะการสือ่ สาร ซึง่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
คือ การรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านเทคโนโลยี การน�ำเสนอ 2) ด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ คือ ความคิดริเริ่ม ความท้าทาย ความยืดหยุ่น และการมีจินตนาการ 3) ด้านทักษะวิสัยทัศน์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ การสื่อสารวิสัยทัศน์ และการสร้างแรงบันดาลใจ และ
4) ทักษะความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วม ความไว้วางใจ การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง
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7. กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน, ปิยพงษ์ สุเมตติกุล และไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) กล่าวว่า รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. การเปลี่ยนแปลงจิตส�ำนึก ซึ่งประกอบด้วย
1) การคิดเชิงปฏิวัติ 2) การรับรู้ ความเข้าใจ การคิดรวบยอด และการคิดอย่างมีกลยุทธ์ 3) การคาดคะเน
และการก�ำหนดอนาคต 4) การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจินตนาการที่หลากหลาย และ 2. การสร้างกลยุทธ์
การเปลี่ยนแปลง
8. กีระพงศ์ ผาภูมิ (2560) กล่าวว่า ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ
1) ด้านการน�ำตัวเอง ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ความรู้แบบโลกาภิวัตน์คิดเชิงบวก และทัศนคติแบบท�ำได้
และกระบวนทัศน์ที่เป็นโลกาภิวัตน์ 2) ด้านการน�ำทีม มี 4 องค์ประกอบ คือ การสร้างขวัญก�ำลังใจ และ
การจูงใจ การบริหารทีม และความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการสอนงานเพื่อพัฒนา
ผลงานของทีม และ 3) ด้านการน�ำองค์กร มี 3 องค์ประกอบ คือ การก�ำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ร่วม
การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมร่วม และการน�ำการเปลี่ยนแปลง
9. กัณฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูม์ (2556) กล่าวว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย
3 ด้าน คือ 1) ความคิดเชิงกลยุทธ์ 2) การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง 3) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
10. ดารุวรรณ ถวิลการ (2560) กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
1) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 2) ทักษะเชิงมโนทัศน์ 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 4) ความสามารถในการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 5) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของนักกลยุทธ์ และนักวิชาการข้างต้นถูกสังเคราะห์เป็นข้อมูล
3 ด้าน คือ 1) ด้านการน�ำตนเอง หมายถึงการมีองค์ความรู้ในโลกาภิวัตน์ ความคิดเชิงบวกและทัศนคติแบบ
ท�ำได้ กระบวนทัศน์ที่เป็นโลกาภิวัตน์ การพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัยตามสถานการณ์ การเป็น
ตัวอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2) ด้านการน�ำทีม หมายถึง การสร้างขวัญก�ำลังใจและการจูงใจ
การบริหารทีมและความขัดแย้ง การติดต่อสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์ การสอนงานฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาผลงานของทีม
พัฒนาทีมงานด้านเทคโนโลยี และด้านต่าง ๆ ส่งเสริมการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 3) ด้านการน�ำ
องค์กร หมายถึง ก�ำหนด ใช้ และทบทวนวิสัยทัศน์ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ร่วมให้เหมาะสม ก�ำหนดค่านิยมและ
วัฒนธรรมร่วม เป็นผู้น�ำด้านการเปลี่ยนแปลง ควบคุมงานด้วยระบบสมดุล พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรม
ให้ความรู้ และส่งเสริมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรมและจริยธรรมองค์ประกอบของภาวะผู้นำ� เชิงกลยุทธ์ทั้ง 3
ด้านสรุปเป็นข้อมูลตามตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 2 สรุปองค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21
1. การมีองค์ความรู้ในโลกาภิวัตน์
2. ความคิ ด เชิ ง บวกและทั ศ นคติ
แบบท�ำได้
3. กระบวนทัศน์ที่เป็นโลกาภิวัตน์
4. การพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี
ให้ทันสมัยตามสถานการณ์
5. การเป็นตัวอย่างทีด่ ดี า้ นคุณธรรม
และจริยธรรม

1. การสร้างขวัญก�ำลังใจและการจูงใจ
2. การบริหารทีมและความขัดแย้ง
3. การติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
4. การสอนงาน ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ผลงานของทีม
5. การพัฒนาทีมงานด้านเทคโนโลยี
และด้านต่าง ๆ
6. ส่งเสริมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม
และจริยธรรม

1. การก�ำหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์รว่ ม
2. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมร่วม
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
4. การมีความสามารถหลักที่ช่วย
พัฒนาองค์กรให้โดดเด่น
5. การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย
ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน
6. การใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายและ
ลงทุนต�่ำ
7. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
8. การพัฒนาและใช้ระบบควบคุม
ความสมดุล
9. การส่งเสริมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

บทวิเคราะห์ วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ที่สังเคราะห์ได้ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการน�ำตัวเอง
ด้านการน�ำทีม และด้านการน�ำองค์กร มีประเด็นที่ส�ำคัญ คือ
1. ด้านการน�ำตัวเอง ผู้น�ำเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินงานขององค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ
ต้องเรียนรู้ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง การเป็นผู้น�ำที่ดีต้องรู้จักศิลปะการเป็นผู้น�ำ รู้หลักการบริหาร
งาน และบริหารคนสมัยใหม่ องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ด้านการน�ำตัวเองที่ส�ำคัญ
คือ การมี องค์ความรู้และกระบวนทัศน์เชิงโลกาภิวัตน์ หมายถึงการมีแนวคิด และกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ผลงาน
เปิดกว้างทางความคิดและค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ในการสร้างความซื่อสัตย์ให้กับพนักงาน ผู้น�ำต้องมี
ความยืดหยุน่ สามารถทีจ่ ะย้ายหรือเดินทางไปต่างประเทศได้บอ่ ย และเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร มีกรอบความคิด
ที่เข้มแข็ง และมีความสามารถที่จะสร้างยุทธศาสตร์ในการคิดเพื่อจัดการ และรับมือกับความเสี่ยงตลอดจน
ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งโลกาภิวัตน์
2. ด้านการน�ำทีม ทีมงานเป็นหัวใจส�ำคัญอย่างยิ่งในการช่วยสร้างพลังร่วมเพื่อให้เกิดเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงานต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย การเสริมสร้างและผลักดันให้
บุคลากรภายในองค์กรรูจ้ กั วิธกี ารท�ำงานร่วมกันเป็นทีม และค้นหาเทคนิคเพือ่ การพัฒนา และปรับปรุงทีมงาน
ให้มศี กั ยภาพทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง องค์ประกอบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ด้านการน�ำทีมทีส่ ำ� คัญ
คือ การสร้างขวัญก�ำลังใจและการจูงใจ และการพัฒนาทีมงานด้านเทคโนโลยี ขวัญก�ำลังใจเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีผ่ นู้ ำ�
จะต้องเอาใจใส่ต่อทีมงานเพราะถ้าการบ�ำรุงขวัญที่ดีท�ำให้มีการสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร ดังนั้น
จึงควรมีการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจของทีมงาน เพื่อรักษาเสถียรภาพของทีมงานให้อยู่ในระดับสูงตาม
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ความต้องการ และส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงาน เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ฟลิปโป (Flippo,
1967) กล่าวว่า การให้ความส�ำคัญแก่ขวัญ และก�ำลังใจในการท�ำงานเป็นภาวะทางจิตใจที่จะท�ำการอุทิศตัว
เพื่องาน นอกจากความสามารถในการเป็นผู้น�ำของผู้บริหารแล้วความพึงพอใจในลักษณะ และสภาพของงาน
ทีป่ ฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือสมัครใจเข้าไปท�ำนัน้ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญต่อการสร้างขวัญและก�ำลังใจ
และการปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ผู้น�ำต้องก�ำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตราก�ำลัง และ
การท�ำงานแบบบูรณาการทีมงาน เพือ่ ส่งเสริมสมรรถนะการท�ำงานให้สงู ขึน้ (เทียมจิต คงอรุณ และสุภาภรณ์
ตัง้ ด�ำเนินสวัสดิ,์ 2561) และการพัฒนาทีมงานด้านเทคโนโลยีมคี วามส�ำคัญเช่นเดียวกัน คมกริช นันทะโรจพงศ์,
