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บทคัดย่อ

บทความวิชาการฉบับนี้น�ำเสนอเนื้อหาสาระส�ำคัญเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชาในสถาบัน
อุดมศึกษา โดยมีเนือ้ หาหลักประกอบด้วยความหมายของภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา ความส�ำคัญของภาวะ
ผูเ้ ชิงกลยุทธ์ตอ่ ภารกิจของประธานสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ตอ่ การด�ำเนินงานของประธานสาขาวิชา
แบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา และข้อเสนอแนะเพือ่ พัฒนาแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ประธานสาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษา

ABSTRACT

This article presented the strategic leadership of department head in the higher education.
The main content of this article describe about the meaning of strategic leadership of department head.
The importance of strategic leadership as the missions of department head. Also, this article describe the
relationship between the strategic leadership and the performance of department head. Additionally,
this article offer the model of strategic leadership of department head. Finally, this article offer the
suggestion for develop the strategic leadership of the department head.
Keyword : Strategic Leadership Department Head Higher Education
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560

81

บทน�ำ

การบริหารสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ที่แตก
ต่างจากการบริหารองค์การทางการศึกษาอื่นโดยทั่วไป
กล่าวคือสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชัน้ สูง โดยมีภารกิจทัง้ ด้านการสอน การท�ำวิจยั
การให้บริการวิชาการแก่สังคม การถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม และท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม ดังนัน้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจึงมีหลักในการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ คื อ การมุ ่ ง รั ก ษาคนดี ส ่ ง เสริ ม คนเก่ ง และพั ฒ นา
ประสิทธิภาพบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มคี ณ
ุ ภาพมากทีส่ ดุ
(วิจติ ร ศรีสอ้าน, 2541) ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษานัน้
ผู้บริหารนับเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการน�ำพาสถาบัน
อุดมศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นต่างๆ และเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
หลักต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของสถาบัน ดังนั้น
ผูบ้ ริหารในทุกระดับจึงต้องได้รบั การเรียนรูแ้ ละมีการพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา
ต� ำ แหน่ ง ประเภทผู ้ บ ริ ห ารในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
มีหลายระดับอาทิเช่น อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
หัวหน้าหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
วิทยาเขต ผู้อ�ำนวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียก
ชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และต�ำแหน่งอื่นตามที่
ก.พ.อ. ก�ำหนด (พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา, 2547) ในต� ำ แหน่ ง การบริ ห าร
ทั้งหมดนี้มีต�ำแหน่งที่ส�ำคัญมากส�ำหรับการบริหารสถาบัน
อุดมศึกษาตามที่ ก.พ.อ. ก�ำหนดคือ “หัวหน้าสาขาวิชา”
หรือ “ประธานสาขาวิชา” ซึ่งถือเป็นผู้บริหารระดับต้นใน
มหาวิทยาลัยทีร่ บั มอบหมายงานมาจากผูบ้ ริหารระดับกลาง
คือคณบดี เพื่อน�ำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นต�ำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาหรือ
ประธานสาขาวิชาจึงเป็นต�ำแหน่งที่ส�ำคัญไม่น้อยไปกว่า
ต�ำแหน่งการบริหารระดับอืน่ ดังที่ ติณ ปรัชญพฤกษ์ (2527
หน้า 1) กล่าวว่า
“หากจะเปรียบเทียบสาขาวิชาเป็นเส้นเลือดใหญ่
ของมหาวิทยาลัยแล้ว หัวหน้าสาขาวิชาก็เป็นผู้ท�ำหน้าที่
กระตุ้นเส้นเลือดใหญ่นั้นท�ำงาน”
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานสาขา
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิชาจึงต้องรู้จักหน้าที่ที่ส�ำคัญของตนเอง และมีภาวะผู้น�ำ
(Leadership) ในการบริหารงาน ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ ำ� ไว้มากมาย แต่ผเู้ ขียน
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Leadership) ที่เหมาะสมกับผู้บริหารระดับต้นในองค์การ
เพราะภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์นั้นเป็นสมรรถนะในการเป็น
ผู้น�ำที่ประกอบด้วยความสามารถในการคิดเพื่อก�ำหนด
กลยุทธ์ ความสามารถในการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จ ความสามารถในการสร้างและพัฒนาทีมงาน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการท� ำ งาน และ
ความสามารถในการประเมินและพัฒนากลยุทธ์ (ประยงค์
เนาวบุตร, 2557) ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าวเป็นสิ่งที่
ประธานสาขาวิชาทุกคนพึงมี 		
ด้วยความส�ำคัญดังกล่าวบทความวิชาการฉบับนี้
จึงมีวัตถุประสงค์ในการน�ำเสนอเนื้อหาสาระประกอบด้วย
ความหมายของภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา
ความส�ำคัญของภาวะผู้เชิงกลยุทธ์ต่อภารกิจของประธาน
สาขาวิชา ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ต่อการ
ด�ำเนินงานของประธานสาขาวิชา แบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์
ของประธานสาขาวิชา และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแบบ
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา

ความหมายของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
ของประธานสาขาวิชา

มีนักวิชาการทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
พยายามอธิบายความหมายของภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) ไว้หลากหลายความหมาย ดังต่อไปนี้
Smith and Piele (2006) ได้อธิบายความหมายของ
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผู้น�ำที่สามารถเลือกรูปแบบ
การบริหารงานหรือแสดงออกถึงพฤติกรรม เพื่อให้ไดรับ
ความร่วมมือจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการไปสูเ่ ป้าหมายเดียวกัน
DuBrin (2006) ได้อธิบายความหมายของภาวะผูน้ ำ�
เชิงกลยุทธ์ หมายถึง ภาวการณ์น�ำโดยก�ำหนดทิศทางและ
กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แกองค์กรในการริเริ่มสร้าง
สรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรอยูรอดและมีความก้าวหน้า
Hitt and Ireland (2007) ได้อธิบายความหมายของ
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผู้น�ำที่สนใจจุดมุ่งหมายหรือ

บทความวิชาการ
เป้าหมายขององค์การเป็นส�ำคัญโดยอาศัยการประเมินซ�ำ้ ที่
เป้าหมาย รวมทัง้ การก�ำหนดทิศทางขององค์การเป็นส�ำคัญ
โดยอาศัยการประเมินในการท�ำนายอนาคตด้วยสายตากว้างไกล
วาสนา วาสรังสร้อย (2555) ได้อธิบายความหมายของ
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผู้น�ำหรือกลุ่มผู้น�ำระดับสูง
ที่มีความสามารถในการคาดการณ มีมุมมองระยะยาวและ
สร้างความยืดหยุน ให้องค์ก ารบรรลุเป้าหมาย โดยมีขอบเขต
ความรับผิดชอบงานทั้งองค์การ
ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2557) ได้อธิบายความหมายของ
ภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถของผูน้ ำ� ในการ
คาดการณและมองเห็นอนาคต โดยคงสภาพความยืดหยุน
คิดอย่างมีกลยุทธ์และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นในการริเริ่มการ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างความไดเปรียบทางการแข่งขันให้เกิด
แกองค์การในอนาคต
จากความหมายของนักวิชาการทั้งต่างประเทศและ
ในประเทศผูเ้ ขียนขอสรุปภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของประธาน
สาขาวิชา โดยให้ความหมายของเนือ้ ประโยคทีเ่ ป็นค�ำส�ำคัญ
(keyword) ของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
1. พฤติกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้าง
สรรค์สิ่งใหม่
2. การท�ำงานที่เน้นร่วมกันท�ำงานเป็นทีม
3. การท�ำงานที่มีความยืดหยุ่น
4. การก�ำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
5. คุณลักษณะในการคาดการณ์อนาคตที่กว้างไกล
และแม่นย�ำ

