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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นำา เชิงกลยุทธ์ของ

หัวหน้าสาขาวชิาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 2) ศึกษาความสำาคญัในการพฒันาภาวะผูน้ำาเชงิกล
ยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรสายวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำานวน 360 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า ความเชื่อมั่น .98 สถิติที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคล มี องค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1 การกำาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ มี 5 องค์ประกอบ
ย่อย 34 ตัวชี้วัด 1.2 การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มี 4 องค์ประกอบย่อย และ 26 ตัวชี้วัด 1.3 การควบคุม
และประเมินกลยุทธ์ มี 3 องค์ประกอบย่อย และ 13 ตัวชี้วัด 2) ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลัก
ภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธข์องหวัหนา้สาขาวชิาในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดับมาก ความสำาคัญ ในการพัฒนาภาวะผูน้ำาเชิงกลยทุธข์องหวัหนา้สาขาวิชาในมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล มรีะดบัมากทีส่ดุ 1 องค์ประกอบ คือการนำากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิอยู่ในระดบัมาก 2 องคป์ระกอบ 
เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย คือ การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ และ การกำาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาภาวะผู้นำา ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ หัวหน้าสาขาวิชา 
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Abstract
The purpose of this research was 1) to investigate the components and indicators 

of the strategic leadership of head of department in Rajamangala University of Technology, 
2) to study the importance of strategic leadership development of head of department in 
Rajamangala University of Technology. The research was carried out with 360 academic 
personnel samples. The instrument used was a questionnaire with five rating scales and the 
reliability is 0.98. The statistics used were mean, percentage and standard deviation.

The findings of this research revealed that the strategic leadership of head of  
department in Rajamangala University of Technology consisted of three main components 
such as 1) Determining strategic direction consisted of 5 sub - components and 34  
indicators, 2) Strategic in action consisted of 4 sub - components and 26 indicators,  
3) Strategic control and evaluation consisted of 3 sub - components and 13 indicators.

The suitability of main components of the strategic leadership of head of department 
in Rajamangala University of Technology, as a whole and as an individual, were in ‘much’ 
level. And the importance of strategic leadership development of head of department in 
Rajamangala University of Technology: Strategic in action was in ‘very much’ level, followed 
by Strategic control and evaluation and Determining strategic direction were in ‘much’ level 
accordingly.
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บทนำา
หั วหน้ าสาขาวิ ช า ในมหาวิทยาลั ย

เทคโนโลยีราชมงคล เป็นบุคลากรสายวิชาการที่
เป็นผู้บริหารระดับต้น มีภารกิจด้านการบริหาร 
พัฒนาวิชาการ พัฒนาอาจารย์ พัฒนาตนเอง 
และปฏิบัติหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ ซึ่ง
การบริหารงานสาขาวิชา ให้บรรลุผลสำาเร็จได้นั้น
หัวหน้าสาขาวิชาจำาเป็นต้องมี ความสามารถใน
ด้านการบริหาร มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนงาน
ของสาขาวิชา โดยใช้ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์มาส
นับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเช่ือมโยงนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัยไปสู่
การปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบับรบิทของมหาวทิยาลยั

และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) 
จะช่วยให้องค์การปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมได้ดีขึ้น สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ และมุง่เนน้การปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการทำางานโดยใชก้ลยทุธต์า่งๆ อยา่ง
สัมพันธ์กัน เพื่อไปสู่เป้าหมาย โดยไม่หยุดอยู่กับ
ที่แต่มี การพัฒนาเพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ในระดับสูงข้ึนซึ่งเป็นการยกระดับคุณค่าของการ
ทำางานให้สูงข้ึน ผู้นำาที่มีภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์จะ
ต้องรู้จักและเข้าใจสภาพการณ์ขององค์การอย่าง
ดี แสดงออกถึงการตัดสินใจและการควบคุมการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ขององค์การ กำาหนดบทบาทและ
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ทิศทางขององค์การได้อย่างชัดเจน (Pearce and 
Robinson 2011: 360 - 361) ผู้นำาเชิงกลยุทธ์
จึงเป็นรูปแบบของผู้นำาชนิดหน่ึงท่ีนำาความเจริญ
มาสู่องค์การ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556: 44) 
ดังน้ันหัวหน้าสาขาวิชาจึงจำาเป็นต้องมีภาวะผู้นำา
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีองค์ประกอบคือ 1) การกำาหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
3) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์

