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ปญหาวิจัยเชิงวิชาการ
เรื่อง วิกฤตการณผูนําไทย ปญหา – ทางออก
กรณีศึกษา : จากกรณีพิพาทเขาพระวิหารระหวางไทยกับกัมพูชา
-----------------------------1. ปญหาและตนเหตุของปญหา
บทบาทผูนําโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งประชาชนถือวาสําคัญโดยเฉพาะ
ประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตนนี้ ไดคาดหวังที่จะมีผูนําประเทศที่มีวิสยั ทัศนและบริหารจัดการประเทศชาติ
ดวยการอุทิศตนทําประโยชนเพื่อประเทศชาติอยางแทจริง
จากกรณีพิพาทเขาพระวิหารระหวางไทยกับกัมพูชา กลับมาเปนขาวใหญอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ที่คณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ตั้งแตป 2551 ขณะนีป้ ญหาสําคัญ
คือกัมพูชาเสนอแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร แตไทยไดเสนอคัดคานมา 2 ปติดตอกัน
โดยปนี้จัดประชุมที่ประเทศบราซิล ฝายไทยไดสง ตัวแทนไปยืน่ ประทวงคัดคาน เพราะเห็นวาไมถูกตอง
และไมโปรงใส เพราะเห็นวา ถายอมรับแผนที่ที่กมั พูชาจัดทําขึ้น นําไปประกอบแผนการบริหารจัดการ
พื้นที่ ไทยอาจเสียดินแดนนับลานไร แมแตคนไทยที่มีแนวคิดทางการเมืองคลายกันก็มีความเห็นแตกตาง
กันเชน นายรัฐมนตรี กับ กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ที่เห็นคลายกันคือตองยึดสัน
ปนน้ําเปนเสนแบงเขตแดนของสองประเทศ ซึ่งยึดตามสนธิสญ
ั ญาระหวางไทยกับฝรั่งเศส ค.ศ.1904 (
พ.ศ.2447) ซึ่งกรณีนี้ จะทําใหเขาพระวิหารอยูในเขตแดนไทย แตศาลโลก ไดพิพากษา เมื่อ 2505 ให
สนธิสัญญาโดยไมทักทวง อีกกรณีคือไมยอมรับแผนที่ที่กัมพูชาจัดทําขึ้นเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ แตที่
แนวคิดตางกันคือ แนวทางการแกไขปญหาของชาติ
จากการที่นายกฯอภิสิทธิ์ฯ ไดออกรายการโทรทัศนเชื่อมั่นประเทศไทย เมือ่ วันอาทิตยทผี่ านมา
กลาววาเราประสบความสําเร็จในการอางสิทธิบริเวณรอบปราสาทพระวิหาร และวาไทยเราไมไดนิ่งนอน
ใจวาจะทําอะไรอยางหนักตอไปนี้ และอยางนอยก็งายขึ้นที่ไดเห็นเอกสารของกัมพูชา และรูในสิ่งที่
กัมพูชากําลังจะทําขึ้น นอกจากภาครัฐแลว ผมขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจและอยากเสนอทางออกเรื่องนี้
มารวมกันหาขอมูลแลวนําความคิดไปเสนอตอบรรดาประเทศสมาชิกของมรดกโลกและองคการยูเนสโก.
เหตุการณดังกลาวถือวาเปนการทาทายภาวะผูนําของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใน
การบริหารจัดการรัฐบาลและความมีวิสัยทัศนที่จะสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนชาวไทยไดหรือไม
อยางไร ? ไทยจึงจะไมเสียดินแดนใหกัมพูชาไปอีก 4.6 ลานตารางกิโลเมตร ดังนั้นนักศึกษาคิดวา
เพื่อปจจัยแหงความสําเร็จของผูนํานายกรัฐมนตรี ควรจะมีองคประกอบตัวแบบผูนําแบบใด ?
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2. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
จากเหตุการณและปญหาที่เกิดขึ้นนั้น อันนําไปสูขอพิพาทระหวางประเทศระหวางไทยกับกัมพูชา
ซึ่งผูจัดทํารายงานเชิงวิชาการครัง้ นี้ไดนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีทเี่ กี่ยวของนํามาใชในการวิเคราะห
และแกไขปญหา ตามวิสัยทัศน ดังตอไปนี้
2.1 แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมความขัดแยงในองคการ
2.1.1 ความหมายความขัดแยงในองคการ
ความขัดแยง คือ ความไมเห็นพองกันระหวางสมาชิกในเรื่องตางๆ ทีเ่ ขามีสว นรวมในองคการ
2.1.2 กระบวนการความขัดแยงในองคการ
กระบวนการที่ทําใหเกิดพฤติกรรมความขัดแยงในองคการ ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงชั้น
ตอนตางๆ ที่เชื่อมโยงกันและมีรายละเอียดดังในรูปแผนภูมิที่ 1.1
แผนภูมิที่ 1.1 แสดงใหเห็นถึงการเชือ่ มโยงในกระบวนการความขัดแยงในองคการ
ขั้นที่ 1
สาเหตุ

