
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560 81

บทความวิชาการ

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
ของประธานสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
Strategic Leadership 
of Department Head in Higher Education

สามารถ อัยกร1

ภัทร์ศินี แสนส�าแดง2

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทความวิชาการ 

บทคัดย่อ
บทความวิชาการฉบับนี้น�าเสนอเนื้อหาสาระส�าคัญเก่ียวกับภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชาในสถาบัน

อดุมศกึษา  โดยมเีนือ้หาหลกัประกอบด้วยความหมายของภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของประธานสาขาวชิา  ความส�าคญัของภาวะ

ผู้เชงิกลยทุธ์ต่อภารกิจของประธานสาขาวชิา  ความสมัพนัธ์ของภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ต่อการด�าเนนิงานของประธานสาขาวชิา  

แบบภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของประธานสาขาวชิา  และข้อเสนอแนะเพือ่พฒันาแบบภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของประธานสาขาวิชา

 

ค�าส�าคัญ : ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์  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.
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี82

บทน�า
การบริหารสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ท่ีแตก

ต่างจากการบริหารองค์การทางการศึกษาอื่นโดยทั่วไป  

กล่าวคือสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมวิชาการ

และวิชาชพีชัน้สูง  โดยมภีารกจิทัง้ด้านการสอน  การท�าวจิยั  

การให้บริการวิชาการแก่สังคม การถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  และท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม  ดงันัน้

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจึงมีหลักในการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ คือการมุ่งรักษาคนดีส่งเสริมคนเก่งและพัฒนา

ประสิทธิภาพบคุลากรในมหาวทิยาลยัให้มคุีณภาพมากท่ีสดุ 

(วจิติร ศรีสอ้าน, 2541) ในการบรหิารสถาบนัอดุมศกึษานัน้   

ผู้บริหารนับเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการน�าพาสถาบัน

อดุมศกึษาบรรลวุตัถปุระสงค์ด้านต่างๆ และเป็นผูรั้บผิดชอบ 

หลักต่อความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของสถาบัน ดังนั้น 

ผูบ้ริหารในทกุระดบัจึงต้องได้รบัการเรยีนรูแ้ละมกีารพฒันา

อยู่ตลอดเวลา  

ต�าแหน่งประเภทผู ้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา

มีหลายระดับอาทิเช่น อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี  

หวัหน้าหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ทีม่ฐีานะเทียบเท่าคณะ  

ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี ผู้อ�านวยการส�านักงาน

วิทยาเขต ผู้อ�านวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียก

ชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง และต�าแหน่งอื่นตามที่  

ก.พ.อ. ก�าหนด (พระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา, 2547) ในต�าแหน่งการบริหาร

ทั้งหมดนี้มีต�าแหน่งที่ส�าคัญมากส�าหรับการบริหารสถาบัน

อุดมศึกษาตามที่ ก.พ.อ. ก�าหนดคือ “หัวหน้าสาขาวิชา” 

หรือ “ประธานสาขาวิชา” ซึ่งถือเป็นผู้บริหารระดับต้นใน

มหาวิทยาลยัทีรั่บมอบหมายงานมาจากผูบ้รหิารระดับกลาง

คือคณบดี เพื่อน�านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์

อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นต�าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาหรือ

ประธานสาขาวิชาจึงเป็นต�าแหน่งที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่า

ต�าแหน่งการบริหารระดับอืน่ ดังที ่ติณ  ปรชัญพฤกษ์ (2527 

หน้า 1) กล่าวว่า 

“หากจะเปรียบเทียบสาขาวิชาเป็นเส้นเลือดใหญ่

ของมหาวิทยาลัยแล้ว หัวหน้าสาขาวิชาก็เป็นผู้ท�าหน้าที่

กระตุ้นเส้นเลือดใหญ่นั้นท�างาน”

ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาหรือประธานสาขา 

วิชาจึงต้องรู้จักหน้าท่ีท่ีส�าคัญของตนเอง และมีภาวะผู้น�า 

(Leadership) ในการบริหารงาน ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษา

แนวคดิ ทฤษฎีท่ีเกีย่วข้องกบัภาวะผูน้�าไว้มากมาย แต่ผูเ้ขยีน

เล็งเห็นถึงความส�าคัญของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Leadership) ท่ีเหมาะสมกับผู้บริหารระดับต้นในองค์การ  

เพราะภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์์นั้นเป็นสมรรถนะในการเป็น

ผู้น�าที่ประกอบด้วยความสามารถในการคิดเพื่อก�าหนด

กลยุทธ์ ความสามารถในการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้บรรลุ 

ผลส�าเร็จ ความสามารถในการสร้างและพัฒนาทีมงาน 

ที่มีประสิทธิภาพและมีความมุ ่งมั่นในการท�างาน และ 

ความสามารถในการประเมินและพัฒนากลยุทธ์ (ประยงค์ 

เนาวบุตร, 2557) ซ่ึงคุณสมบัติเบ้ืองต้นดังกล่าวเป็นสิ่งท่ี

ประธานสาขาวิชาทุกคนพึงมี     

ด้วยความส�าคัญดังกล่าวบทความวิชาการฉบับนี ้

จึงมีวัตถุประสงค์ในการน�าเสนอเนื้อหาสาระประกอบด้วย  

ความหมายของภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ของประธานสาขาวชิา  

ความส�าคัญของภาวะผู้เชิงกลยุทธ์ต่อภารกิจของประธาน

สาขาวิชา ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ต่อการ

ด�าเนนิงานของประธานสาขาวชิา แบบภาวะผูน้�าเชงิกลยุทธ์

ของประธานสาขาวิชา และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแบบ

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา

ความหมายของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
ของประธานสาขาวิชา  

มีนักวิชาการท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ

พยายามอธบิายความหมายของภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ (Stra-

tegic Leadership) ไว้หลากหลายความหมาย ดังต่อไปนี้

Smith and Piele (2006) ได้อธบิายความหมายของ

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผู้น�าที่สามารถเลือกรูปแบบ 

การบริหารงานหรือแสดงออกถึงพฤติกรรม เพ่ือให้ได้รับ 

ความร่วมมอืจากผูใ้ต้บังคบับัญชาในการไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั    

DuBrin (2006) ได้อธบิายความหมายของภาวะผู้น�า 

เชิงกลยุทธ์ หมายถึง ภาวการณ์น�าโดยก�าหนดทิศทางและ 

กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์กรในการริเริ่มสร้าง 

สรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและมีความก้าวหน้า    

Hitt and Ireland (2007) ได้อธบิายความหมายของ 

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผู้น�าที่สนใจจุดมุ่งหมายหรือ
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เป้าหมายขององค์การเป็นส�าคญัโดยอาศยัการประเมนิซ�า้ที่ 

เป้าหมาย รวมทัง้การก�าหนดทศิทางขององค์การเป็นส�าคญั 

โดยอาศยัการประเมนิในการท�านายอนาคตด้วยสายตากว้างไกล

วาสนา วาสรงัสร้อย (2555) ได้อธบิายความหมายของ 

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผู้น�าหรือกลุ่มผู้น�าระดับสูง

ที่มีความสามารถในการคาดการณ์ มีมุมมองระยะยาวและ

สร้างความยดืหยุน่ ให้องค์์การบรรลเุป้าหมาย โดยมขีอบเขต

ความรับผิดชอบงานทั้งองค์การ

ชยัเสฏฐ์ พรหมศร ี(2557) ได้อธบิายความหมายของ

ภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ หมายถงึ ความสามารถของผูน้�าในการ