ความส�ำคัญของภาวะผู้เชิงกลยุทธ์ต่อ
ภารกิจของประธานสาขาวิชา

การบริหารงานของประธานสาขาวิชานั้น ศรีมณา
เกษสาคร (2554) ได้ท�ำการสังเคราะห์จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) แนวปฏิบัติและแผนการด�ำเนินงาน
ของคณะวิชา แล้วท�ำการสรุปภารกิจส�ำคัญทีป่ ระธานสาขา
วิชาในสถาบันอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบ 3 ประการ คือ
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
โดยในส่วนความส�ำคัญของภาวะผู้เชิงกลยุทธ์ต่อภารกิจ
ของประธานสาขาวิชานี้ ผู้เขียนได้ท�ำการประยุกต์ความ
ส�ำคัญของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ตามค�ำส�ำคัญ (keyword)

ของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อภารกิจแต่ละด้านของ
ประธานสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1. ภารกิจด้านวิชาการ
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชาจะช่วย
ท�ำให้ภารกิจการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการประสบความ
ส�ำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การก�ำหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จะ
ท�ำให้อาจารย์ผู้สอนมีความเต็มใจในรายวิชาที่จัดให้สอน
มีแรงบันดาลใจในการเริ่มสิ่งสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ในการ
สอนนักศึกษา เพราะประธานสาขาวิชามีพฤติกรรมในการ
สร้างแรงบันดาลใจและเน้นการท�ำงานเป็นทีม
1.2 การด�ำเนินงานด้านหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพ ประธานสาขาวิชาจะสามารถท�ำการคาดคะเน
เหตุการณ์ลว่ งหน้าได้อย่างแม่นตรงท�ำให้การสร้างหลักสูตร
มีคณ
ุ ภาพและรองรับกับสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งการเน้นการท�ำงานเป็นทีมและมี
ความยืดหยุน่ จะท�ำให้การปฏิบตั ภิ ารกิจงานประกันคุณภาพ
ของสาขาวิชาประสบความส�ำเร็จตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
1.3 การก�ำหนดอาจารย์ทปี่ รึกษาประจ�ำหมูเ่ รียนของ
นักศึกษา การมีพฤติกรรมที่เน้นการท�ำงานเป็นทีมจะท�ำให้
การก�ำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามความต้องการของ
นักศึกษาอย่างแท้จริง ท�ำให้การด�ำเนินการให้คำ� ปรึกษาเป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย
1.4 การด�ำเนินการด้านงานวิจยั และการบริการสังคม
คุณสมบัตขิ องประธานสาขาวิชาทีม่ พี ฤติกรรมการแสดงออก
ในการสร้างแรงบันดาลใจการเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่นั้น
จะส่งผลไปยังอาจารย์ประจ�ำสาขาท�ำให้เกิดแรงจูงใจที่จะ
ขอทุนวิจัย พัฒนาการวิจัย และการบริการสังคมในรูปแบบ
ใหม่ๆ ขึ้น ท�ำให้การด�ำเนินการด้านงานวิจัยและการบริการ
สังคมของสาขาวิชามีความโดดเด่น สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง
2. ภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไป
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชาจะช่วย
ท�ำให้ภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไปประสบความส�ำเร็จ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การบริหารงบประมาณของสาขาวิชา การก�ำหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนของประธานสาขาวิชาจะช่วยท�ำให้การ
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ด�ำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของสาขาวิชาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ทั้งในการเขียนเสนอและจัดท�ำโครงการ
(project) ของอาจารย์ในสาขาวิชาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของคณะวิชาและของมหาวิทยาลัย
2.2 การประสานงานกับคณะวิชา การเน้นการท�ำงาน
ร่วมกันเป็นทีมของประธานสาขาวิชา จะท�ำให้สาขาวิชามีการ
ประสานงานกับคณะวิชาอย่างสม�ำ่ เสมอ ประธานสาขาวิชา
จะรับมอบนโยบายมาจากคณบดี แล้วด�ำเนินการถ่ายทอด
ต่อมายังอาจารย์ภายในสาขาวิชา ท�ำให้การด�ำเนินงานของ
สาขาวิชาสอดคล้องกับความต้องการของคณะวิชา
3. ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชาจะช่วย
ท�ำให้ภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษอืน่ ประสบความส�ำเร็จ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 การด�ำเนินงานโครงการพิเศษ ในการด�ำเนินงาน
ของสาขาวิชานั้นอาจได้รับภาระงานและงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกเพิ่มเข้ามา เช่น การบริการวิชาการแก่
สังคม การเป็นที่ปรึกษาวิชาการแก่หน่วยงานอื่น การได้รับ