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน และนลินณัฐ ดีสวัสดิ์ (2560) กล่าวว่า เครื่องมือที่ส�ำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มี
ขีดสมรรถนะสูง คือ ทีมงานซึง่ เป็นการพัฒนาองค์กรระดับกลุม่ โดยการสร้างและพัฒนาทีมงานให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนใน
การวินิจฉัยปัญหา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ด�ำเนินการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา ตลอดจนประเมินผล
และติดตามผล จนพัฒนาไปเป็นทีมจัดการความรู้ ก่อเกิดวัฒนธรรมองค์การใหม่ โดยมีเทคโนโลยี และ
การสื่อสารในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมาสนับสนุนทีมในการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
3. ด้านการน�ำองค์กร ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานคือ ความรู้
ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารทีจ่ ะสามารถน�ำพา
องค์กรให้มีความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
องค์กรประสบความส�ำเร็จ คือ การก�ำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ร่วม การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยตาม
สถานการณ์ในปัจจุบนั และการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร วิสยั ทัศน์เป็นการมองภาพอนาคต
ของผู้น�ำ และสมาชิกในองค์กร และก�ำหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อ
เข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ และจุดหมายปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย มีพลัง
และมีความเป็นไปได้ ส่วนกลยุทธ์เป็นการก�ำหนดเป้าหมาย และวิธกี ารเดินหน้าสูเ่ ป้าหมาย ทีผ่ า่ นการวิเคราะห์
ภาพรวมทั้งภายในและภายนอก สิ่งส�ำคัญที่สุดของการท�ำกลยุทธ์ คือการสร้างการรับรู้ร่วมกันของทุกคนใน
องค์กร เปรียบเหมือนการพายเรือเมือ่ ทุกคนเข้าใจทิศทางทีจ่ ะไป (เป้าหมาย) เหตุผลทีไ่ ป (ท�ำไม) รูว้ ธิ กี าร และ
จังหวะที่จะพาย (วิธีการ) แล้วท�ำร่วมกัน เข้าใจตรงกัน กลยุทธ์ที่วางไว้จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
ในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยตามสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ ความก้าวหน้าและพัฒนาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ใน
ฐานะที่เป็นระบบย่อยภายในระบบสังคมมีความจ�ำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโต
ในอนาคต หลายหน่วยงานได้ปรับโครงสร้างขององค์กรจากโครงสร้างแบบล�ำดับขั้นเข้าสู่โครงสร้าง ระบบ
เครือข่ายพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขัน้ ตอนการท�ำงาน ช่วยให้การตัดสินใจและการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่ผู้น�ำในหน่วยงานต่าง ๆ ต้องติดตาม
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนต่อไป ASoftBiz (2014) กล่าวว่า ผูน้ ำ� ควร
เตรียมองค์กรเพื่อก้าวสู่ยุคสารสนเทศอย่างมั่นคง ดังนี้ 1) ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 2) พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก�ำลังเกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะ
ความต้องการทางด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อหาแนวโน้มความต้องการ จัดท�ำแผน และแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีขององค์กร 3) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และงบประมาณ เพื่อรองรับต่อการน�ำเทคโนโลยี
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มาใช้ และทีส่ ำ� คัญการส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรมภายในองค์กร ศิลปพร ศรีจนั่ เพชร (2014) กล่าวว่า
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กรท�ำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมแต่ละองค์กรและรูปแบบ
การบริหารงาน เช่น 1) การจัดท�ำจรรยาบรรณขององค์กร และสือ่ สารให้พนักงานทุกระดับทราบถึงจรรยาบรรณ
ขององค์กร เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการประพฤติตนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งก�ำหนดมาตรการหรือ
บทลงโทษต่อบุคคลที่มีความประพฤติที่ขัดต่อจรรยาบรรณ 2) ผู้บริหารตระหนักถึงความส�ำคัญของการมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ 3) การจัดให้มีการฝึกอบรม
เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กร