คาดการณ์และมองเห็นอนาคต โดยคงสภาพความยืดหยุ่น 

คิดอย่างมีกลยุทธ์และท�างานร่วมกับผู้อื่นในการริเริ่มการ

เปล่ียนแปลงที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิด

แก่องค์การในอนาคต

จากความหมายของนักวิชาการท้ังต่างประเทศและ

ในประเทศผู้เขยีนขอสรปุภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของประธาน

สาขาวชิา  โดยให้ความหมายของเน้ือประโยคทีเ่ป็นค�าส�าคญั 

(keyword) ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ดังนี้

1. พฤติกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้าง 

สรรค์สิ่งใหม่  

2. การท�างานที่เน้นร่วมกันท�างานเป็นทีม

3. การท�างานที่มีความยืดหยุ่น

4. การก�าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

5. คุณลักษณะในการคาดการณ์อนาคตท่ีกว้างไกล

และแม่นย�า

  

ความส�าคัญของภาวะผู้เชิงกลยุทธ์ต่อ
ภารกิจของประธานสาขาวิชา

การบริหารงานของประธานสาขาวิชานั้น ศรีมณา  

เกษสาคร (2554) ได้ท�าการสังเคราะห์จากรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) แนวปฏิบัติและแผนการด�าเนินงาน

ของคณะวชิา แล้วท�าการสรปุภารกจิส�าคญัทีป่ระธานสาขา

วิชาในสถาบันอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบ 3 ประการ คือ 

ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ 

โดยในส่วนความส�าคัญของภาวะผู้เชิงกลยุทธ์ต่อภารกิจ

ของประธานสาขาวิชาน้ี ผู้เขียนได้ท�าการประยุกต์ความ

ส�าคัญของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ตามค�าส�าคัญ (keyword) 

ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อภารกิจแต่ละด้านของ

ประธานสาขาวิชาดังต่อไปนี้

1. ภารกิจด้านวิชาการ  

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชาจะช่วย

ท�าให้ภารกิจการปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการประสบความ

ส�าเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 การก�าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จะ

ท�าให้อาจารย์ผู้สอนมีความเต็มใจในรายวิชาที่จัดให้สอน   

มีแรงบันดาลใจในการเริ่มสิ่งสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ในการ

สอนนักศึกษา เพราะประธานสาขาวิชามีพฤติกรรมในการ

สร้างแรงบันดาลใจและเน้นการท�างานเป็นทีม

1.2 การด�าเนินงานด้านหลักสูตรและการประกัน

คุณภาพ ประธานสาขาวิชาจะสามารถท�าการคาดคะเน

เหตกุารณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นตรงท�าให้การสร้างหลกัสตูร

มคีณุภาพและรองรบักบัสถานการณ์ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะ

เกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งการเน้นการท�างานเป็นทีมและมี

ความยดืหยุน่จะท�าให้การปฏบิตัภิารกจิงานประกนัคณุภาพ

ของสาขาวิชาประสบความส�าเร็จตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

1.3 การก�าหนดอาจารย์ทีป่รกึษาประจ�าหมู่เรยีนของ

นักศึกษา การมีพฤติกรรมที่เน้นการท�างานเป็นทีมจะท�าให้

การก�าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นไปตามความต้องการของ

นกัศกึษาอย่างแท้จรงิ ท�าให้การด�าเนนิการให้ค�าปรกึษาเป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย

1.4 การด�าเนนิการด้านงานวจิยัและการบรกิารสงัคม 

คณุสมบตัขิองประธานสาขาวชิาทีม่พีฤติกรรมการแสดงออก

ในการสร้างแรงบันดาลใจการเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่นั้น  

จะส่งผลไปยังอาจารย์ประจ�าสาขาท�าให้เกิดแรงจูงใจที่จะ

ขอทุนวิจัย พัฒนาการวิจัย และการบริการสังคมในรูปแบบ

ใหม่ๆ ขึ้น ท�าให้การด�าเนินการด้านงานวิจัยและการบริการ

สงัคมของสาขาวชิามคีวามโดดเด่น สามารถตอบสนองความ

ต้องการของสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง

2. ภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไป  

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชาจะช่วย

ท�าให้ภารกิจด้านการบริหารงานทั่วไปประสบความส�าเร็จ  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การบรหิารงบประมาณของสาขาวชิา การก�าหนด 