การกำาหนดวาระการปฏิบติัหน้าทีหั่วหน้า
สาขาวิชา และกระบวนการเข้าสู่ตำาแหน่งหัวหน้า
สาขาวชิาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล บาง
แห่งยังไม่มีความชัดเจนทำาให้หัวหน้าสาขาวิชาใน
แต่ละคณะมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ไม่เท่ากัน และ
บางมหาวิทยาลัยยังขาดระบบการเตรียมการเข้า
สู่ตำาแหน่ง รวมถึงขาดระบบการพัฒนาความเป็น
ผู้นำาและศักยภาพที่จำาเป็นในการบริหารให้แก่
หัวหน้าสาขาวิชา

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาความสำาคัญในการพัฒนา ภาวะผู้นำา
เชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคล เพื่อนำาผลการศึกษามา
เป็นข้อมูลในการพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ
หัวหน้าสาขาวิชาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด

ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล 

2) เพื่อศึกษาความสำาคัญในการพัฒนา
ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล  

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้

ข้อมูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร คือบุคลากรสายวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ปีการศึกษา 
2556 จำานวน 5,849 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่บุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการ
ศึกษา 2556 จำานวน 360 คนซ่ึงได้มาโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (บุญชม ศรีสะอาด 
2553: 43)  

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 9 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผู้ทรง
คุณวุฒิด้านการบริหาร จำานวน 3 คน 2) กลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาวะผู้นำา จำานวน 3 คน3) 
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรจำานวน 3 คน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง 
(Structured Interview) 

2. แบบประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบ และตัวชี้วัดภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ
หัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล

3. แบบสอบถามความสำาคัญในการ
พัฒนาภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

การดำาเนินการวจิยัแบง่ออกเปน็ 2 ระยะ 
ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบ และ
ตัวชี้วัดภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี 4 ขั้น
ตอน ได้แก่ 

1) การศึกษาเอกสาร ตำารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ 2) วิเคราะห์
หาองค์ประกอบ และตัวชี้วัดภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์
ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล แล้วนำาข้อมูลมาสร้าง แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อนำา
ไปสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรง
คุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รายละเอียด
เกี่ยวกับองค์ประกอบ และตัวช้ีวัดภาวะผู้นำา
เชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล 3) สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอน
ที่ 2 เพื่อสร้างแบบประเมิน ความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบ และตวัช้ีวดัภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธ ์4) 
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ และตัว
ชี้วัดภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 
5 คน

ระยะที่ 2 การศึกษาความสำาคัญในการ
พัฒนาภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี 3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก ่1) นำาผลการศกึษาองคป์ระกอบ และตัวช้ีวดั
ทีไ่ดจ้ากระยะที ่1 มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และ 3) 
วิเคราะห์ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึผู้ทรงคณุวฒุ ิจำานวน 9 คน เกีย่วกบั 

องค์ประกอบ และตัวชี้วัดภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์
ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ และตัว
ชีวั้ดภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธ ์โดยใช้คา่เฉลีย่ และ สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

3 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ลที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถามความสำาคญัในการพฒันาภาวะผู้นำา
เชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคล โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบ และตัวชี้วัดภาวะผู้นำา

เชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคล มี 3 องค์ประกอบหลัก 12 
องค์ประกอบย่อย และ 73 ตัวชี้วัด ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การกำาหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ มี 5 องค์ประกอบย่อย จำานวน 34 ตัว
ชี้วัด ได้แก่ 1) ความคิดความเข้าใจในระดับสูง มี 
10 ตวัชีว้ดั 2) ความสามารถในการนำาปจัจยันำาเขา้
ต่างๆ มากำาหนดกลยุทธ์ มี 6 ตัวชี้วัด 3) ความ
สามารถในการพยากรณ์ และกำาหนดอนาคต มี 5 
ตวัชีว้ดั 4) ความคดิเชงิปฏวิตั ิม ี8 ตวัชีว้ดั และ 5) 
ความสามารถในการกำาหนดวิสัยทศัน ์ม ี5 ตวัช้ีวัด