ขั้นที่ 2
ประเภทความ
ขัดแยง

ขั้นที่ 3
พฤติกรรม

5. วิธีการ 5 ขอ
เพือ่ ลดความขัดแย

- การติดตอสื่อสาร
- โครงสรางขององคการ
- ความแตกตางกันของบุคคล

ความขัดแยงที่
มองเห็นได

ความขัดแยง
ที่รูสึกได

ขั้นที่ 4
ผลที่เกิดขึ้น

พฤติกรรมของกลุมเพิ่มขึ้น
ความขัดแยงที่เปดเผย
พฤติกรรมของกลุมลดลง
การจัดการเพื่อลดความขัดแยง
1. สงเสริมใหมีการแขงขัน
2. การแกปญหารวมกัน
3. กระประนีประนอม
4. การหลีกเลี่ยง
5. การปรับเขาหากัน
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2.1.3 ประเภทของความขัดแยง และความแตกตางในแนวคิดของความขัดแยง
ประเภทของความขัดแยง และความแตกตางในแนวคิดของความขัดแยง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวแบบโบราณ ( The Traditional View)
ซึ่งมองความขัดแยงวาเปนเครื่องทําลายและกอผลเสียแกองคการ และความขัดแยงเกิดจาก
ความผิดขององคการบริหาร หนาที่ของนักบริหาร คือ หลีกเลี่ยงการขัดแยงและขจัดความขัดแยง
2. แนวพฤติกรรมศาสตร (The Behavioral View)
ซึ่งยอมรับความขัดแยงวาเปนธรรมชาติขององคการ และเปนสิง่ ที่จะเปนประโยชนตอองคการ
จะแกไขความขัดแยง โดยการชี้ถึงสาเหตุหรือปญหาของความขัดแยง
3. แนวความคิดดานปฏิกริยาสัมพันธ (The Interaction View)
ซึ่งมองแนวขัดแยงในทางดานดีและสรางสรรค กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมๆ ขึ้นใน
องคการ หนาที่หลักของนักบริหาร คือการแกปญหาดวามขัดแยง
2.1.4 วิธีการ 5 ขอ เพื่อลดความขัดแยง
1. สงเสริมใหมีการแขงขัน
2. การแกปญหารวมกัน
3. กระประนีประนอม
4. การหลีกเลี่ยง
5. การปรับเขาหากัน
2.1.5 ผลดีและผลเสียของความความขัดแยงในองคการ
1. ผลดี
1. ปองกันการอยูกับที่
2. กระตนุใหเกิดความอยากรูอยากเห็น
3. มุงขจัดปญหาโดยแสวงหาแนวทางแกไขทีช่ ัดเจน
4. ชวยเสริมสรางเอกลักษณของกลุมและบุคคล
5. กระตุนใหเกิดความสามัคคีในองคการ (ความขัดแยงภายนอก)
6. สรางความคิด และกระตุนใหหาทางแกปญหาเหลานั้น
2. ผลเสีย
1. ทําใหเกิดความสูญเสียกําลังคน
2. ทําใหมิตรภาพในกลุมนอยลง
3. บรรยากาศของความเชื่อถือและไววางใจหมดลง
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา (Leaders and Leadership)
2.2.1 ความหมายของผูนํา (Leaders)
ผูนํา คือ ผูที่มีศิลปะที่สามารถมีอิทธิพลเหนือผูอื่น นําบุคคลเหลานั้นไปโดยไดรับความไววางใจ
และเชื่อใจอยางเต็มที่อีกทั้งยังไดรับความเคารพนับถือความรวมมือและความมั่นใจจากผูใตบังคับบัญชา
อยางจริงจัง
2.2.2 ความหมายของภาวะผูนาํ (Leadership)
ภาวะผูนํา (Leadership) เปนความสามารถดานอิทธิพลตอบุคคลในกลุมเพื่อนําไปสูความสําเร็จ
ตามเปาหมาย ใชกระบวนการสั่งการ การมีอิทธิพลตอผูอื่น การมีปฏิสัมพันธ โดยถายทอดแนวคิดไปสูการ
ปฏิบัติ ดังนั้นอาจกลาว ไดวาภาวะผูน ําเปนการมีปฏิสัมพันธที่ไมหยุดนิ่งของกระบวนการ 3 อยาง ที่มีความ
เกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลตอกัน ไดแก ผูนํา (Leaders) ผูตาม (Follows) และสถานการณ (Situations) อัน
นําไปสูการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