เป้าหมายท่ีชัดเจนของประธานสาขาวิชาจะช่วยท�าให้การ
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ด�าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของสาขาวิชาเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ทั้งในการเขียนเสนอและจัดท�าโครงการ 

(project) ของอาจารย์ในสาขาวิชาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์   

พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ของคณะวชิาและของมหาวทิยาลยั

2.2 การประสานงานกบัคณะวชิา การเน้นการท�างาน 

ร่วมกนัเป็นทมีของประธานสาขาวชิา จะท�าให้สาขาวชิามกีาร 

ประสานงานกบัคณะวชิาอย่างสม�า่เสมอ ประธานสาขาวชิา

จะรับมอบนโยบายมาจากคณบดี แล้วด�าเนินการถ่ายทอด

ต่อมายังอาจารย์ภายในสาขาวิชา ท�าให้การด�าเนินงานของ

สาขาวิชาสอดคล้องกับความต้องการของคณะวิชา

3. ด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชาจะช่วย

ท�าให้ภารกจิด้านกจิกรรมพิเศษอืน่ประสบความส�าเร็จ  โดยมี 

รายละเอียดดังนี้

3.1 การด�าเนนิงานโครงการพเิศษ ในการด�าเนนิงาน 

ของสาขาวิชาน้ันอาจได้รับภาระงานและงบประมาณจาก

หน่วยงานภายนอกเพิ่มเข้ามา เช่น การบริการวิชาการแก่

สังคม การเป็นที่ปรึกษาวิชาการแก่หน่วยงานอื่น การได้รับ

งบประมาณให้เป็นผู้ประเมินส่วนราชการอื่น การขอความ

อนุเคราะห์ความช่วยเหลือด้านวิชาการจากหน่วยงานอื่น  

เป็นต้น พฤติกรรมการสร้างแรงบันดาลใจและความคิด

สร้างสรรค์ของประธานสาขาวิชา จะช่วยส่งเสริมให้การ

ปฏิบัติภารกิจของสาขาวิชาประสบความส�าเร็จ

3.2 การด�าเนินกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัยและ

กจิกรรมทีค่ณบดมีอบหมาย ในการด�าเนนิภารกจิของสาขา 

วชิาย่อมไม่มลีกัษณะท่ีตายตวัแน่นอน บางครัง้สาขาวชิาอาจ

ได้รบัมอบหมายกจิกรรมหรือภารกจิพเิศษเพิม่ขึน้  ประธาน

สาขาวชิาทีม่คีณุลกัษณะในการคาดการณ์อนาคตทีก่ว้างไกล

และแม่นย�า จะช่วยเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาเพ่ือ

รองรับภารกิจพิเศษต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
ต่อการปฏิบัติงานของประธานสาขาวิชา

