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การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
Transformational Leadership
ณัฏฐโชติ จันทรเพ็ชร
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย(อ
ท)ามกลางความเจริญก+าวหน+าในยุคป-จจุบันอย)างรอบด+าน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย)างรวดเร็วและรอบ
ด+านไปตามยุคสมัยอยู)ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบต)อการพัฒนาประเทศเป8นอย)างมาก การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีแบบก+าวกระโดด สร+างความเปลี่ยนแปลงทั้งด+านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในด+านโอกาสและภัย
คุกคาม ที่สํ าคัญ เราไม) อาจรู+เลยว) าระดับความรวดเร็วของการเปลี่ ยนแปลงนั้น มันมี ระดับความเร็ วในการ
เปลี่ ย นแปลงมากน+ อยเพี ย งใด ซึ่ งเรามิ อาจปฏิ เ สธได+ ว) า การบริ ห ารงานในด+ า นต) า งๆ ในองคกรที่ อ าศั ย
ภาวการณเป8นผู+นําของผู+บริหาร ทั้งด+านความรู+ ความสามารถ และจากประสบการณที่มีมาแต)อดีต รวมไปถึง
เทคนิควิธีการต)างๆที่มีมาแต)ในอดีต คงจะไม)เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการบริหารในยุคป-จจุบัน ที่ต+องใช+
ทักษะของการเป8น ผู+นํ าการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อเปลี่ย นแปลงองคกร เทคนิครู ปแบบ กระบวนการ รวมไปถึ ง
ทัศนคติของบุคลากรในองคกร เพื่อให+เกิดความโดดเด)นในด+านต)างๆ หลากหลายมิติและบริบทที่แตกต)างไม)ซ้ํา
ไปจากเดิม อีกทั้งยังเป8นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให+สอดคล+องและเท)าทันกับการเปลี่ยนแปลงต)อความเจริญในยุค
ป-จจุบันซึ่งตัวการสําคัญก็คือผู+นําการเปลี่ยนแปลง
คําสําคัญ: ผู+นําการเปลี่ยนแปลง
Abstract
In the midst of the modern era. Which is changing rapidly and around all the time.
Which affects the development of the country very much. Leapfrog technological changes.
Create changes both economically and socially. Both opportunities and threats. Importantly,
we cannot know how fast the change of speed has changed. Which we cannot deny that
management in various fields in an organization that is based on the leadership of the
executive. Both knowledge, ability and from past experiences. Including various techniques
that have been in the past. Would not be sufficient and suitable for the current
management conditions. That requires the skills of leadership, change to change the
organization ,techniques ,process patterns including the attitude of personnel in the
organization. For order to achieve outstanding results in various fields a variety of
dimensions and different contexts. It is also a change to be in line with the current changes
in prosperity, which is the key transformational Leadership.
Keyword: Transformational Leadership
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เมื่ อ พู ด ถึ ง ผู+ นํ า ในป- จ จุ บั น ซึ่ ง ก็ มี แนวคิ ด ทฤษฎี จํ า นวนมากที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะผู+ นํ า ซึ่ ง ได+ มี ก าร
พยายามจัดกลุ)มแนวทางการศึกษาภาวะผู+นําไว+หลายแบบ ในที่นี้ขอยกตัวอย)างการจัดกลุ)มทฤษฎีตามแนวทาง
การศึกษาผู+นํา ที่แบ)งเป8น 4 กลุ)มใหญ) ๆ ดังนี้ คือ
1) การศึกษาคุณลักษณะของผู+นํา (Traits Approach)
2) การศึกษาพฤติกรรมของผู+นํา (Behavioral Approach)
3) การศึกษาผู+นําตามสถานการณ (Situational Approach)
4) การศึกษาอิทธิพลอํานาจของผู+นํา (Power-Influence Approach)
อย)างไรก็ตามทั้ง 4 กลุ)มทฤษฎีนี้ มีข+อถกเถียงถึงจุดอ)อนของแต)ละแนวคิดทฤษฎีอยู)มาก โดยเฉพาะ
แนวทางการนําไปประยุกตใช+ในป-จจุบัน ซึ่งสภาพแวดล+อมหรือบริบทของสังคมและขององคการต)าง ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก และยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู)ตลอดเวลา ดังนั้นในช)วง 1-2 ทศวรรษที่ผ)านมา จึงได+มีการ
พัฒนาแนวทางการศึกษาภาวะผู+นําในแนวทางใหม) ที่มีการกล)าวถึงกันมากคือ “ภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลง”