2.2.2.1 ประเภทของผูนํา
ในเรื่องราวของ ประเภทของผูนําไดมีการแบงประเภทของผูนําไดหลายแบบ ซึ่งการแบงประเภท
ของผูนําตามลักษณะของการปฏิบัตงิ าน มีดังนี้
1. ผูนําตามกฎหมาย ไดแก ผูนําที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย หรือระเบียบทีก่ ําหนด เชน นายกรัฐมนต
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ฯลฯ โดยกฎหมายกําหนดคุณสมบัติของแตละตําแหนงเอาไว
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2. ผูนําที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เปนผูที่มีคุณสมบัติพิเศษมีบุคลิกลักษณะหรือ
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งเปนไดทั้งในทางที่ดีหรือเลว เชน หัวหนานักเลง หัวหนาทีมกีฬา เปนตน
3. ผูนําในลักษณะที่เปนสัญลักษณ เชน พระมหากษัตริยเปนผูนําของพระราชวงศ
หรือของประเทศชาติที่มีพระมหากษัตริยเ ปนผูนาํ
1. การแบงประเภทของผูนาํ ตามลักษณะพฤติกรรม
จอหน ฟลานาแกน (John C. Flanagan) ไดศึกษาลักษณะพฤติกรรมของหัวหนา และไดแบง
ผูนําตามลักษณะออกไดเปน 3 ประเภท คือ
1.1 ผูนําที่มุงแตงานเปนสําคัญ มีลักษณะพฤติกรรมแสดงออกเปนเผด็จการ
1.2 ผูนําที่ตระหนักถึงผลงานและความพอใจของทุกฝาย เปนผูที่มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
1.3 ผูนําที่ถือวาประสิทธิภาพของการทํางานสูงไดเนื่องจากน้ําใจ ผูนําประเภทนี้ถอื วาน้ําใจหรือสิ่ง
ตอบแทน เปนสิ่งสําคัญที่กระตุนใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูง
2. การแบงประเภทผูนําตามลักษณะการบริหารงาน
ลิปปทท (Lippitt) แบงประเภทของผูนําตามลักษณะของการบริหารงานเปน 3 ประเภทไดแก
2.1 ผูนําแบบเผด็จการ (The Autocratic Style)
2.2 ผูนําแบบประชาธิปไตย (The Democratic Leader)
2.3 ผูนําแบบตามสบายหรือแบบเสรี (The Laissez-faire or Anarchic Leader)
3. การแบงตามลักษณะพฤติกรรมทีแ่ สดงออกและพฤติกรรมการทํางาน
เกตเซลลกบั กูบา (Getzels กับ Guba) แบงผูนําออกเปน 3 ชนิด ตามลักษณะของพฤติกรรม
ที่ผูนําแสดงออก (Role Behavior) ในการบริหารหนวยงาน ผูนําดังกลาวทั้ง 3 ชนิด คือ
3.1 ผูนําที่ยึดสถาบันเปนหลัก (The Nomothetic Leader) คือผูนําที่ถือเอาวัตถุประสงค ระเบียบ
กฎเกณฑและผลประโยชนของสถาบันหรือหนวยงานเปนสําคัญ แมจะตองทําลายน้ําใจคนหรือทําใหผูใด
เดือดรอนก็ไมถือเปนสิ่งสําคัญ สถาบันหรือหนวยงานกอนเสมอ
3.2 ผูนําที่ยึดบุคคลเปนหลัก (The Idiographic Leader) คือผูนําที่อาศัยความคิดเห็นและการ
ตัดสินใจของตนเองเปนแนวทางสั่งการ โดยพิจารณาตัวบุคคลทีเ่ กี่ยวของเปนายๆไป ไมวาจะทําการใดคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความตองการ ความจําเปน ความสุข
ความเดือดรอนของบุคคลทีเ่ กี่ยวของกอนสิ่งใด หากมีอะไรขัดตอระเบียบอยูบางก็ไมสนใจ หากพิจารณาวา
เหมาะสมกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็จะสั่งการทันที คือถือวาการคบหาสวนตัวสําคัญกวาตําแหนง
3.3 ผูนําที่ประสานประโยชน (The Transactional Leader) คือผูนําที่พิจารณาทั้งประโยชนของ
สถาบันหรือหนวยงานและประโยชนของบุคคล ทั้ง 2 อยางพรอม ๆ กันแลวอะลุมอลวยไมใหฝายใดตองเสียหาย
มากเกินไป เปนผูนําที่รูจักประนีประนอมในเรื่องทุกเรื่องประโยชนของหนวยงานก็ได ประโยชนของบุคคลก็ได
พรอม ๆ กันไป
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2.2.2.2 องคประกอบของภาวะความเปนผูนําในยุคโลกาภิวัฒน
โมเดลแสดงองคประกอบของภาวะความเปนผูนํา ในยุคโลกาภิวัฒน สําหรับผูนําทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง ดัดแปลงมาจาก The Leadership Challenge Model by Kouzes, J.M.& Posner, B.Z.
(1993), Credibility : How leaders Gain and Lose it. Why people Damand it. San Francisco : JosseyBass Publisher. ออกแบบโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมชาย คุมพูล ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 2

Leadership in Globalization

1E+3I
Strategy Mgt./Re-engineering
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COMMUNICATION
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E

Output
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CREDIBILITY
BENCHMARKING & BALANCED SCORE CARDS (SBCs)