การศกึษาความสมัพนัธ์ของภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ต่อ

การปฏิบัติงานของประธานสาขาวิชานั้น ผู้เขียนได้ท�าการ

รวบรวมงานวิจัยที่ท�าการศึกษาในสถานศึกษาและมีความ

ตารางที่ 1 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

 ผู้วิจัย/ปีที่ศึกษา  ขอบเขต  ตัวแปรสาเหตุ  ตัวแปรผล  สรุปผล

สุวิทย์ ครึกกระโทก สถานศึกษาในภาค ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ผลลัพธ์ทางการศึกษา • มอีทิธพิลทางตรงและ
2554  ตะวันออกเฉียงเหนือ   ขั้นพื้นฐาน  ทางอ้อมโดยบวก
  ตอนล่าง      • แบบจ�าลองความ
        สัมพันธ์เชิงสาเหตุ
        สอดคล้องกัน
กมล โสวาปี 2556 โรงเรียนสังกัด ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิผลของ มีความสัมพันธ์กัน
  ส�านักงานเขตพื้นที่การ   โรงเรียน  อย่างมีนัยส�าคัญ
  ศึกษาประถมศึกษา
  อุดรธานีเขต 3
ศิริเพ็ญ สกุลวลีธร  สถานศึกษา สังกัด ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ การบริหารงานของ สามารถพยากรณ์
2556  ส�านักงานเขตพื้นที่การ ของผู้บริหาร สถานศึกษา ได้ร้อยละ 56.10
  ศกึษามธัยมศกึษาเขต 6
รุ่งนิรัญ พุทธิเสน  โรงเรียน สังกัด องค์ประกอบภาวะ ประสิทธิผลของ มีอิทธิพลทั้งทางตรง
2557  ส�านักงานเขตพื้นที่การ ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ สถานศึกษา อิทธิพลทางอ้อม
  ศึกษาประถมศึกษา     และอิทธิพลรวม
  มหาสารคาม เขต 3
อรรัมภา เนื่องพุก  โรงพยาบาลสังกัด ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ผลลพัธ์ทางการพยาบาล มีความสัมพันธ์กัน
2558  กองทัพบกส่วนภูมิภาค   ของ โรงพยาบาล อย่างมีนัยส�าคัญ
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บทความวิชาการ

ใกล้เคียงกับการด�าเนินงานในระดับสาขาวิชา โดยท�าการ

รวบรวมภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในการเป็นตัวแปรสาเหตุที่

ส่งผลต่อการด�าเนินงาน การปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ลักษณะต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นความส�าคัญของภาวะผู้น�า

เชิงกลยุทธ์ในเชิงวิชาการที่ชัดเจนขึ้น ดังตารางที่ 1 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการทบทวน

วรรณกรรมจากงานวิจัยย้อนหลังที่ผู ้ เขียนสรุปมานั้น  

ทั้งการศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

แสดงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ท่ีมี

อิทธิพลต่อตัวแปรตามทั้งด้านของผลลัพธ์ การบริหารงาน  

และประสิทธิผลขององค์การ จึงท�าให้ผู้เขียนสามารถสรุป

ได้ว่าในการบริหารงานตามภารกิจของประธานสาขาวิชา

ในสถาบันอุดมศึกษานั้น ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของประธาน

สาขาวชิาจะส่งผลต่อผลการปฏบิติังานตามภารกจิท้ัง 3 ด้าน

ของสาขาวิชา ดังนั้นในการวิเคราะห์แบบภาวะผู้น�าเชิงกล

ยุทธ์ของประธานสาขาวิชาที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมให้

ประธานสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจได้

แบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ
ประธานสาขาวิชา

แบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา

ในสถาบันอุดมศึกษานั้น ผู ้เขียนท�าการวิเคราะห์ตาม 

องค์ประกอบของภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ที ่Dubrin (2010) ได้

ท�าการศึกษาซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ กิจกรรมองค์ความรู้

ระดับสูงของผู้น�า (High-level Cognitive Activity by the  

leader) การรวบรวมข้อมลูทีห่ลากหลายมาก�าหนดกลยทุธ์ 

(Gathering Multiple Input to Formulate Strategy)   

การคาดการณ์และสร้างอนาคต (Anticipating and creating  

a future) การคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary thinking) 

และการก�าหนดวิสัยทัศน์ (Creating Vision) แล้วน�ามา 

ประยุกต์ต่อยอดเพื่อท�าการอธิบาย 2 ประเด็นหลักที่ส�าคัญ  

คอื “คณุลกัษณะส่วนบุคคล” และ “พฤตกิรรมการบรหิาร”  