(Transformational Leadership) (รัตติกรณ จงวิศาล, 2544: 32) วารสารการบริหารคน
ความหมายของผูนํา
เพื่อให+เข+าใจภาวะผู+นํา (Leadership) และผู+นํา (Leader) ดีขึ้น จึงเสนอความหมายของผู+นํา
(Leader) ไว+ดังนี้
• ผู+นํา คือ บุคคลที่มีความ สามารถในการใช+อิทธิพลให+คนอื่นทํางานในระดับต)าง ๆ ที่ต+องการ ให+
บรรลุเปpาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว+ (McFarland,1979:214-215)
• ผู+นํา คือ ผู+ที่สามารถในการชักจูงให+คนอื่นทํางานให+สําเร็จตามต+องการ (Huse, 1978:227) ผู+นํา คือ
บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ)ม และเป8นผู+ที่ต+องปฏิบัติภาระหน+าที่ของตําแหน)งผู+นําที่ได+รับมอบหมายบุคคลอื่น
ในกลุ)มที่เหลือก็คือผู+ตาม แม+จะเป8นหัวหน+ากลุ)มย)อย หรือผู+ช)วยในการปฏิบัติหน+าที่ต)าง ๆ ก็ตาม (Yukl,
1989:3-4)
• ผู+นํา คือ บุคคลที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต)งตั้ง หรือการยกย)องขึ้นมาของกลุ)ม เพื่อให+ทําหน+าที่เป8น
ผู+ชี้แนะและช)วยเหลือให+กลุ)มประสบความสําเร็จตามเปpาหมายที่ตั้งไว+
กวี วงศพุฒ (2535: 14-15) ได+สรุปแนวคิดเกี่ยวกับผู+นําไว+ 5 ประการ คือ
1. ผู+นํา หมายถึง ผู+ซึ่งเป8นศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ)ม เปรียบเสมือนแกนของกลุ)ม
เป8นผู+มีโอกาสติดต)อสื่อสารกับผู+อื่นมากกว)าทุกคนในกลุ)ม มีอิทธิพลต)อการ ตัดสินใจของกลุ)มสูง
2. ผู+นํา หมายถึง บุคคลซึ่งนํากลุ)มหรือพากลุ)มไปสู)วัตถุประสงคหรือสู)จุดหมายที่วางไว+ แม+แต)เพียง
ชี้แนะให+กลุ)มไปสู)จุดหมายปลายทางก็ถือว)าเป8นผู+นําทั้งนี้รวมถึงผู+นําที่นํากลุ)มออกนอกลู)นอกทางด+วย
3. ผู+นําหมายถึงบุคคลซึ่งสมาชิกส)วนใหญ)คัดเลือกหรือยกให+เขาเป8นผู+นําของกลุ)มซึ่งเป8นไปโดยอาศัย
ลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป8นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู+นําได+
4. ผู+นําหมายถึงบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย)างคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบางประการอัน
ก)อให+เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ)มได+มากที่สุด
5. ผู+นํา หมายถึง บุคคลผู+ซึ่งสามารถนํากลุ)มไปในทางที่ต+องการ เป8นบุคคลที่มีส)วนร)วมและเกี่ยวข+อง
โดยตรงต)อการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเป8นผู+นํา
บุญทัน ดอกไธสง (2535:266) ได+สรุปเกี่ยวกับผู+นําไว+ว)า ผู+นํา (Leader) หมายถึง
1. ผู+มีอิทธิ พล มี ศิลปะ มี อิทธิ พลต) อกลุ) มชน เพื่ อให+ พวกเขามี ความตั้ งใจที่ จ ะปฏิบั ติ งานให+ บ รรลุ
เปpาหมายตามต+องการ
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2. เป8นผู+นําและแนะนํา เพราะผู+นําต+องคอยช)วยเหลือกลุ)มให+บรรลุเปpาหมายสูงสุดตามความสามารถ
3. ผู+นําไม)เพียงแต)ยืนอยู)เบื้องหลังกลุ)มที่คอยแต)วางแผนและผลักดัน แต)ผู+นําจะต+องยืนอยู)ข+างหน+า
กลุ)ม และนํากลุ)มปฏิบัติงานให+บรรลุเปpาหมาย
สรุปได+ว)า ผู+นํา (Leader) คือบุคคลที่ได+รับการแต)งตั้งหรือการเลือกตั้งหรือการยกย)องจากกลุ)มให+ทํา
หน+ า ที่ ข องตํ า แหน) ง ผู+ นํ า เช) น การชี้ แนะ สั่ ง การ และช) ว ยเหลื อ ให+ ก ลุ) ม สามารถปฏิ บั ติ ง านได+ สํ า เร็ จ ตาม
จุดประสงคที่ตั้งไว+ได+มีการเขียนชื่อผู+นําแตกต)างกันออกไปตามลักษณะงานและองคการที่อยู) เช)น ผู+บริหาร
ผู+จัดการ ประธานกรรมการ ผู+อํานวยการ อธิการบดี ผู+บัญชาการเหล)าทัพ ผู+ว)าราชการ นายอําเภอ กํานัน เจ+า
คณะจังหวัด เจ+าอาวาส ปลัดกระทรวง คณบดี
ความหมายของภาวะผูนํา
ภาวะผู+นํา (Leadership) หรือความเป8นผู+นํา ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการนํา (The American
Heritage Dictionary, 1985 : 719) จึงเป8นสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จของผู+นํา ภาวะผู+นําได+รับความ
สนใจ และมีการศึกษามาเป8นเวลานานแล+ว เพื่อให+รู+ว)าอะไรเป8นองคประกอบที่ จะช)วยให+ผู+นํามีความสามารถ
ในการนํา หรือมีภาวะผู+นําที่มีประสิทธิภาพ
การศึกษานั้นได+ศึกษาตั้ง แต)คุณลักษณะ (Traits) ของผู+นํา อํานาจ (Power) ของผู+นํา พฤติกรรม (Behavior)