Mgnt.Process Monitoring & Result Measurement
รูปที่ 2 แสดงองคประกอบของภาวะความเปนผูนํา ในยุคโลกาภิวัฒน สําหรับผูนําทางสังคม
ธุรกิจ และการเมือง
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2.3 ทฤษฎีภาวะความเปนผูนํา (Leadership Theory)
2.3.1 ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา
2.3.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา
2.3.3 ทฤษฎีความเปนผูนําตามสถานการณ
2.3.4 ทฤษฎีความเปนผูน ําเชิงปฎิรูป
2.3.1 ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนํา
เปนวิธีการศึกษาวิธีแรกสุด แตเนื่องจากการศึกษาไมสามารถยืนยันไดวาคุณลักษณะ (Trait)
แตละคุณลักษณะของ ผูนํา สงผลตอประสิทธิภาพของภาวะผูนําได จึงไดเปลี่ยนแนวทางการศึกษาไปที่
พฤติกรรมหรือแบบของผูนําในเวลาตอมา คุณลักษณะสามารถสงเสริมใหผูนําประสบความสําเร็จได
คุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จ ในระยะเริ่มแรกของการศึกษาคุณลักษณะของผูนํา เหลา
นักจิตวิทยาและนักวิจัยไดพยายามแยกแยะคุณลักษณะสวนตัวของผูเปนผูนํา ซึ่งเปนคุณลักษณะทีต่ ดิ ตัว
ผูนํามาตั้งแตเกิด มิใชสิ่งที่ไดรับการพัฒนาใหเกิดขึ้นภายหลัง โดยมีพื้นฐานความเชื่อทีว่ าผูนํายอมมี
คุณลักษณะบางประการที่แตกตางไปจากผูตาม ไดพิจารณาคุณลักษณะใน 3 ดาน คือ
1. คุณลักษณะดานกายภาพ
2. ดานสติปญ
 ญา
3. ดานบุคลิกภาพของผูนํา
2.3.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูนํา
เปนการพัฒนาในชวงป ค.ศ.1940 – 1960 แนวคิดหลักของทฤษฎี คือ ใหมองในสิ่งที่ผูนําปฏิบัติและ
ชี้ใหเห็นวาทั้งผูนําและผูตามตางมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน นักทฤษฎี ไดแก Kurt Lewin, Rensis Likert, Blake and
Mouton และ Douglas McGregor
1.Kurt Lewin’ s Studies
Lewin แบงลักษณะผูนําเปน 3 แบบ คือ
1.1 ผูนําแบบอัตถนิยมหรืออัตตา (Autocratic Leaders) จะตัดสินใจดวยตนเอง ไมมีเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคแนนอนขึ้นอยูกับตัวผูนําเอง คิดถึงผลงานไมคิดถึงคน บางครั้งทําใหเกิดศัตรูได ผูนํา
ลักษณะนี้จะใชไดดีในชวงภาวะวิกฤตเทานั้น
1,2 ผูนําแบบประชาธิปไตย (Democratic Leaders) ใชการตัดสินใจของกลุมหรือใหผูตามมีสวน
รวมในการตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นสวนรวม ทํางานเปนทีม มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง ทําใหเพิ่มผลผลิตและ
ความพึงพอใจในการทํางาน บางครั้งการอิงกลุมทําใหใชเวลานานในการตัดสินใจ ระยะเวลาที่เรงดวนผูนํา
ลักษณะนี้ไมเกิดผลดี
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2.4 ผูนําแบบตามสบายหรือเสรีนิยม (Laissez- Faire Leaders) จะใหอิสระกับผูใตบังคับบัญชา
เต็มที่ในการตัดสินใจแกปญหา จะไมมีการกําหนดเปาหมายที่แนนอน ไมมีหลักเกณฑ ไมมีระเบียบ จะทําให
เกิดความคับของใจหรือความไมพอใจของผูรวมงานไดและไดผลผลิตต่ํา การทํางานของผูนําลักษณะนี้เปนการ
กระจายงานไปที่กลุม ถากลุมมีความรับผิดชอบและมีแรงจูงใจในการทํางานสูง สามารถควบคุมกลุมไดดี มี
ผลงานและความคิดริเริ่มสรางสรรค
ลักษณะผูนําแตละแบบจะสรางบรรยากาศในการทํางานที่แตกตางกัน ดังนั้นการเลือกใชลักษณะผูนํา
แบบใดยอมขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณดวย
3