งบประมาณให้เป็นผู้ประเมินส่วนราชการอื่น การขอความ
อนุเคราะห์ความช่วยเหลือด้านวิชาการจากหน่วยงานอื่น
เป็นต้น พฤติกรรมการสร้างแรงบันดาลใจและความคิด
สร้างสรรค์ของประธานสาขาวิชา จะช่วยส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติภารกิจของสาขาวิชาประสบความส�ำเร็จ
3.2 การด�ำเนินกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัยและ
กิจกรรมทีค่ ณบดีมอบหมาย ในการด�ำเนินภารกิจของสาขา
วิชาย่อมไม่มลี กั ษณะทีต่ ายตัวแน่นอน บางครัง้ สาขาวิชาอาจ
ได้รบั มอบหมายกิจกรรมหรือภารกิจพิเศษเพิม่ ขึน้ ประธาน
สาขาวิชาทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะในการคาดการณ์อนาคตทีก่ ว้างไกล
และแม่นย�ำ จะช่วยเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาเพื่อ
รองรับภารกิจพิเศษต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
ต่อการปฏิบัติงานของประธานสาขาวิชา

การศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ตอ่
การปฏิบัติงานของประธานสาขาวิชานั้น ผู้เขียนได้ท�ำการ
รวบรวมงานวิจัยที่ท�ำการศึกษาในสถานศึกษาและมีความ

ตารางที่ 1 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
ผู้วิจัย/ปีที่ศึกษา		
ขอบเขต		 ตัวแปรสาเหตุ		 ตัวแปรผล		
สรุปผล
สุวิทย์ ครึกกระโทก สถานศึกษาในภาค ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ผลลัพธ์ทางการศึกษา • มีอทิ ธิพลทางตรงและ
2554		
ตะวันออกเฉียงเหนือ			
ขั้นพื้นฐาน		
ทางอ้อมโดยบวก
		
ตอนล่าง						
• แบบจ�ำลองความ
								
สัมพันธ์เชิงสาเหตุ
								
สอดคล้องกัน
กมล โสวาปี 2556 โรงเรียนสังกัด
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิผลของ
มีความสัมพันธ์กัน
		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ			
โรงเรียน		
อย่างมีนัยส�ำคัญ
		
ศึกษาประถมศึกษา
		
อุดรธานีเขต 3
ศิริเพ็ญ สกุลวลีธร
สถานศึกษา สังกัด
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ การบริหารงานของ สามารถพยากรณ์
2556		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ได้ร้อยละ 56.10
		
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
รุ่งนิรัญ พุทธิเสน
โรงเรียน สังกัด
องค์ประกอบภาวะ ประสิทธิผลของ
มีอิทธิพลทั้งทางตรง
2557		
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
สถานศึกษา
อิทธิพลทางอ้อม
		
ศึกษาประถมศึกษา					
และอิทธิพลรวม
		
มหาสารคาม เขต 3
อรรัมภา เนื่องพุก
โรงพยาบาลสังกัด
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ผลลัพธ์ทางการพยาบาล มีความสัมพันธ์กัน
2558		
กองทัพบกส่วนภูมิภาค			
ของ โรงพยาบาล
อย่างมีนัยส�ำคัญ
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บทความวิชาการ
ใกล้เคียงกับการด�ำเนินงานในระดับสาขาวิชา โดยท�ำการ
รวบรวมภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ในการเป็นตัวแปรสาเหตุที่
ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ลักษณะต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นความส�ำคัญของภาวะผู้น�ำ
เชิงกลยุทธ์ในเชิงวิชาการที่ชัดเจนขึ้น ดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการทบทวน
วรรณกรรมจากงานวิ จั ย ย้ อ นหลั ง ที่ ผู ้ เขี ย นสรุ ป มานั้ น
ทั้งการศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ที่มี
อิทธิพลต่อตัวแปรตามทั้งด้านของผลลัพธ์ การบริหารงาน
และประสิทธิผลขององค์การ จึงท�ำให้ผู้เขียนสามารถสรุป
ได้ว่าในการบริหารงานตามภารกิจของประธานสาขาวิชา
ในสถาบันอุดมศึกษานั้น ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของประธาน
สาขาวิชาจะส่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านตามภารกิจทัง้ 3 ด้าน
ของสาขาวิชา ดังนั้นในการวิเคราะห์แบบภาวะผู้น�ำเชิงกล
ยุทธ์ของประธานสาขาวิชาที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้
ประธานสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้

แบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของ
ประธานสาขาวิชา

แบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น ผู ้ เขี ย นท� ำ การวิ เ คราะห์ ต าม
องค์ประกอบของภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ที่ Dubrin (2010) ได้
ท�ำการศึกษาซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ กิจกรรมองค์ความรู้
ระดับสูงของผู้น�ำ (High-level Cognitive Activity by the
leader) การรวบรวมข้อมูลทีห่ ลากหลายมาก�ำหนดกลยุทธ์
(Gathering Multiple Input to Formulate Strategy)
การคาดการณ์และสร้างอนาคต (Anticipating and creating
a future) การคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary thinking)
และการก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Creating Vision) แล้วน�ำมา
ประยุกต์ต่อยอดเพื่อท�ำการอธิบาย 2 ประเด็นหลักที่ส�ำคัญ
คือ “คุณลักษณะส่วนบุคคล” และ “พฤติกรรมการบริหาร”
ของประธานสาขาวิชาในแต่องค์ประกอบ เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารสาขาวิชาให้มกี ารด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา
องค์ประกอบ			
หลักส�ำคัญ
1. กิจกรรมองค์ความรู้ระดับสูงของผู้น�ำ (High-level 		 1. มีการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)
Cognitive Activity by the leader)
		
คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสาขาวิชา
2. มีแบบแผนความคิด (Mental Model) ที่เห็นภาพปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการบริหารงาน และผลลัพธ์ตามภารกิจของ
สาขาวิชาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน
		
พฤติกรรมการบริหาร
1. จัดท�ำแผนปฏิบตั งิ าน (Action Plan) ทีช่ ดั เจนในการด�ำเนินภารกิจต่างๆ ของสาขาวิชาทัง้ หัวข้อภารกิจ ระยะเวลาด�ำเนินการ
ผู้รับผิดชอบหลัก และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เป็นต้น
2. จัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ ง (Risk management) เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างปีการศึกษา แล้วส่งผล
กระทบต่อแผนปฏิบัติงานของสาขาวิชา ท�ำให้การบริหารงานของสาขาวิชามีความยืดหยุ่นและรองรับการเปลี่ยนแปลงได้
มากขึ้น
องค์ประกอบ			
หลักส�ำคัญ
2. การรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายมาก�ำหนดกลยุทธ์ 		 1. มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ (Connection)
(Gathering Multiple Input to Formulate Strategy)		 ที่หลากหลาย
			 2. หลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร (Participation)
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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ตารางที่ 2 แบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา (ต่อ)
		
คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการบริหารงาน
2. มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในการท�ำงานเป็นทีม
		
พฤติกรรมการบริหาร
1. ประธานสาขาวิชาต้องเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ ทัง้ ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เพือ่ รวบรวมข้อมูลทีส่ ำ� คัญในการ
บริหารสาขาวิชา
2. ประธานสาขาวิชาต้องพยายามเข้าร่วมสัมมนาหรือศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กบั องค์การอืน่ และถือเป็นการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมในการน�ำมาใช้กำ� หนดกลยุทธ์ของสาขาวิชา
3. ประธานสาขาต้องท�ำความร่วมมือตามข้อตกลง (MOU) กับองค์การภายนอก เพือ่ สร้างเครือข่ายทางวิชาการทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสาขาวิชา
4. ประธานสาขาต้องยึดหลักการท�ำงานเป็นทีม โดยมีการประชุมเพือ่ หาข้อสรุปทุกครัง้ เมือ่ มีการด�ำเนินการเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น การจัดท�ำแผนปฏิบัติงาน การจัดท�ำแผนความเสี่ยง การปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น
องค์ประกอบ				 หลักส�ำคัญ
3. การคาดการณ์และสร้างอนาคต 		 1. มีการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นย�ำ
(Anticipating and creating a future)		 (Forecasting)
		
คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. มีการคิดเชิงอนาคต (Future Thinking) คือประธานสาขาวิชาต้องความสามารถในการฉายภาพแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยใช้หลักคาดการณ์ที่เหมาะสม
2. การคิดเชิงอนาคตที่แม่นย�ำเกิดจากแนวปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
		
พฤติกรรมการบริหาร
1. น�ำเทคนิคทางการจัดการสมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการบริหารสาขาวิชา เช่น เทคนิคการวิเคราะห์สวอต
(SWOT Analysis) หรือเทคนิคการวิเคราะห์แรงกระทบทั้ง 5 ในการด�ำเนินงาน (Five Forces Model) เป็นต้น
2. พยายามระดมความคิดจากอาจารย์ในสาขาวิชาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการพยากรณ์ถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่ง
ผลกระทบต่อสาขาวิชาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยต้องท�ำการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 3 ด้าน
องค์ประกอบ			
หลักส�ำคัญ
4. การคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary thinking)		 1. กล้าหาญทางจริยธรรม (Moral courage) ในการ
			 เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
		
คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. ประธานสาขาวิชาต้องกล้าหาญทางจริยธรรม (Moral courage) ในการบริหารสาขาวิชา
2. ประธานสาขาวิชาต้องมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติบางอย่างที่ไม่มีประโยชน์
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ตารางที่ 2 แบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา (ต่อ)
		
พฤติกรรมการบริหาร
1. กล้าเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติที่ท�ำสืบต่อกันมา เมื่อเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะน�ำไปสู่สภาพการณ์
ที่ดีขึ้น เช่น การจัดท�ำโครงการอย่าเน้นตรงพิธีการเปิดโครงการมากจนเกินไปควรเน้นที่ผลลัพธ์ของโครงการ เมื่อท�ำงาน
ประกันคุณภาพอย่าเน้นดารสร้างหลักฐานเพียงเพื่อตอบตัวชี้วัดควรท�ำตามสภาพความเป็นจริงของสาขาวิชา เป็นต้น
2. กล้าก�ำหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารภารกิจของสาขาวิชา ถึงแม้จะขัดกับแนวทางการปฏิบตั เิ ดิมทีส่ บื ต่อกันมา เช่น ก�ำหนด
ให้อาจารย์ทุกคนต้องมีผลงานเผยแพร่อย่างน้อย 1 เรื่องต่อภาคการศึกษา ก�ำหนดภารกิจหน้าที่ที่อาจารย์ในสาขาต้องรับ
ผิดชอบร่วมกันอย่างอย่างเสมอภาคไม่ยึดถือตามความอาวุโส เป็นต้น
3. กล้าทักท้วงการท�ำงานของคณบดีหรือผู้บริหารระดับคณะ เมื่อเห็นว่าการด�ำเนินการดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมและ
ไม่เกิดประโยชน์กับคณะและสาขาวิชา โดยการทักท้วงต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักการมีเหตุผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
องค์ประกอบ			
หลักส�ำคัญ
5. การก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Creating Vision) 		 1. ก�ำหนดภาพอนาคตของสาขาที่ชัดเจนในระยะเวลา 5 ปี
			 ที่มีความท้าทาย
		
คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. ต้องมีทักษะการสื่อสาร (Communication) ที่ดี
2. ต้องมีการกระตุ้นจูงใจบุคลากร (Motivation) ที่ดี
		