ของผู+นําแบบต)าง ๆ และอื่น ๆ ในป-จจุบันนี้ก็ยังมีการศึกษาภาวะผู+นําอยู)ตลอดเวลาและพยายามจะหาภาวะ
ผู+นําที่มีประสิทธิภาพ ในแต)ละองคการและในสถานการณต)าง ๆ กัน
ความหมายของภาวะผู+นํา ได+มีผู+ให+ความหมายของภาวะผู+นําไว+หลากหลายและแตกต)างกัน ซึ่ง ยุคล
(Yukl, 1989 : 3) ได+กล)าวถึงสาเหตุที่ความหมายของภาวะผู+นํามีหลากหลายและแตกต)างกัน ก็เนื่องจาก
ขอบเขตเนื้อหาและความสนใจในภาวะผู+นํา ในการศึกษาของนักวิจัยแตกต)างกัน ในที่นี้จึงขอนําเสนอให+ศึกษา
ดังต)อไปนี้
ภาวะผู+นําคือความริเริ่มและธํารงไว+ซึ่งโครงสร+างของความคาดหวังและความสัมพันธระหว)างกันของ
สมาชิกของกลุ)ม (Stogdill, 1974:411)
ภาวะผู+นําคือความสามารถที่จะชี้แนะ สั่งการ หรืออํานวยการ หรือมีอิทธิพลต)อพฤติกรรมของผู+อื่น
เพื่อให+มุ)งไปสู)จุดหมายที่กําหนดไว+ (McFarland, 1979:303)
ภาวะผู+นําคือศิลปในการชี้แนะลูกน+อง หรือผู+ร)วมงานให+ปฏิบัติหน+าที่ด+วยความกระตือรือร+นและเต็มใจ
(Schwartz, 1980:491)
ภาวะผู+นํ า เป8น กระบวนการที่ บุ คคลใช+ อิทธิ พลต) อกลุ) ม เพื่ อให+บ รรลุ ความต+องการของกลุ)ม หรื อ
จุดมุ)งหมายขององคการ (Mitchell and Larson, Jr., 1987:435)
ภาวะผู+นําเป8นเรื่องของศิลปะของการใช+อิทธิพลหรือกระบวนการใช+อิทธิพลต)อบุคคลอื่น เพื่อให+เขามี
ความเต็มใจ และกระตือรือร+นในการปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามจุดมุ)งหมายของกลุ)ม (Koontz and
Weihrich, 1988:437)
ภาวะผู+นําเป8นความสามารถในการใช+อิทธิพลต)อกลุ)ม เพื่อให+ประสบความสําเร็จตาม เปpาหมายหมาย
ที่ตั้งไว+ (Robbins, 1989:302)
ภาวะผู+นําเป8นกระบวนการของการชี้แนะและอิทธิพลต)อกิจกรรมต)างๆ ของสมาชิกของกลุ)ม (Stoner
and Freeman, 1989:459)
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ภาวะผู+นําเป8นกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง(ผู+นํา)ใช+อิทธิพลและอํานาจของตนกระตุ+นชี้นําให+บุคคลอื่น (ผู+
ตาม) มีความกระตือรือร+น เต็มใจทําในสิ่งที่เขาต+องการ โดยมีเปpาหมายขององคการเป8นจุดหมายปลายทาง
(พยอม วงศสารศรี, 2534:196)
สําหรับความหมายของภาวะผู+นําเกือบทั้งหมดจะเกี่ยวข+องกับการใช+อิทธิพล ซึ่งส)วนมากจะเป8นผู+นํา
(Leader)พยายามจะมีอิทธิพลต)อผู+ตาม (Followers) ในกลุ)มหรือบุคคลอื่น ๆ เพื่อให+มีทัศนคติ พฤติกรรม
และอื่น ๆ ไปในทิศทางที่ทําให+จุดมุ)งหมายของกลุ)มหรือองคการประสบความสําเร็จ ดังนั้น จึงสรุปได+ว)า ภาวะ
ผู+นํา (Leadership) คือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมากกว)า พยายามใช+อิทธิพลของตนหรือกลุ)มตน
กระตุ+น ชี้นํา ผลักดัน ให+บุคคลอื่น หรือกลุ)ม บุคคลอื่น มีความเต็มใจ และกระตือรือร+นในการทําสิ่งต)าง ๆ ตาม
ต+องการ โดยมีความสําเร็จของกลุ)ม หรือองคการเป8นเปpาหมาย
คําว)า ผู+นํา (Leader) และภาวะผู+นํา (Leadership) เป8นคําที่มีความสัมพันธกัน ผู+นํา หมายถึง คนที่
ได+รับมอบหมายให+กํากับและประสานงาน นําไปสู)จุดมุ)งหมายต)างๆร)วมกัน ส)วนภาวะผู+นํา หมายถึง คําที่แสดง
คุณสมบัติ พฤติกรรมของผู+นําที่ทําให+เกิดการเคลื่อนไหวภายในองคการ ทั้ง 2 คําไม)อาจแยก จากกันได+อย)าง
เด็ดขาด หากมีคําว)าผู+นําแล+วย)อมต+องมีภาวะผู+นําซึ่งเป8นคุณสมบัติของผู+นําติดตัวมาด+วย เสมอ
ซึ่งตามแนวคิ ด ของนั กวิ ช าการหลายท) า น มี การให+ ความหมายของภาวะผู+ นํ า การเปลี่ ย นแปลงไว+
แตกต)างกัน ซึ่งอาจจะสรุปความหมายของภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลงได+ดังนี้ เช)น
Bass(1985 อ+างถึงใน Schultz และ Schultz, 1998 : 211) ให+ความหมายไว+ว)า ผู+นําการ
เปลี่ยนแปลง มีพฤติกรรมที่มีความชัดเจนมากกว)า พวกเขาไม)ได+ถูกจํากัดโดยการรับรู+ของผู+ตาม ผู+นําต+อง
ตั้งใจทํางานเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบข+อเสนอของลูกน+อง และปรับปรุงข+อเสนอเหล)านั้นเสีย
ใหม) มากกว)าที่จะเชื่อว)าต+องทํางานให+ตรงกับความคาดหวังของลูกน+อง
Mushinsky (1997: 373) ให+ความหมายภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลง ไว+ว)า เป8นกระบวนการที่มี
อิ ทธิ พลต) อการเปลี่ ย นแปลงทั ศนคติ และสมมุ ติฐ านของสมาชิ กในองคการ และสร+ า งความผู กพั น ในการ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและกลยุทธขององคการ ภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข+องกับอิทธิพลของผู+นําที่มี