องค์ประกอบที ่2 การนำากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ
มี 4 องค์ประกอบย่อย และ 26 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) 
การวางแผน มี 6 ตัวชี้วัด 2) การจัดองค์การ มี 7 
ตัวชี้วัด 3) การนำา มี 7 ตัวชี้วัด 4) การควบคุม
การปฏิบัติการ มี 6 ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่  3 การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์ มี 3 องค์ประกอบย่อย และ 13 
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ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ 1) การวดัผลการปฏิบตังิานทีเ่กดิขึน้
จรงิ มี 6 ตัวชีว้ดั 2) การเปรยีบเทยีบผลการปฏิบตัิ
งานกับมาตรฐานที่กำาหนด มี 3 ตัวชี้วัด และ 3) 

การแกไ้ขหรอืปรับปรงุสิง่ทีผ่ดิพลาดหรอืเบีย่งเบน
ไปจากมาตรฐาน มี 4 ตัวชี้วัด ดังภาพที่ 1

6 

 

3) การนํา มี 7 ตัวชี้ วัด 4) การควบคุม
การปฏิบัติการ มี 6 ตัวชี้วัด 
 องคประกอบที่  3 การควบคุม
และประเมินกลยุทธ มี 3 องคประกอบ
ยอย และ 13 ตัวชี้วัด ไดแก 1) การวัดผล
การปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริง มี 6 ตัวชี้วัด 

2) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
มาตรฐานที่กําหนด ม ี3 ตัวชี้วัด และ 3) 
การแกไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดหรือ
เบ่ียงเบนไปจากมาตรฐาน มี 4 ตัวชี้วัด 
ดังภาพที่ 1 ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
                                       ภาพที่ 1 องคประกอบและตัวช้ีวัดภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

  

1. การกําหนด                            
ทิศทางเชิงกลยุทธ 

2. การนํากลยุทธ 
ไปปฏิบัต ิ

3. การควบคุมและ

ประเมินกลยุทธ 

องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และตัวช้ีวัด 

ความคิดความเขาใจในระดับสูง (10 ตัวช้ีวัด) 

ความสามารถในการนําปจจัยนําเขาตางๆ 
มากําหนดกลยุทธ (6 ตัวช้ีวัด) 

ความสามารถในการพยากรณและกําหนดอนาคต 
(5 ตัวช้ีวัด) 

ความคิดเชิงปฏิวัต ิ(8 ตัวช้ีวัด) 

ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน (5 ตัวช้ีวัด) 

การวางแผน (6 ตัวช้ีวัด) 
 

การจัดองคการ (7 ตัวช้ีวัด) 

การนํา (7 ตัวช้ีวัด) 

การควบคุมการปฏิบัติการ (6 ตัวช้ีวัด) 

การวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (6 ตัวช้ีวัด) 

การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่
กําหนด (3 ตัวช้ีวัด) 

การแกไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดหรือ
เบ่ียงเบนไปจากมาตรฐาน (4 ตัวช้ีวัด) 

ภ�พที่ 1 องค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์
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2. ความเหมาะสมของ องค์ประกอบ
หลักภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน

3. ความสำาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำา
เชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคล มีดังนี้

3.1 องคป์ระกอบหลัก ทีม่คีวามสำาคัญใน
การพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขา
วิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3 องค์
ประกอบ มีระดับมากที่สุด 1 องค์ประกอบ คือ
การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 2 องค์
ประกอบ เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย คือการควบคุม
และประเมินกลยุทธ์ และการกำาหนดทิศทางเชิง 
กลยุทธ์ 

3.2 องคป์ระกอบย่อย ทีม่คีวามสำาคัญใน
การพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขา
วิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 12องค์
ประกอบ มีความสำาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก
และรายด้านมีความสำาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
5 ด้าน เรียงตามลำาดับค่าเฉล่ีย คือ 1) การจัด
องค์การ 2) การนำา 3) การควบคุมการปฏิบัติ
การ 4) การวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง  
5) การวางแผน และมคีวามสำาคัญอยู่ในระดับมาก 
7 ด้าน เรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ย คือ 1) ความคิด
ความเข้าใจในระดับสูง 2) การแก้ไขหรือปรับปรุง
ส่ิงที่ ผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน  
3) การเปรยีบเทยีบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน
ที่กำาหนด 4) ความสามารถ ในการพยากรณ์และ
กำาหนดอนาคต 5) ความสามารถในการกำาหนด
วิสัยทัศน์ 6) ความคิดเชิงปฏิวัติ 7) ความสามารถ
ในการนำาปัจจัยนำาเข้าต่างๆ มากำาหนดกลยุทธ์

อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาองค์ประกอบ 

ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล พบว่าองค์
ประกอบภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ที่มีความสำาคัญ
ต่อการพัฒนาหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคล ม ี3 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ 
1) การกำาหนดทิศทาง เชิงกลยุทธ์ 2) การนำา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3) การควบคุมและประเมิน
กลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักด์ิ 
เจริญวงศักดิ์ (2553: 40) ที่กล่าวถึงการเป็น
ผู้นำาเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การกำาหนดทิศทาง
ขององค์การ โดยมีขั้นตอน 1) กำาหนดเป้าหมาย
ที่ต้องการจะไปให้ถึง 2) วิเคราะห์และประเมิน
สถานะ 3) หาทางเลือกกลยุทธ์ 4) วางแผน
ปฏิบัติ 5) การวางแผนคู่ขนาน 6) การทดสอบ
ในสถานการณ์จำาลอง 7) การลงมือปฏิบัติ 8) 
การประเมินผล และสอดคล้องกับ เนตร์พัณณา  
ยาวิราช (2556: 47) ที่สรุป ว่า ภาวะผู้นำาเชิง 
กลยุทธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบดังน้ี 1) การ
สร้างกลยุทธ์ 2) การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3) การ
ควบคุมกลยุทธ์ เช่นเดียวกับ ไพโรจน์ ปิยะวงศ์
วฒันา (2556: 9) ทีก่ลา่ววา่ ภาวะผูน้ำาเชิงกลยทุธ์
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์
เชงิกลยทุธ ์2) ทางเลอืกเชิงกลยทุธ์ 3) การดำาเนนิ
กลยุทธ์และการควบคุม และสอดคล้องกับ Adair 
(2010: 8) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบภาวะผู้นำา 
เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 2) 
การทบทวนกลยุทธ์ 3) การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ 
4) การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

การกำาหนดทิศทางเชิ งกลยุทธ์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยการที่บุคคลมีความสามารถในการ
กำาหนดวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ตลอดจนจูงใจกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติตามได้
อย่างสม่ำาเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
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ภายในและภายนอก เพื่อกำาหนดแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของ Hitt, Ireland and Hoskisson (2009: 
2-38) ท่ีกล่าววา่การกำาหนดทศิทางเชิงกลยุทธน์ัน้ 
ผูน้ำาจะต้องมี การคิดเชิงกลยุทธท์ีต่อ้งอาศยัทกัษะ 
ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูง เช่น การคิด
เชงิระบบ ซึง่เปน็การคิดทีม่องปญัหาแบบองคร์วม
พิจารณาปัญหา หรือสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน 
และ ทำาความเข้าใจปรากฏการณ์หรือสิ่งต่างๆ 
โดยคำานึงถึงองค์ประกอบทั้งหมด (ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก) เพ่ือค้นหาและสรา้งแบบแผน 
ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาภารกิจหรือการแก้ปัญหา
ในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้า
หมาย เช่นเดียวกับ Williams (2005: 25-27) 
ที่สรุปว่า ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์มีความสำาคัญมาก
ตอ่ความสำาเรจ็ของกจิการองค์กรเนือ่งจากมคีวาม
สำาคัญช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวม
และขอบเขตได้กว้างขวางชัดเจนเป็นรูปธรรม

การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย
การนำากลยุทธ์และนโยบายมาสู่การปฏิบัติเพื่อไห้
เกิดผลลัพธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ การนำากลยุทธ์
ไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบสำาคัญ เพราะองค์กร
จะบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ไม่ได้ถ้า กลยุทธ์
ที่กำาหนดไว้ไม่ได้นำามาปฏิบัติอย่างเหมาะสม 
(สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2551: 281-284) 