Likert’s Michigan Studies
Rensis Likert และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมิชิแกนทําการวิจัยดานภาวะผูนําโดยใช
เครื่องมือที่ Likert และกลุมคิดขึ้น ประกอบดวย ความคิดรวบยอดเรื่อง ภาวะผูนํา แรงจูงใจ การ
ติดตอสื่อสาร การปฎิสัมพันธและการใชอิทธิพล การตัดสินใจ การตั้งเปาหมาย การควบคุมคุณภาพและ
สมรรถนะของเปาหมาย โดยแบงลักษณะผูนําเปน 4 แบบ คือ
2.1 แบบใชอํานาจ (Explorative – Authoritative) ผูบริหารใชอํานาจเผด็จการสูง ไววางใจ
ผูใตบังคับบัญชาเล็กนอย บังคับบัญชาแบบขูเข็ญมากกวาการชมเชย การติดตอสื่อสารเปนแบบทางเดียว
จากบนลงลาง การตัดสินใจอยูในระดับเบื้องบนมาก
2.2 แบบใชอํานาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) ปกครองแบบพอปกครองลูก ให
ความไววางใจผูใตบังคับบัญชา จูงใจโดยการใหรางวัล แตบางครั้งขูลงโทษ ยอมใหการติดตอสื่อสารจาก
เบื้องลางสูเบื้องบนไดบาง รับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาบาง และบางครั้งยอมใหการตัดสินใจแต
อยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของผูบังคับบัญชา
2.3 แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) ผูบริหารจะใหความไววางใจ และการ
ตัดสินใจแตไมทั้งหมด จะใชความคิดและความเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ ใหรางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจ
จะลงโทษนานๆครั้งและใชการบริหารแบบมีสวนรวม มีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทางจากระดับลางขึ้นบน
และจากระดับบนลงลาง การวางนโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน ขณะเดียวกันก็ยอมใหการ
ตัดสินใจบางอยางอยูในระดับลาง ผูบริหารเปนที่ปรึกษาในทุกดาน
2.4 แบบมีสวนรวมอยางแทจริง (Participative – Democratic) ผูบริหารใหความไววางใจ และ
เชื่อถือผูใตบังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาเสมอ มีการใหรางวัลตอบแทนเปนความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจแกกลุม มีการบริหารแบบมีสวนรวม ตั้งจุดประสงครวมกัน การประเมินความกาวหนา
มีการติดตอสื่อสารแบบ 2 ทางทั้งจากระดับบนและระดับลาง ในระดับเดียวกันหรือในกลุมผูรวมงานสามารถ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารไดทั้งในกลุมผูบริหารและกลุมผูรวมงาน
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Likert พบวา การบริหารแบบที่ 4 จะทําใหผูนําประสบผลสําเร็จและเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ และยัง
พบวาผลผลิตสูงขึ้นดวย ซึ่งความสําเร็จขึ้นกับการมีสวนรวมมากนอยของผูใตบังคับบัญชา
(3) Blake and Mouton’s managerial Grid
Blake and Mouton กลาววา ภาวะผูนําที่ดีมีปจจัย 2 อยางคือ คน (People) และผลผลิต (Product) โดย
กําหนดคุณภาพและลักษณะสัมพันธภาพของคนเปน 1 – 9 และกําหนดผลผลิตเปน 1 – 9 เชนกัน และสรุปวาถา
คนมีคุณภาพสูงจะสงผลใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปดวย เรียกรูปแบบนี้วา Nine-Nine Style (9, 9
style) ซึ่งรูปแบบของการบริหารแบบตาขายนี้จะแบงลักษณะเดนๆของผูนําไว 5 แบบ คือ แบบมุงงานเปนหลัก
แบบมุงคนเปนหลัก แบบมุงงานต่ํามุงคนต่ํา แบบทางสายกลาง และแบบทํางานเปนทีม
ตารางที่ 2 ภาวะผูนําที่ดีมีปจจัย 2 อยางคือ คน (People) และผลผลิต (Product)