ต) อ ผู+ ต าม แต) ผ ลกระทบของอิ ท ธิ พ ลนั้ น เป8 น การให+ อํ า นาจแก) ผู+ ต ามให+ ก ลั บ มาเป8 น ผู+ นํ า และเป8 น ผู+ ที่
เปลี่ยนแปลงหน)วยงานในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองคการ ดังนั้น ภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลง จึงถูก
มองว)า เป8 นกระบวนการร)ว มและเกี่ ยวข+องกั บการดํา เนิ นการของผู+ นําในระดับ ต)า งๆในหน) วยงานย) อยของ
องคการ
Schultz และ Schultz (1998 : 211) ให+ความหมายภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลง ไว+ว)า ความเป8น
ผู+นําซึ่งผู+นําไม)ได+ถูกจํากัดโดยการรับรู+ของผู+ตาม แต) มีอิสระในการกระทํา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ย น
รูปแบบมุมมองของผู+ตาม
พอล (Paul,1997:373)ให+ความหมายภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลง ไว+ว)าเป8น กระบวนการที่มีอิทธิพล
ต)อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสมมุติฐานของสมาชิกในองคการ และสร+างความผูกพัน ในการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคและกลยุทธขององคการ ภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข+องกับอิทธิพลของผู+นํา ที่มีต)อผู+ตามแต)
ผลกระทบของอิทธิพลนั้นเป8นการให+อํานาจแก)ผู+ตามให+กลับมาเป8นผู+นํา และเป8นผู+ที่เปลี่ยนแปลง หน)วยงานใน
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงองคการ ดังนั้น ภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลง จึงถูกมองว)าเป8น กระบวนการร)วม
และเกี่ยวข+องกับการดําเนินการของผู+นําในระดับต)างๆในหน)วยงานย)อยขององคการ
นิ ต ย สั ม ม า พั น ธ (2546: 54) ภ า ว ะ ผู+ นํ า ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง (Transformational
leadership) หมายถึง ผู+นําที่สามารถสร+างแรงบันดาลใจให+บุคคลจํานวนมากลงมือทํามากกว)าเดิมจนไต)ระดับ
ขึ้นสู)เพดานการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
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รัตติกรณ จงวิศาล (2545) ภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership ) หมายถึง
พฤติกรรมที่ผู+นําแสดง ให+เห็นถึงความสามารถในการจัดการ กระบวนการจัดการที่ผู+นํามีอิทธิพลต)อผู+ตาม
ปฏิสัมพันธที่ผู+นํา และผู+ตามมีต)อกันก)อให+เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสองฝ{าย กล)าวคือ ผู+นําการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ต+อง ตระหนักถึงความต+องการของผู+ตามและกระตุ+นผู+ตามให+เกิดจิตสํานึก ยกระดับความต+องการของผู+ตาม ให+
สูงขึ้นตามลําดับขั้นความต+องการ ผู+นําการเปลี่ยนแปลงยังเปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติของ ผู+ตาม สร+าง
แรงบันดาลใจ ทําให+เกิดการตระหนักรู+ในภารกิจและวิสัยทัศน ให+ความสําคัญกับผล ประโยชนส)วนรวมและมุ)ง
ที่จะบรรลุเปpาหมายร)วมกัน
ภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมของผู+นําที่มีปฏิสัมพันธในการกระตุ+น
เร+ากับผู+ตามในด+านต)างๆ มุ)งให+เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมอง โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผู+ร)วมงานให+สูงขึ้นกว)าความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู+ร)วมงานไปสู)ระดับที่
สู งขึ้ น และมี ศั กยภาพมากขึ้ น ทํ าให+ เ กิ ด ความตระหนั กรู+ ในภารกิ จ และวิ สั ย ทั ศนของกลุ) ม เพื่ อให+ บ รรลุ ใ น
วัตถุประสงคเดียวกัน
องค<ประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
แบส อโวลิโอ และโฮเวลล (Bass,Avolio and Howell, 1992, quoted in Bass, 1996,pp.5-7 ) ได+
พัฒนามาตรวัดพาวะผู+นําพหุป-จจัย( Multifactor Leadership Questionnaire :MLQ) โดยได+ทําการ
วิเคราะหองคประกอบของภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลงซึ่งประกอบไปด+วย 4 องคประกอบ ดังนี้
1. ภาวะผู+นําเชิงบารมี หรือ มีอิทธิพลอย)างมีอุดมการณ (Charismatic Leadership/Idealized
Influence) ผู+นําแบบเปลี่ยนแปลงจะแสดงพฤติกรรมที่เป8นแบบอย)างที่ดี ต)อผู+ตาม ผู+นําจะได+รับการชื่นชม