ของประธานสาขาวชิาในแต่องค์ประกอบ เพือ่ใช้เป็นแนวทาง 

ในการบรหิารสาขาวชิาให้มกีารด�าเนินงานทีม่ปีระสทิธิภาพ 

ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา

 องค์ประกอบ   หลักส�าคัญ

1. กิจกรรมองค์ความรู้ระดับสูงของผู้น�า (High-level   1. มีการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)

Cognitive Activity by the leader)

  คุณลักษณะส่วนบุคคล

1. มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสาขาวิชา

2. มีแบบแผนความคิด (Mental Model) ที่เห็นภาพปัจจัยน�าเข้า กระบวนการบริหารงาน และผลลัพธ์ตามภารกิจของ

สาขาวิชาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน

  พฤติกรรมการบริหาร

1. จดัท�าแผนปฏบิตังิาน (Action Plan) ทีช่ดัเจนในการด�าเนนิภารกจิต่างๆ ของสาขาวชิาทัง้หวัข้อภารกจิ ระยะเวลาด�าเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบหลัก และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เป็นต้น 

2. จดัท�าแผนบริหารความเสีย่ง (Risk management) เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างปีการศกึษา  แล้วส่งผล 

กระทบต่อแผนปฏิบัติงานของสาขาวิชา ท�าให้การบริหารงานของสาขาวิชามีความยืดหยุ่นและรองรับการเปลี่ยนแปลงได้

มากขึ้น

 องค์ประกอบ   หลักส�าคัญ

2. การรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายมาก�าหนดกลยุทธ์   1. มีการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ (Connection) 

(Gathering Multiple Input to Formulate Strategy)  ที่หลากหลาย

   2. หลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร (Participation)
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ตารางที่ 2 แบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา (ต่อ)

  คุณลักษณะส่วนบุคคล

1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการบริหารงาน

2. มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในการท�างานเป็นทีม

  พฤติกรรมการบริหาร

1. ประธานสาขาวชิาต้องเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ทัง้ในระดบัคณะและระดบัมหาวทิยาลยั  เพือ่รวบรวมข้อมลูท่ีส�าคัญในการ

บริหารสาขาวิชา

2. ประธานสาขาวิชาต้องพยายามเข้าร่วมสัมมนาหรือศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้าง

เครอืข่ายความสมัพันธ์กับองค์การอืน่  และถือเป็นการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิในการน�ามาใช้ก�าหนดกลยทุธ์ของสาขาวชิา

3. ประธานสาขาต้องท�าความร่วมมือตามข้อตกลง (MOU) กับองค์การภายนอก เพือ่สร้างเครอืข่ายทางวชิาการท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อสาขาวิชา

4. ประธานสาขาต้องยดึหลกัการท�างานเป็นทมี โดยมีการประชุมเพ่ือหาข้อสรปุทุกครัง้เมือ่มกีารด�าเนนิการเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ที่ 

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เช่น การจัดท�าแผนปฏิบัติงาน การจัดท�าแผนความเสี่ยง การปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น

 องค์ประกอบ    หลักส�าคัญ

3. การคาดการณ์และสร้างอนาคต   1. มีการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นย�า

(Anticipating and creating a future)  (Forecasting)

  คุณลักษณะส่วนบุคคล

1. มีการคิดเชิงอนาคต (Future Thinking)  คือประธานสาขาวิชาต้องความสามารถในการฉายภาพแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต โดยใช้หลักคาดการณ์ที่เหมาะสม

2. การคิดเชิงอนาคตที่แม่นย�าเกิดจากแนวปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย

  พฤติกรรมการบริหาร

1. น�าเทคนิคทางการจัดการสมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการบริหารสาขาวิชา เช่น เทคนิคการวิเคราะห์สวอต 

(SWOT Analysis)  หรือเทคนิคการวิเคราะห์แรงกระทบทั้ง 5 ในการด�าเนินงาน (Five Forces Model) เป็นต้น