ตามแนวคิดของ Blake and Mouton รูปแบบของผูนํามี 5 รูปแบบ ไดแก
1. แบบมุงงาน (Task–Oriented/Authority Compliance) แบบ 9, 1
2. แบบมุงคนสูง (Country Club Management) แบบ 1,9
3. แบบมุงงานต่ํามุงคนต่ํา (Impoverished) แบบ 1, 1
4. แบบทางสายกลาง ( Middle of The Road Management) แบบ 5,5
5. แบบทํางานเปนทีม (Team Management ) แบบ 9,9
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(4) McGregor’s: Theory X and Theory Y
Douglas McGregor เปนนักจิตสังคมชาวอเมริกา ซึ่งทฤษฎีนี้เกี่ยวของกับทฤษฎีแรงจูงใจและ
ทฤษฎีความ ตองการขั้นพื้นฐานของมาสโลว ซึ่ง McGregor มีความเห็นวา การทํางานกับคนจะตอง
คํานึงถึง ธรรมชาติของมนุษยและพฤติกรรมของมนุษย คือ มนุษยมีความตองการพื้นฐาน และตองการ
แรงจูงใจ ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตองให สิ่งที่ผูตามหรือผูใตบังคับบัญชาตองการจึงจะทําใหผูใตบังคับ
บัญชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือรนชวยกันปฏิบัติานใหบรรลุจุดมุงหมาย
2.3.3 ทฤษฎีตามสถานการณ
เปนทฤษฎีที่นําปจจัยสิ่งแวดลอมของผูนํามาพิจารณาวามีความสําคัญตอความสําเร็จของ
ผูบริหาร ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมหรือสถานการณที่อํานวยให ไดแก
1. แนวคิดทฤษฎี 3 – D Management Style
2. Theory Z Organization
3. Life – Cycle Theories
4. Fiedler’s Contingency Model of Leadership Effectiveness
2.3.4 ทฤษฎีความเปนผูนําเชิงปฏิรูป
2.3.4.1 ลักษณะของผูนําเชิงปฏิรูป
เบิรนส สรุปลักษณะผูนําเปน 3 แบบ ไดแก
1. ผูนําการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
2. ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
3. ผูนําจริยธรรม (Moral Leadership)
2.3.4.2 ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership
2.3.4.3 จริยธรรมของภาวะผูนําเชิงปฎิรูป (The ethics of Transformational leadership)
2.4 คุณลักษณะของผูนําที่ประสบความสําเร็จ
1. สรางแรงขับ (Drive)
2. ความซื่อสัตยและความมั่นคง (Honesty and integrity)
3. แรงจูงใจในการเปนผูนํา (Leadership motivation)
4. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self – confidence)
5. ความสามารถทางสติปญญา (Cognitive ability)
6. มีความรูในงาน (Knowledge of the business)
7. ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity)
8. ความยืดหยุน (Flexibility)
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2.5 หลักธรรมในการบริหารงาน
หลักธรรมหรือหลักคําสั่งสอนทางพุทธศาสนา ที่ผูนําทัง้ หลายควรมีความตระหนักถึงและนํามา
พิจารณาในการบริหารงาน เพื่อใหงานที่ไดมีคุณภาพดี ประกอบดวย
2.5,1 อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย ไดแก
1. ฉันทะ
2. วิริยะ
3. จิตตะ
4. วิมงั สา
2.5,2 สังคหวัตถุ 4 ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือ ยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมูชนไวใน
สามัคคีหลักการสงเคราะห ไดแก
1. ทาน
2. ปยวาจา
3. อัตถจริยา
4. สมานัตตตา
2.5.3 พรหมวิหาร 4 เปนธรรมประจําใจอันประเสริฐ หรือ หลักความประพฤติที่ประเสริฐ
บริสุทธิ์หรือเปนธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อวาดําเนินชีวติ หมดจด
และปฏิบัตติ นตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบ
1. เมตตา
2. กรุณา
3. มุทติ า
4. อุเบกขา
3. การวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข
1. ในการปญหาผูเขียนรายงานนี้ไดนํา SWOT มาใชวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อกําหนด
แนวทางการดําเนินกลยุทธของไทยที่เหมาะสมตอการปฏิบตั ิตอกัมพูชาในกรณีขอพิพาทปราสาทพระ
วิหาร เพื่อใหสองประเทศสามารถไดประโยชนตอ การสรางความรวมมือกัน การกําหนดมาตรการที่
เหมาะสม ทั้งดานนโยบาย การบริหาร เพื่อสงวนรักษา คุมครองและสงเสริม มรดกทางวัฒนธรรมแล
ธรรมชาติ ใหมีความสําคัญตอมวลมนุษยชาติ ตอไป
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การวิเคราะห SWOT Analysis กรณีขอพิพาทปราสาทพระวิหาร
 วิเคราะหปจจัยภายใน
บริบทที่เกีย่ วของ
จุดแข็ง
จุดออน
คดีปราสาทเขาพระวิหาร คดีปราสาทเขาพระ
 เขาพระวิหารนั้นเปนแหลงมรดกทาง
กรณีขอพิพาท
ปราสาทพระวิหาร วัฒนธรรมของมนุษยชาติ เปนแหลงรวม ความรู วิหาร เปนความขัดแยงระหวางราชอาณาจักร
ทางประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปกรรม
สถาปตยกรรม ภาษา และจารึกที่สําคัญอยางยิ่ง
ควรแกการอนุรักษและรักษาไว
ความสมบูรณของมรดกโลก ในแงมุมวิชาการ
นั้น มิไดจํากัดเฉพาะองคปราสาทเทานั้น แตยัง
รวมถึงพื้นที่ปริมณฑล และหลักเกณฑอื่นๆ ดวย
เพราะที่ตั้งปราสาทและการเขาถึงโดยสะดวก
จะตอง เปนการเดินทางขึ้น จากฝงไทยเทานั้น
 อีกทั้งในเขตที่เปนดินแดนของไทยใน
ปจจุบัน ยังมีโบราณสถานอื่นๆ ที่แสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธ อันใกลชิดระหวางพื้นที่ที่เปน
ที่ตั้งของ กลุมปราสาทเขาพระวิหารในเขต
กัมพูชากับพื้นที่ในเขตไทย เชน สระตราว ที่เปน
สระน้ําขนาดใหญตั้งอยูทางทิศเหนือ ซึ่งถือเปน
บาง รายของปราสาทพระวิหาร หรือบริเวณผา
มออีแดง ที่มีสถูปคูเปนสถูปหินสององค หรือ
ภาพแกะสลักนูนต่ํา ซึ่งทั้งหมดลวนมีเรื่องราว
และความเกี่ยวของกับปราสาท พระวิหารอยางมี
นัยสําคัญทั้งสิ้น

กัมพูชากับราชอาณาจักรไทย ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ
ป พ.ศ. 2501 ในการอางสิทธิเหนือบริเวณ
ปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งตั้งอยูที่ชายแดนไทย
ดานอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ และ
ชายแดนกัมพูชาดานจังหวัดพระวิหาร ปญหา
ดังกลาวเกิดจากการที่ทั้งไทยและกัมพูชา ถือ
แผนที่ปกปนเขตแดนตามแนวสันปนน้ําของ
เทือกเขาพนมดงรักคนละฉบับ

ศาลโลก ไดพิพากษา เมื่อ 2505 ใหปราสาท
พระวิหารเปนของกัมพูชา โดยอางหลัก
“กฎหมายปดปาก” อางวาไทยยอมรับแผนที่
แนบทายสนธิสัญญาโดยไมทักทวง