ได+รับความเคารพยกย)อง และจะได+รับความไว+วางใจจากผู+ตาม ผู+ตามพยายามที่จะประพฤติตนเลียนแบบผู+นํา
ผู+นําแบบเปลี่ยนแปลงนั้นพร+อมที่จะเผชิญป-ญหาไปพร+อมกับผู+ตาม และแบ)งป-นความสําเร็จไปพร+อมกับผู+ตาม
ผู+นํามีวิสัยทัศนและมีเปpาหมายในการทํางานอย)างชัดเจน ผู+นําจะทําในสิ่งที่ถูกต+องโดยยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมและหลีกเลี่ยงการใช+อํานาจเพื่อผลประโยชนของตนเอง
2. การสร+างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation ผู+นําแบบเปลี่ยนแปลงจะแสดงพฤติกรรมที่
เป8นการกระตุ+น และเป8นแรงบันดาลใจให+แก)ผู+ตาม ผู+นําจะจูงใจผู+ตามให+เห็นถึงเปpาหมายในอนาคตที่น)าดึงดูด
ใจ ผู+นําจะสร+างความคาดหวังและสื่อสารความคาดหวังนั้นแก)ผู+ตาม เพื่อให+มีวิสัยทัศนในการทํางานร)วมกัน
ทําให+ผู+ตามเกิดความผูกพันต)อเปpาหมาย มีความกระตือรือร+นและต+องการที่จะบรรลุเปpาหมายนั้น
3. การกระตุ+นทางป-ญญา (Intellectual Stimulation) ผู+นําแบบเปลี่ยนแปลงจะกระตุ+นเร+าศักยภาพ
และความสามารถของผู+ตามเพื่อให+เกิดเป8นนวัตกรรมและความสร+างสรรค โดยการทําให+ผู+ตามมองป-ญหาใน
มุมมองใหม)หรือเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการมอง โดยการตั้งคําถามการสนับสนุน และกระตุ+นผู+ตามให+พยายาม
คิดหาวิธีแก+ป-ญหาในแนวทางใหม)ๆมาใช+กับสถานการณในลักษณะเดิม ให+ผู+ตามมีอิสระในการใช+ความคิดและ
แสดงข+อคิดเห็น โดยไม)วิพากษวิจารณความผิดพลาดและแนวคิดของผู+ตามเมื่อแนวคิดนั้นแตกต)างไปจากผู+นํา
4. การตระหนักถึงความเป8นป-จเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผู+นําแบบเปลี่ยนแปลง
จะให+ความใส)ใจในความต+องการความสําเร็จ และความต+องการความก+าวหน+าของผู+ตามรายบุคคลเป8นพิเศษ
โดยการฝ•กสอน (Coach) และการเป8นพี่เลี้ยง (Mentor) จนกระทั่งผู+ตามมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองไป
ในระดับที่สูงขึ้น โดยการสร+างโอกาสในการเรียนรู+ควบคู)ไปกับการสร+างบรรยากาศที่สนับสนุนเกื้อกูลผู+ตาม
ทั้งนี้ผู+นําจะตระหนักถึงความต+องการที่แตกต)างกันไปของผู+ตามแต)ละคน และผู+นําจะแสดงพฤติกรรมที่แสดง
ถึ งการยอมรั บในความแตกต) า งของแต) ล ะบุ คคลนั้ น ตั ว อย) า งเช) น ผู+ ต ามบางคนจะได+ รั บ การกระตุ+ น มาก
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ในขณะที่บางคนได+รับอิสระในการควบคุมตนเองมาก โดยการแสดงการยอมรับของผู+นํานั้นกระทําได+โดยการ
สื่อสารแบบแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว)างผู+นํากับผู+ตาม และโดยใช+วิธีการทํางานแบบใกล+ชิดกับผู+ตามโดย
การดูวิธีการทํางานของผู+ตาม (Management by walking around) และการมีสัมพันธกับผู+ตามเป8นการ
ส)วนตัว ตัวอย)างเช)น ผู+นําจดจําเรื่องที่ได+พูดคุยกับผู+ตามในครั้งก)อนหน+า ซึ่งเป8นการแสดงถึงความเอาใจใส)และ
มองเห็นผู+ตามเป8นบุคคลๆหนึ่ง ที่มากกว)าการเป8นแค)เพียงพนักงานคนหนึ่งที่ทํางานให+กับองคกรเท)านั้น ผู+นําที่
ตระหนักถึงความเป8นป-จเจกบุคคลจะรับฟ-งผู+อื่นอย)างตั้งใจ ผู+นําจะมอบหมายงานที่จะเป8นหนทางไปสู)การ
พัฒนาตนเองของผู+ตามและดูแลผู+ตามอย)างใกล+ชิดหลังจากมอบหมายงานนั้น เพื่อจะได+เห็นว)าผู+ตามต+องการ
การสนับสนุนหรือการแนะนําเพิ่มเติมหรือไม) และเพื่อเป8นการประเมินความก+าวหน+าโดยที่ไม)ทําให+ผู+ตามเกิด
ความรู+สึกว)ากําลังถูกตรวจสอบ
ดังนั้นภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลงจึงประกอบด+วยการมีอิทธิพลอย)างมีอุดมการณซึ่งมิได+หมายถึงการที่
ผู+นําประพฤติตัวเป8นแบบอย)าง หรือเป8นโมเดลสําหรับผู+ตามเพียงเท)านั้นแต)ยังรวมไปถึงการที่ผู+นําวิสัยทัศน
และมีเปpาหมายในการทํางานอย)างชัดเจน ทําในสิ่งที่ถูกต+องโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม และสร+างแรง
บันดารใจ สร+างความคาดหวังและสื่อสารความคาดหวังนั้นแก)ผู+ตาม เพื่อให+มีวิสัยทัศนในการทํางานร)วมกัน
ทําให+ผู+ตามเกิดความผูกพันต)อเปpาหมาย ประกอบกับมีการกระตุ+นทางป-ญญาเพื่อให+เกิดเป8นนวัตกรรมและ
ความสร+างสรรค โดยการทําให+ผู+ตามมองป-ญหาในมุมมองใหม)หรือเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการมอง ควบคู)ไป
กับการตระหนักถึงความต+องการที่แตกต)างกันไปของผู+ตามแต)ละคน และผู+นําจะแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึง
การยอมรับในความแตกต)างของแต)ละบุคคลนั้น
คุณลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลง
ดร. โสภณ ภูเก+าล+วน (2550) ได+กล)าว ใน บทความด+านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไว+ว)าโดยทั่ว ๆ ไป
ผู+นําการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณลักษณะของผู+นําการเปลี่ยนแปลงจะเป8นดังนี้
1. เป8นผู+นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะเปลี่ยนแปลงองคกรที่ตนเองรับผิดชอบ ไปสู)
เปp า หมายที่ ดี กว) า คล+ า ยกั บ ผู+ ฝ• ก สอน หรื อ โค• ช นั ก กี ฬ าที่ ต+ องรั บ ผิ ด ชอบที มที่ ไม) เ คยชนะเลย ต+ องมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเปpาหมาย เพื่อความเป8นผู+ชนะและต+องสร+างแรงบันดาลใจให+ลูกทีมเล)นให+ได+ดีที่สุดเพื่อชัยชนะ
2. เป8นคนกล+าและเปƒดเผย เป8นคนที่กล+าเสี่ยงแต)มีความสุขุม และมีจุดยืนของตัวเอง กล+าเผชิญกับ
ความจริง กล+าเปƒดเผยความจริง
3. เชื่อมั่นในผู+อื่น ผู+นําการเปลี่ยนแปลงจึงไม)ใช)เผด็จการ แต)มีอํานาจและสนใจคนอื่นๆ มีการทํางาน
โดยมอบอํานาจให+ผู+อื่นนํา โดยเชื่อมั่นว)าผู+อื่นมีความสามารถ
4. ใช+คุณค)าเป8นแรงผลักดัน ผู+นําการเปลี่ยนแปลงจะชี้นําให+ผู+ตามตระหนักถึงคุณค)าของเปpาหมาย
และสร+างแรงผลักดันในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเปpาหมายที่มีคุณค)า
5. เป8นผู+เรียนรู+ตลอดชีวิต ผู+นําการเปลี่ยนแปลงจะนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทําผิดพลาด ในฐานะที่เป8น
บทเรียนและพยายามเรียนรู+สิ่งใหม)ๆ เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซ+อน ความคลุมเครือ และความไม)แน)นอน ตลอดจนมี
ความสามารถในการเผชิญป-ญหาที่เปลี่ยนแปลงอยู)เสมอ
7. เป8นผู+มองการณไกล โดยมีความสามารถในการคาดการณไปข+างหน+าทั้งในด+านโอกาสและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น สามารถที่จะทําให+เกิดความหวังและความฝ-นของทีมงานกลายเป8นจริง
ดังนั้นจะสังเกตได+ว)าองคประกอบของผู+นําการเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะของผู+นําการเปลี่ยนแปลงที่ทํา
การเปลี่ยนแปลงองคกรไปสู)เปpาหมายที่ดีกว)าเดิมและมีลักษณะเป8นคนกล+าเปƒดเผย กล+าเสี่ยงแบบมีความสุขุม
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กล+าเผชิญกับความจริง ความความไม)แน)นอนรวมไปถึงมีความสามารถในการเผชิญป-ญหาที่เปลี่ยนแปลงอยู)
เสมอและเชื่อมั่นในตัวผู+ตาม รวมไปถึงตัวผู+นําการเปลี่ยนแปลงเองต+องเป8นคนที่มีการเรียนรู+สิ่งใหม)ๆตลอดเวลา
เพื่อพัฒนาตนเอง และเป8นผู+มองการณไกลในการคาดการณไปข+างหน+าทั้งในด+านโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
รู+จักใช+คุณค)าเป8นแรงผลักดันให+ผู+ตามตระหนักถึงคุณค)าของเปpาหมาย และสร+างแรงผลักดันในการปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุเปpาหมายที่วางไว+ร)วมกัน
ขั้นตอนในการบริหารความเปลี่ยนแปลง
Jim Stewart ได+ลําดับขั้นตอนในการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย)างมีประสิทธิภาพ ในหนังสือ
Managing Change Though Training And Development (1996) ดังนี้
1. ตรวจวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นหรือมีแนวโน+มว)าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Change
Diagnosis) โดยให+พิจารณาว)า
1.1 มีความเปลี่ยนแปลงใดที่น)าจะนํามาวิเคราะหเพื่อเตรียมการรองรับ (Changes To Be
Considered) หากการเปลี่ยนแปลงนั้นไม)มีผลอันมีนัยสําคัญต)อกระบวนการทํางาน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
เครื่องมือและอุปกรณการทํางาน หรืองบประมาณ ให+ถือเป8นความเปลี่ยนแปลงโดยปกติที่เกิดขึ้นได+อย)าง
สม่ําเสมอ แต)ถ+าความเปลี่ยนแปลงนั้น มีผล ไม)ว)าทางบวกหรือทางลบต)อส)วนหนึ่งส)วนใด ก็จําเป8นจะต+องนํามา
พิจารณาร)วมกัน
1.2 ใครจะได+รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงนั้นบ+าง (Who will be affected from the
change) ไม)ว)าจะเป8นตัวบุคคล กลุ)มคน หรือทุกคน ก็ให+ถือว)าเป8นความเปลี่ยนแปลงที่ต+องนํามาบริหารจัดการ
ให+สามารถสร+างประสิทธิภาพสูงสุดให+เกิดแก)การปฏิบัติของทุกๆคนได+ เนื่องจากแต)ละคนที่เป8นสมาชิกของ