การควบคมุและประเมนิกลยุทธจ์ะช่วยให้
ทราบไดว้า่กลยุทธท์ีน่ำาไปปฏิบัติน้ันบรรลผุลสำาเรจ็
มากน้อยเพียงไร ประสบปัญหาหรืออุปสรรคใด
บ้างจำาเปน็ตอ้งมกีารปรบัปรงุการกำาหนด กลยทุธ ์
หรือปรับปรุงการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติหรือไม่ 
(สาคร สุขศรีวงศ์, 2555: 248)   

2. ความสำาคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำา
เชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคล พบว่าองค์ประกอบภาวะ

ผู้นำาเชิงกลยุทธ์ที่มีความสำาคัญมากที่สุดจำานวน 
1 องค์ประกอบ คือการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ อยู่
ในระดับมาก จำานวน 2 องค์ประกอบ เรียงตาม
ลำาดบัคา่เฉลีย่ คอืการควบคมุและประเมนิกลยทุธ ์
และการกำาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการพัฒนา
ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล นั้นการนำา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีความสำาคัญมากที่สุด อาจมา
จากเหตุผลที่ว่าองค์การจะประสบผลสำาเร็จตาม
เป้าหมายได้นั้นหัวหน้าสาขาวิชาซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับต้น จะต้องเป็นผู้ที่ มีภาวะผู้นำาสามารถนำา
กลยุทธ์ไปใช้โดย การวางแผน การจัดองค์การ 
การนำา และ การควบคมุการปฏบิตักิาร ซึง่หวัหนา้
สาขาวิชาจะปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้นั้นจึงควรพัฒนาในด้านการนำา
กลยุทธ์ ไปปฏิบัติมากที่สุด สอดคล้องกับ เนตร์
พัณณา ยาวิราช (2556: 54) ที่สรุปว่า องค์การ
จะมีโอกาสประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดีในสภาพ
แวดลอ้มของการแขง่ขนัตอ่เมือ่ไดน้ำาเอากลยทุธ์ไป
ปฏิบัติ การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นสิ่งท่ียากท่ีสุด
ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ และสอดคล้องกับ Pitts 
and Lei (2005: 301) ที่กล่าวว่า การทำาความ
เขา้ใจเรือ่งการนำากลยทุธไ์ปปฏบิตัเิปน็เรือ่งสำาคญั
อยา่งยิง่เพราะความสำาเรจ็ขององคก์ารใดๆ กต็าม
ข้ึนอยู่กับว่าบุคลากรในองค์การน้ันทำางานร่วม
กันได้ดีแค่ไหน การนำาแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ 
บคุลากรทกุคนเปน็สิง่สำาคญัทีส่ดุทีท่ำาให้เกดิการได้
เปรยีบทางการแขง่ขนัเพราะการไดเ้ปรยีบทางการ
แขง่ขนัจะเกดิขึน้ไดเ้มือ่บคุลากรทกุคน ในองคก์าร
ทำางานร่วมกนัเพือ่ใหเ้กดิผลสำาเรจ็ จึงอาจกล่าวได้
ว่าการนำา กลยุทธ์ไปปฏิบัติ การได้เปรียบทางการ
แขง่ขนั และความสำาเร็จขององคก์าร เปน็สิง่ทีเ่ชือ่ม
โยงกันอย่างแยกไม่ออก
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มี
การพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์แก่หัวหน้าสาขา
วิชาและบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจตรงกัน และทำางานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 หัวหน้าสาขาวิชาและบุคลากรสาย
วิชาการควรนำาองค์ประกอบภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์
ไปใชใ้นการปฏบัิติหนา้ทีเ่พือ่ใหเ้กดิผลสำาเรจ็บรรลุ
เป้าหมายของคณะ และมหาวิทยาลัย

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคเ์กีย่วกบัลกัษณะภาวะผูน้ำาของ
หวัหน้าสาขาวชิาโดยสอบถามจากบคุลากรท้ังสาย
วิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนา หลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ
หัวหน้าสาขาวิชาและบุคลากรสายวิชาการ 

2.3 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ 
และตัวบ่งช้ีภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของบุคลากร 
ผู้บริหารสายสนับสนุน
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