พฤติกรรมการบริหาร
1. ประธานสาขาต้องก�ำหนดวิสัยทัศน์ของสาขาในระยะเวลาประมาณ 5 ปี ให้มีความชัดเจน ท้าทาย และสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง (วิสัยทัศน์ที่ดีเกิดจากองค์ประกอบที่ 1-4 รวมกัน)
2. ประธานสาขาต้องพยายามถ่ายทอดเป้าหมายเป็นระยะๆ ต่ออาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์
ภายในสาขาวิชาร่วมปฏิบัติภารกิจมุ่งสู่วิสัยทัศน์เดียวกัน
3. ประธานสาขาต้องคอยตรวจสอบการบรรลุเป้าหมายในแต่ละระยะของสาขาวิชา เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของสาขาวิชา
เมื่อถึงเวลาที่ก�ำหนดเอาไว้

จากตารางที่ 2 ผูเ้ ขียนอธิบายการวิเคราะห์แบบภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ 5 องค์ประกอบที่ Dubrin (2010) ได้ทำ� การ
ศึกษา แล้วน�ำมาประยุกต์กบั “คุณลักษณะส่วนบุคคล” และ
“พฤติกรรมการบริหาร” ของประธานสาขาวิชาในสถาบัน
อุดมศึกษา โดยอธิบายครอบคลุมคุณลักษณะที่ประธาน
สาขาวิชาพึงมีตามองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
และอธิบายพฤติกรรมการบริหารงานตามองค์ประกอบของ
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ซึ่งนับเป็นแนวปฏิบัติที่ประธานสาขา
วิชาทุกคนสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารภารกิจทัง้
3 ด้านได้ในทันที โดยประธานสาขาต้องพัฒนาคุณลักษณะ

ส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับแบบของภาวะผูเ้ ชิงกลยุทธ์ และ
น�ำแนวทางพฤติกรรมการบริหารตามแบบของภาวะผูเ้ ชิงกล
ยุทธ์ไปปรับใช้ในการบริหารสาขาวิชา เพือ่ การก้าวไปสูก่ าร
เป็น “ประธานสาขาวิชาที่มีภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์”

ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ พั ฒ นาแบบภาวะผู ้ น� ำ
เชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา

ส�ำหรับข้อเสนอแนะเพือ่ พัฒนาแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกล
ยุทธ์ของประธานสาขาวิชา ผู้เขียนได้ท�ำการสังเคราะห์จาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ เพื่อประยุกต์
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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เป็นข้อเสนอแนะส�ำหรับผูบ้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
ในการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา
ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ 3 ประการ ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูงควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
พัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา เช่น การ
จัดตั้งงบประมาณส�ำหรับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ประสบความส�ำเร็จมาถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด
เทคนิควิธีการบริหารที่ท�ำให้สาขาวิชาประสบความส�ำเร็จ
หรือการให้โอกาสประธานสาขาวิชาศึกษาดูงานเพื่อแลก
เปลีย่ นประสบการณ์แล้วน�ำมาเทียบเคียง (Benchmarking)
กับการบริหารสาขาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ เป็นต้น
2. การประเมินผลตามตัวชี้วัดภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
สถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดท�ำตัวชี้วัด (KPI) แบบภาวะ
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ส�ำหรับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานสาขาวิชา
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แล้วด�ำเนินการประเมินผลแบบ 360 องศา ตามตัวชี้วัด
ดังกล่าวอย่างน้อยปีการศึกษาล่ะ 1 ครั้ง เพื่อให้ประธาน
สาขาวิชารับทราบระดับภาวะความเป็นผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของ
ตนเอง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานสาขาวิชา ส�ำหรับการพัฒนาตนเองไปสูก่ ารมีภาวะ
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ต่อไป
3. การสร้างโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นา ศึ ก ษา
ค้นคว้า และท�ำการวิจยั อย่างจริงจังถึงโปรแกรมการพัฒนา
ภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์สำ� หรับประธานสาขาวิชา เพือ่ น�ำมาใช้
เป็นหลักส�ำหรับฝึกประสบการณ์ของผู้ที่ก�ำลังขึ้นมาด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานสาขาวิชาหรือจะขึ้นมาด�ำรงต�ำแหน่งใน
อนาคต และยังสามารถใช้ส�ำหรับพัฒนาประธานสาขาวิชา
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในปัจจุบันได้อีกด้วย
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