2. พยายามระดมความคิดจากอาจารย์ในสาขาวิชาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการพยากรณ์ถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่ง

ผลกระทบต่อสาขาวิชาทั้งในระยะสั้น  ระยะกลาง  และระยะยาว  โดยต้องท�าการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 3 ด้าน

 องค์ประกอบ   หลักส�าคัญ

4. การคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary thinking)  1. กล้าหาญทางจริยธรรม (Moral courage) ในการ

   เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

  คุณลักษณะส่วนบุคคล

1. ประธานสาขาวิชาต้องกล้าหาญทางจริยธรรม (Moral courage) ในการบริหารสาขาวิชา

2. ประธานสาขาวิชาต้องมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติบางอย่างที่ไม่มีประโยชน์
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จากตารางที ่2 ผูเ้ขยีนอธบิายการวเิคราะห์แบบภาวะ

ผู้น�าเชงิกลยทุธ์ 5 องค์ประกอบที ่Dubrin (2010) ได้ท�าการ

ศกึษา  แล้วน�ามาประยกุต์กับ “คุณลกัษณะส่วนบคุคล” และ 

“พฤติกรรมการบริหาร” ของประธานสาขาวิชาในสถาบัน

อุดมศึกษา โดยอธิบายครอบคลุมคุณลักษณะท่ีประธาน

สาขาวิชาพึงมีตามองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์  

และอธบิายพฤตกิรรมการบรหิารงานตามองค์ประกอบของ

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ซึ่งนับเป็นแนวปฏิบัติที่ประธานสาขา

วชิาทกุคนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารภารกจิทัง้ 

3 ด้านได้ในทันที  โดยประธานสาขาต้องพัฒนาคุณลักษณะ

ตารางที่ 2 แบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา (ต่อ)

  พฤติกรรมการบริหาร

1. กล้าเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติที่ท�าสืบต่อกันมา  เมื่อเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะน�าไปสู่สภาพการณ์

ที่ดีขึ้น เช่น การจัดท�าโครงการอย่าเน้นตรงพิธีการเปิดโครงการมากจนเกินไปควรเน้นท่ีผลลัพธ์ของโครงการ เมื่อท�างาน

ประกันคุณภาพอย่าเน้นดารสร้างหลักฐานเพียงเพื่อตอบตัวชี้วัดควรท�าตามสภาพความเป็นจริงของสาขาวิชา เป็นต้น

2. กล้าก�าหนดกฎเกณฑ์ในการบรหิารภารกจิของสาขาวชิา ถงึแม้จะขดักบัแนวทางการปฏิบตัเิดมิทีส่บืต่อกนัมา เช่น ก�าหนด

ให้อาจารย์ทุกคนต้องมีผลงานเผยแพร่อย่างน้อย 1 เรื่องต่อภาคการศึกษา ก�าหนดภารกิจหน้าที่ที่อาจารย์ในสาขาต้องรับ

ผิดชอบร่วมกันอย่างอย่างเสมอภาคไม่ยึดถือตามความอาวุโส เป็นต้น

3. กล้าทักท้วงการท�างานของคณบดีหรือผู้บริหารระดับคณะ เมื่อเห็นว่าการด�าเนินการดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมและ

ไม่เกิดประโยชน์กับคณะและสาขาวิชา โดยการทักท้วงต้องอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการมีเหตุผลและเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม

 องค์ประกอบ   หลักส�าคัญ

5. การก�าหนดวิสัยทัศน์ (Creating Vision)    1. ก�าหนดภาพอนาคตของสาขาที่ชัดเจนในระยะเวลา 5 ปี

   ที่มีความท้าทาย

  คุณลักษณะส่วนบุคคล

1. ต้องมีทักษะการสื่อสาร (Communication) ที่ดี

2. ต้องมีการกระตุ้นจูงใจบุคลากร (Motivation) ที่ดี

  พฤติกรรมการบริหาร

1. ประธานสาขาต้องก�าหนดวิสัยทัศน์ของสาขาในระยะเวลาประมาณ 5 ปี ให้มีความชัดเจน ท้าทาย และสอดคล้องกับ