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ที่สังเคราะห์ได้จากบทความวิชาการนี้มีผลที่
น่าเชื่อถือ และสามารถน�ำไปปรับใช้กับองค์กรทุกระดับได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากได้สังเคราะห์จากบทความ
และงานวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับแนวคิดระดับขั้นรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูน้ ำ� (A Hierarchy Model for Leadership Development) ของ Jenilee Deal (2019) ทีก่ ล่าวว่า ขัน้ ตอน
การพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การน�ำตนเอง ขัน้ การน�ำทีม ขัน้ การน�ำทีมขนาดใหญ่ และ
ขั้นการน�ำองค์กร อย่างไรก็ตามผลที่ได้อาจยังไม่ครอบคลุมมากนักเพราะได้สังเคราะห์จากบทความวิชาการ
และงานวิจยั เพียง 10 ชิน้ เท่านัน้ ดังนัน้ จึงควรน�ำเอาผลทีไ่ ด้ไปทดลองใช้กบั องค์กรทีม่ ขี นาดเล็กหรือขนาดกลาง
และติดตามประเมินผลว่าองค์ประกอบทีไ่ ด้นนั้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีเ่ ป็นรูปธรรมมากน้อย
เพียงใด อีกประการหนึง่ รูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 มีหลากหลาย และจ�ำนวนมากในปัจจุบนั
ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นผู้ที่สนใจศึกษาหรือต่อยอดจากบทความนี้ สามารถน�ำผลการสังเคราะห์จาก
บทความนี้ไปประยุกต์ใช้รวมกับรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 อื่น ๆ ได้ เพื่อให้การเขียน
บทความวิชาการหรืองานวิจัยมีความสมบูรณ์ มากขึ้น

บทสรุป
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นกระบวนการที่แสดงออกถึงการมีความรู้
ความสามารถพิเศษในการวางแผนกลยุทธ์ และแนวทางอย่างชัดเจนมีจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนด้วย
การบริหารองค์กร และบุคลากร ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ต้องมีการคิดวางแผนอย่างมีระบบ มีคุณลักษณะที่
โดดเด่น คือ มีความนิ่ง สุขุม รอบคอบ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ คิดไตร่ตรอง เชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีต
กับปัจจุบัน เพื่อน�ำไปคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นย�ำ
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้น�ำต้องน�ำมาใช้เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทักษะภาวะ
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถช่วยให้ผู้น�ำได้เปรียบทางการแข่งขันกับองค์กร
ต่าง ๆ ได้ ซึ่งการได้เปรียบทางการแข่งขันนี้มาจากความสามารถของผู้น�ำในฐานะหัวหน้าขององค์กร และ
ความช่วยเหลือจากบุคลากรในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กรที่จะช่วยกันปรับปรุง และพัฒนาองค์กรไปสู่
ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก
นักกลยุทธ์ และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้น�ำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
ในศตวรรษที่ 21 ไว้หลายรูปแบบเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงของโลก และเพือ่ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
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ภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบหลักส�ำคัญ 3 ประการ
คือ 1) ด้านการน�ำตนเอง หมายถึง ผู้น�ำต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21
มีความคิดและทัศนคติเชิงบวก มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นตัวอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 2) ด้านการน�ำทีม หมายถึง ผู้น�ำต้องรู้จักใช้การเสริมแรงและให้แรงบันดาลใจ เช่น ให้รางวัล ให้
ก�ำลังใจแก่พนักงาน ช่วยขจัดปัญหา และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสาร
เชิงสร้างสรรค์ให้โอกาสพนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารงาน จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยี และด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม และจริยธรรม และ 3) ด้านการน�ำองค์กร
หมายถึง ผู้น�ำต้องรู้จักก�ำหนดใช้ และทบทวนวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ก�ำหนดและปฏิบัติตามค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเป็นผู้น�ำด้านการเปลี่ยนแปลง ควบคุมการท�ำงานด้วย
ความถูกต้องและยุตธิ รรม พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการปฏิบตั ติ นด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
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