 วิเคราะหปจจัยภายนอก
บริบทที่เกีย่ วของ
โอกาส
ภัยคุกคาม
 แผนที่แนบทาย แผนบริหารจัดการพื้นที่ ที่
 ทางฝายไทยจึงเห็นวาทางออกที่เปน ไปได
กรณีขอพิพาท
ปราสาทพระวิหาร ประการหนึ่งในการขอขึ้นทะเบียน ปราสาทเขา กัมพูชาจะสงใหศูนยมรดกโลกในการประชุม
พระวิหารเปนมรดกโลก คือการดําเนินการ
รวมกัน ระหวางไทยกับกัมพูชา ในลักษณะ

ครั้งหนาจะเปนอยางไร? และยังไมทราบวา
ทางกัมพูชาจะสงมาใหไทยไดตรวจสอบดูบาง

Transboundary Property ซึ่งมีตัวอยาง ใน
ประวัติของมรดกโลก แลวหลายแหงอันสะทอน
ใหเห็นหลักการอันสําคัญของ คณะกรรมการ
มรดกโลกที่ใหการเอาใจใสตอขอกังวล และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกๆ ฝาย และเพื่อใหเกณฑการเปนมรดกโลก
ของแหลงโบราณสถานนั้นๆ ไดรับการคํานึงถึง
อยางถูกตอง และครบถวนฝายไทยก็พรอมที่
สนับสนุนการจดทะเบียน เขาพระวิหารเปน
มรดกโลก
 ศูนยมรดกโลก ไมจําเปนตองรับขึ้นทะเบียน
หากเห็นวาไมครบสมบูรณคุณคาแหง
โบราณสถาน และอาจจะสรางปญหาใหไทยกัมพูชาพิพาทกันบานปลายได การยึดหลักความ
สมบูรณแหงคุณคาของโบราณสถาน ตามหนาที่
หลักของตนนั้น นาจะชวยแกปญหาใหไทยกัมพูชาไดมากกวาที่เปนอยู

หรือหรือไม? ซึ่งเปนผลตอการตัดสินของศาล
โลกได
 คณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ได
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ตั้งแตป 2551 ขณะนี้
ปญหาสําคัญคือกัมพูชาเสนอแผนบริหาร
จัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร

สรุป จากกรณีขอพิพาทปราสาทพระวิหารที่กลาวมาสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินกลยุทธ
ของ ไทยที่เหมาะสมตอการปฏิบัตติ อกัมพูชา เพื่อใหทั้งสองประเทศสามารถไดประโยชนตอ การ การ
สรางความรวมมือกันได ดังตอไปนี้
1. การแกไขปญหาขอพิพาทปราสาทพระวิหารนี้ควรดําเนินไปโดยการเจราจาตอรองอยางสันติ
วิธีระหวางสองประเทศนี้ โดยเปนในรูปแบบทวิภาคี
2. จากปญหากรณีขอพิพาทระหวางไทยกับกัมพูชา รวมระดมแสดงความคิดเห็นของภาครัและ
ทุก ๆ ฝาย รวมไปถึงผูมีสวนเกี่ยวของ การแสดงพลังความคิด ของนักการทูต นักรัฐศาสตร และนัก
กรณีขอพิพาทนี้วามีทางออกใด ที่จะสามารถแกไขปญหานี้ไดบาง โดยเฉพาะผูที่มีสวนรวมในการ
รับผิดชอบตอกรณีพิพาทนี้มาตั้งแตตน เพื่อรวมกันหาแนวทางในการแกใขไดอยางถูกตองเหมาะสม
และมีความสมดุลของทั้งสองประเทศและทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ
3. ขอเสนอแนะแนวทางออกที่เปนไปไดอีกประการหนึ่งคือ ในการขอขึ้นทะเบียน ปราสาทเขา
พระวิหารเปนมรดกโลก คือการดําเนินการรวมกัน ระหวางไทยกับกัมพูชา ในลักษณะ Transboundary
Property ซึ่งมีตัวอยาง ในประวัตขิ องมรดกโลก แลวหลายแหงอันสะทอนใหเห็นหลักการอันสําคัญของ
คณะกรรมการมรดกโลกที่ใหการเอาใจใสตอขอกังวล และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูม ีสวนไดสวนเสีย
ทุกๆ ฝาย และเพื่อใหเกณฑการเปนมรดกโลก ของแหลงโบราณสถานนั้นๆ ไดรับการคํานึงถึงอยาง
ถูกตอง และครบถวนฝายไทยก็พรอมที่สนับสนุนการจดทะเบียน เขาพระวิหารเปนมรดกโลกใน
แนวทางนี้อยางเต็มที่ โดยแนวทางนี้ตองไดรับการสนองตอบจากฝายกัมพูชาดวยอีกทางหนึ่ง ซึ่งเปน
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การหาทางออกไดอยางเหมาะสม และทั้งสองประเทศสามารถไดประโยชนตอการสรางความรวมมือ
กัน การกําหนดมาตรการที่เหมาะสม ทั้งดานนโยบาย การบริหาร เพื่อสงวนรักษาคุมครองและสงเสริม
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใหมีความสําคัญตอมวลมนุษยชาติตอไปได
2. จากเหตุการณดังกลาว ถือวาเปนการทาทายภาวะผูนํา ของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
ในการบริหารจัดการรัฐบาลและความมีวิสัยทัศนที่จะสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนชาวไทยไทย จึงจะ
ไมเสียดินแดนใหกัมพูชาไปอีก 4.6 ลานตารางกิโลเมตร และเพื่อปจจัยแหงความสําเร็จของผูนําที่เปน
นายกรัฐมนตรี ควรจะมีองคประกอบตัวแบบผูนําแบบที่เหมาะสม ในฐานะผูนําของประเทศไทย ดังนั้น
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะมีองคประกอบตัวแบบผูนําตามสถานการณ และผูนําเชิงปฎิรูป
ในการบริหารจัดการในเหตุการณดังกลาวนั้น ซึ่งมีรายละเอียดในการตัดสินใจแกไขปญหา
4. การตัดสินใจในการแกไขปญหา
การกําหนดจุดมุงหมาบที่ชัดเจน ซึ่งไทยหาเหตุผลมาอาง เพื่อยกเลิกเอ็มโอยู 2543 และการ
ยกเลิก จะตองทําใหประเทศไทยไดและเสียอะไรบางนั้น ซึ่งนายอภิสิทธ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและ
ผูที่เกี่ยวของ พรอมทั้งหนวยงานตางๆ จะตองมีการตัดสินใจอยางไร โดยจะตองคํานึงถึงความรุนแรง
หนัก-เบาของผลลัพทที่เกิดขึ้นปญหา คือ หากศาลชีข้ าดใหเปนคุณกับฝายกัมพูชา สังคมไทยจะมี
ปฏิกิริยาตอเรื่องนี้อยางไร ใครจะเปนผูรับผิดชอบตอการสูญเสียพื้นที่ 4.6 ตร.กม. หรือใครบางจะตอง
กลายเปนแพะรับบาป ความสัมพันธระหวางสองประเทศจะเลวรายลงไปอีกเพียงใดไมมีใครรับประกันได
5. การประเมินผลของการแกไข
5.1 ขอดี-ขอเสีย หรือ จุดออน-จุดแข็ง
ถาหากเราการกลับไปอานเอกสารหลักฐานเกาบาง อาจชวยทําใหผนู ําไทยมีสติ
มากขึ้น ไมตองวนเวียนกับคําอธิบายเกาๆ ที่เคยถูกตีตกไปแลว ประการสําคัญ อาจทําใหเราพยายาม
คิดหาหนทางใหมๆ ในการแกไขขอพิพาทกับประเทศเพื่อนบาน โดยไมตองอิงกับกระแสชาตินยิ ม
มากจนเกินไป
5.2 ความรุนแรงหนัก-เบาของผลลัพท
ไทยตองตระหนักวา รัฐบาลกัมพูชามีสิทธิรองขอใหศาลโลกตีความคําพิพากษาป
2505 ไดโดยลําพัง เพื่อใหศาลชี้ขาดวาเสนเขตแดนในบริเวณพิพาทคือเสนเขตแดนตามที่ปรากฏใน
แผนที่เจาปญหา หรือไมเชื่อวาหากความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชาเลวรายลงเรื่อยๆ กัมพูชาจะ
เลือกใชหนทางนี้เพื่อยุติปญหาที่ยืดเยื้อมานานเสียที
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6. สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากปญหาเรื่อง ความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชา กรณีศึกษา : ปราสาทพระวิหาร
นั้นไทยตองตระหนักวา รัฐบาลกัมพูชามีสิทธิรองขอใหศาลโลกตีความคําพิพากษา ป 2505 ไดโดยลําพัง
ผูวิเคราะหเชื่อวาเชื่อวาหากความสัมพันธระหวางไทย-กัมพูชาเลวรายลงเรื่อยๆ กัมพูชาจะเลือกหนทาง
นี้เพื่อยุติปญหาทีย่ ืดเยื้อมานานเสียที
ขอเสนอแนะในมุมมองตามวิสัยทัศนของผูวิเคราะห โดยไดศึกษาและคนควาจากในการ
รวบรวมขอมูลไดพบวาไมวาจะเปนเรื่องปญหาและตนเหตุของปญหา สาเหตุที่อาจทําใหเกิดปญหา
หรือการยืนยันสาเหตุที่แทจริง และรวมทั้งไดทําการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความสอดคลอง
กับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีมาวิเคราะหผล การดําเนินการปองกัน การวางแผนตั้งรับ พรอม
ทั้รูปแบบตามและกระบวนการ เพื่อจะไดวิเคราะหปญหาที่อาจเกิดขึ้นและโอกาส
สวนบทบาทและภาวะผูนํา (Leadership) ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27
ของประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งถือวามีความสําคัญยิ่งโดยเฉพาะกับประเทศไทยในยุคโลกาภิวัฒนเรา
จึงคาดหวังที่ จะมีผูนําประเทศที่มีวิสัยทัศนและบริหารจัดการประเทศชาติดวยการอุทิศตนทําประโยชน
เพื่อประเทศชาติอยางแทจริง ในการมุงมั่นในการดําเนินการวางแผนและจัดทําโครงการระดับชาติในการ
แกปญหาขอพิพาทและความขัดแยงปราสาทพระวิหาร ที่มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชนตอสังคมและ
ประเทศชาติสูงสุด ตอไป
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