ทีมงานและองคกร ต)างก็มีสถานภาพเป8นส)วนหนึ่งของสิ่งแวดล+อมของผู+อื่นทั้งสิ้น
2. ระบุการต)อต+านความเปลี่ยนแปลง (Identifying Resistance) เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงย)อมมี
ผลกระทบต)อสิ่งที่เคยเห็น เคยเป8น เคยมี (Status Quo) ของสังคมการทํางานและความเคยชินในการ
ปฏิบัติงาน ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล)าวอาจมีผลต)อความเชื่อมั่นเดิมๆที่เคยมีอยู)และเป8นอยู)ของสังคมการ
ทํางาน และยิ่งถ+าเป8นความเปลี่ยนแปลงด+านนโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการด+วยแล+ว การต)อต+านก็มี
แนวโน+มสูงมาก ผู+นําหรือนักบริหารจึงจําเป8นต+องระบุให+ได+ว)า
2.1 ใครและกลุ)มใดบ+างที่ต)อต+านหรือจะต)อต+าน หรือมีแนวโน+มว)าจะต)อต+านความเปลี่ยนแปลงที่
จําเป8นจะต+องนําเข+ามา เพราะตัวบุคคลและกลุ)มคนที่แตกต)างกันจะมีพฤติกรรมการต)อต+านที่แตกต)างกัน หาก
วิเคราะหไม)ทั่วถึงและจัดการปรับแต)งการต)อต+านต)อความเปลี่ยนแปลงไม)ได+ ก็จะส)งผลให+เกิดการต)อต+านใน
ระยะยาวจนเกิดผลเสียต)อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในระยะยาวได+
2.2 ความรุนแรงของการต)อต+าน (Degree of resistance) มีมากน+อยเพียงใด ซึ่งมีส)วนเกี่ยวข+อง
โดยตรงกั บ ความคิ ด เห็ น ความเชื่ อ และผลประโยชน ของคนหรื อ กลุ) ม คนที่ ไ ด+ รั บ ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลง เช)น ถ+ามีผลกระทบต)อความรู+สึกนึกคิด ความคิดเห็นหรือแนวคิด ทฤษฎีที่ยึดถือปฏิบัติอยู) ก็จะ
เกิดการต)อต+านเฉพาะในตอนแรกๆ เมื่อเกิดความเคยชินใหม)ๆ การต)อต+านก็จะลดลง แต)ถ+ามีผลกระทบต)อ
ความเชื่อ ค)านิยม และปรัชญาการทํางานหรือการดํารงชีวิตของบุคคล ก็จะเกิดการต)อต+านที่รุนแรงขึ้น จนอาจ
ถึ ง ขั้ น เกิ ด การรวมตั ว กั น ต) อ ต+ า นความเปลี่ ย นแปลงนั้ น อย) า งจริ ง จั ง ก็ อ าจเป8 น ได+ ยิ่ ง ถ+ า มี ผ ลกระทบต) อ
ผลประโยชนของกลุ)มบุคคลด+วยแล+ว ก็ยิ่งจะเกิดการต)อต+านอย)างรุนแรงที่สุดและยืดเยื้อจนยากที่จะแก+ไขได+
การวิ เ คราะห ทั้ งในด+ า นลั กษณะของความเปลี่ ย นแปลงและการต) อต+ านความเปลี่ ย นแปลง จึ งต+ องมี การ
ดําเนินการอย)างจริงจัง และถี่ถ+วน เพื่อให+สามารถวางแผนกลยุทธและบริหารความเปลี่ยนแปลงได+อย)างมี
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ประสิทธิภาพ เพราะหากเกิดการต)อต+านจนเกิดความเสียหายขึ้นแล+ว จะบริหารได+ยาก หรืออาจจะต+องยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงนั้นไปเลยก็มี
3. กําหนดและวางแผนมอบหมายความรับผิดชอบ (Allocating Responsibility) ในฐานะนักบริหาร
จําเป8นอย)างยิ่งที่จะต+องมีทีมงานที่มีความเข+าใจในความจําเป8นที่จะต+องเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึง ผู+บริหาร
จะต+องศึกษาความเปลี่ ย นแปลงอย) า งถ) องแท+ ว) า เหตุ ใดจํา เป8น ต+ องมี การเปลี่ ยนแปลง อะไรจะเกิด ขึ้ น ถ+ า
องคการไม)ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น และโอกาสที่จะไม)รับความเปลี่ยนแปลงนั้นมีมากน+อยเพียงใด ตลอดจน
มองเห็นไปในอนาคตด+วยวิสัยทัศนว)า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล+ว มีอะไรเป8นข+อดีและมีอะไรเป8นข+อเสียบ+าง
เมื่อได+ทําความเข+าใจกันในทีมของผู+บริหารแล+ว ซักซ+อมรายละเอียดที่มองเห็นด+วยกันแล+ว ตลอดจนยอมรับว)า
ต+องบริหารให+เกิดความเปลี่ยนแปลง ดังกล)าวแล+ว จึงร)วมกันตกลงแบ)งความรับผิดชอบกันให+ได+ว)า
3.1 ใครจะต+องทําหน+าที่เป8นผู+นําในด+านใด เพื่อให+ทั้งทีมมีเอกภาพ เช)น ทีมงานประชาสัมพันธ
ทีมงานตอบข+อโต+แย+งและตอบคําถาม ทีมงานพัฒนาและฝ•กอบรมทีมงานแก+ป-ญหาข+อจํากัดต)างๆ ทีมงาน
ส)งเสริมการมีส)วนร)วมและทีมงานประสานความร)วมมือ เป8นต+น โดยผู+บริหารที่เป8นหัวหน+าทีมแต)ละทีมมีหน+าที่
และความรับผิดชอบโดยตรงในการสร+างความเข+าใจเบื้องต+นที่ถูกต+องด+านข+อมูลของความเปลี่ยนแปลงให+แก)
ทีมงานของตัวเองก)อน เพื่อให+แต)ละทีมสามารถขับเคลื่อนภารกิจที่ได+รับมอบหมายต)อไปได+
3.2 จัดให+มีระบบการสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจนเพื่อปpองกันการเข+าใจคลาดเคลื่อนและข)าวลือ ซึ่ง
จะทําให+เกิดการต)อต+านมากขึ้น โดยเฉพาะทีมงานของผู+บริหารระดับสูงด+วยกัน จะต+องทําให+เกิดการสื่อสาร