สภาพความเป็นจริง (วิสัยทัศน์ที่ดีเกิดจากองค์ประกอบที่ 1-4 รวมกัน) 

2. ประธานสาขาต้องพยายามถ่ายทอดเป้าหมายเป็นระยะๆ ต่ออาจารย์ประจ�าสาขาวิชา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์

ภายในสาขาวิชาร่วมปฏิบัติภารกิจมุ่งสู่วิสัยทัศน์เดียวกัน

3. ประธานสาขาต้องคอยตรวจสอบการบรรลุเป้าหมายในแต่ละระยะของสาขาวิชา เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของสาขาวิชา

เมื่อถึงเวลาที่ก�าหนดเอาไว้

ส่วนบคุคลให้สอดคล้องกบัแบบของภาวะผูเ้ชงิกลยทุธ์ และ

น�าแนวทางพฤตกิรรมการบรหิารตามแบบของภาวะผู้เชิงกล

ยทุธ์ไปปรบัใช้ในการบรหิารสาขาวชิา  เพือ่การก้าวไปสูก่าร

เป็น “ประธานสาขาวิชาที่มีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์” 

ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาแบบภาวะผู้น�า
เชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา

ส�าหรบัข้อเสนอแนะเพ่ือพฒันาแบบภาวะผูน้�าเชงิกล

ยุทธ์ของประธานสาขาวิชา ผู้เขียนได้ท�าการสังเคราะห์จาก

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ เพื่อประยุกต์



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี88

เป็นข้อเสนอแนะส�าหรบัผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาทกุระดบั  

ในการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของประธานสาขาวิชา  

ประกอบด้วยข้อเสนอแนะ 3 ประการ ดังนี้

1. ผู้บริหารระดับสูงควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการ

พัฒนาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของประธานสาขาวิชา  เช่น  การ

จัดตั้งงบประมาณส�าหรับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่ีประสบความส�าเร็จมาถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด  

เทคนิควิธีการบริหารที่ท�าให้สาขาวิชาประสบความส�าเร็จ  

หรือการให้โอกาสประธานสาขาวิชาศึกษาดูงานเพื่อแลก

เปล่ียนประสบการณ์แล้วน�ามาเทยีบเคียง (Benchmarking) 

กับการบริหารสาขาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ เป็นต้น  

2. การประเมินผลตามตัวชี้วัดภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์  

สถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดท�าตัวชี้วัด (KPI) แบบภาวะ

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานสาขาวิชา  

แล้วด�าเนินการประเมินผลแบบ 360 องศา ตามตัวช้ีวัด 

ดังกล่าวอย่างน้อยปีการศึกษาล่ะ 1 ครั้ง เพ่ือให้ประธาน

สาขาวชิารบัทราบระดบัภาวะความเป็นผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของ

ตนเอง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานสาขาวชิา ส�าหรบัการพฒันาตนเองไปสูก่ารมภีาวะ

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ต่อไป 

3. การสร้างโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์  

สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนให้มีการพัฒนา ศึกษา

ค้นคว้า  และท�าการวจิยัอย่างจรงิจงัถงึโปรแกรมการพฒันา

ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ส�าหรับประธานสาขาวชิา เพือ่น�ามาใช้

เป็นหลักส�าหรับฝึกประสบการณ์ของผู้ท่ีก�าลังข้ึนมาด�ารง

ต�าแหน่งประธานสาขาวิชาหรือจะข้ึนมาด�ารงต�าแหน่งใน

อนาคต  และยังสามารถใช้ส�าหรับพัฒนาประธานสาขาวิชา

ที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในปัจจุบันได้อีกด้วย
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