สร+างความเข+าใจซึ่งกันและกันได+อย)างคล)องตัวและทันเวลา
4. พัฒนายุทธศาสตรและนําแผนยุทธศาสตรการบริหารความเปลี่ยนแปลงสู)การปฏิบัติ (Developing
and Implementing Strategies) โดยทีมงานผู+บริหารซึ่งทําหน+าที่เป8นผู+นําของทีมงานแต)ละทีม ต+องร)วม
ประชุมและกําหนดยุทธศาสตรหรือแนวทางร)วมกันเพื่อจะได+เข+าใจและดําเนินไปด+วยกันได+ว)าทีมงานได+ใช+
แนวทางและยุทธศาสตรในการดําเนินงานเพื่อจะได+ร)วมกันดําเนินงานให+สอดคล+องรองรับซึ่งกันและกัน ทั้งใน
ด+าน
4.1 เปpาหมาย (Target) ที่คาดว)าจะไปให+ถึงโดยใช+กลยุทธหรือยุทธศาสตรของแต)ละทีม ซึ่งจะต+อง
สอดคล+องรองรับซึ่งกันและกัน
4.2 ระยะเวลา (Time) ที่แต)ละกลยุทธเริ่มนําสู)การปฏิบัติและการสิ้นสุด
4.3 วิธีการวัดผล (Assessing Method) เพื่อจะให+สามารถทราบได+ว)า บรรลุเปpาหมายโดยสมบูรณ
แล+ว ทั้งนี้แต)ละกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่ใช+ ควรมีดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ที่ชัดเจนรวมอยู)ด+วย
5. การติดตามความก+าวหน+า (Progress Monitoring) โดยอาศัยแผนยุทธศาสตรที่ได+กําหนดไว+แล+ว
เพื่อ
5.1 ปรับปรุงแก+ไขยุทธศาสตรที่ยังไม)สามารถสร+าง ประสิทธิภาพได+เท)าที่ควร ให+มีความเหมาะสม
และทันต)อ ความเปลี่ยนแปลงของป-ญหาให+ได+มากขึ้น
5.2 เพิ่มเติมยุทธศาสตรใหม)ๆให+สามารถเชื่อมโยงแผนยุทธ ศาสตรที่มีอยู)แล+วเข+าด+วยกันให+เกิด
ความกระชับและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
5.3 ยกย)องชมเชยและปูนบําเหน็จรางวัลให+แก)ทีมงานแต)ละทีม ที่ได+ร)วมมือกันในการบริหาร
ความเปลี่ยนแปลงได+อย)างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จตามเปpาหมาย
5.4 เพื่อร)วมกันภาคภูมิใจในความสําเร็จที่ได+รับและกระตุ+นให+ เกิดการยอมรับความเปลี่ยนแปลง
ใหม)ๆ ที่จะเกิดมีขึ้นอีกในอนาคต

193

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

5.5 ประสานความคิดและประสานพลัง (Synergy) ในการทํางานเป8นทีม ทั้งทีมงานย)อยและ
ทีมงานใหญ)โดยส)วนรวม เพื่อให+มีความพร+อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ยากและซับซ+อนกว)าเดิมได+มากขึ้นในอนาคต
สรุป
การเป8นผู+นําการเปลี่ยนแปลงจําเป8นต+องมีภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลง 4 องคประกอบหลักคือ
1. ภาวะผู+นําเชิงบารมี หรือ มีอิทธิพลอย)างมีอุดมการณ (Charismatic Leadership/Idealized
Influence)
2. การสร+างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)
3. การกระตุ+นทางป-ญญา (Intellectual Stimulation)
4. การตระหนักถึงความเป8นป-จเจกบุคคล (Individualized Consideration)
ซึ่งนอกจากภาวะผู+นําการเปลี่ยนแปลงแล+วการเป8นผู+นําการเปลี่ยนแปลงจําเป8นต+องมีคุณลักษณะของ
ผู+นําการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1. เป8นผู+นําการเปลี่ยนแปลง
2. เป8นคนกล+าและเปƒดเผย
3. เชื่อมั่นในผู+อื่น
4. ใช+คุณค)าเป8นแรงผลักดัน
5. เป8นผู+เรียนรู+ตลอดชีวิต
6. มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซ+อน
7. เป8นผู+มองการณไกล
จะเห็นได+ว)าการเป8นผู+นําการเปลี่ยนแปลงนั้นเป8นเรื่องของความสัมพันธระหว)างผู+นําและผู+ตาม เป8น
กระบวนการที่ ผู+ นํ า มี อิทธิ พลต) อผู+ ต ามและผู+ ร) ว มงาน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อมุ) งหวั งให+ เ กิ ด พั ฒ นาการการ
เปลี่ ย นแปลงในเชิ ง บวกทั้ ง ผู+ ต ามและองคกร เพื่ อ ให+ บ รรลุ เ ปp า หมายตามที่ อ งคกรได+ ตั้ ง ไว+ ซึ่ ง ผู+ นํ า การ
เปลี่ยนแปลงนอกจากจะต+องมีคุณลักษณะของการเป8นผู+นําการเปลี่ยนแปลงแล+วยังต+องมีภาวะของการเป8น
ผู+ นํ า การเปลี่ ย นแปลงควบคู) ไ ปด+ ว ย โดยอาศั ย คุ ณ ลั ก ษณะของผู+ นํ า การเปลี่ ย นแปลงและภาวะผู+ นํ า การ
เปลี่ยนแปลงดังกล)าว ตรวจวิเคราะหและ มอบหมายความรับผิดชอบ พัฒนายุทธศาสตรการบริหารและการ
นําไปใช+ ตลอดจนติดตามการตรวจประเมินความก+าวหน+าในการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย)างเป8นระบบ
ตลอดจนติดตามการตรวจประเมินความก+าวหน+าขององคกร นํามาสู)การปรับปรุงแก+ไข เพิ่มเติม ยุทธศาสตรให+
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของป-ญหา
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