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The purposes of this research were to study the elements of the strategic leadership 

competency and to develop the strategic leadership competency model for Mayor of Tambon 

Administration Organization (TAO). 

The literature review about strategic leadership competency concept is used to identify the 

conceptual framework of the research and 69 behavioral indicators employed to collect data. Then 

the data were analyzed to find out the elements of the strategic leadership competency led to the 

important behavioral indicators selection to develop the strategic leadership competency model for 

Mayor of TAO. 

 The study was the qualitative research and the case study. The samples were classified into 

2 groups: 5 Mayors of TAO with highly strategic leadership competency, selected from  their 

outstanding specifications and performances related to criterions of strategic leadership competency  

qualifications and 15 TAO employees and relevances to Mayor of TAO selected from purposive 

sampling. 

In-depth behavioral event interviewing is used to collect data. Its selected from Mayor 

TAOs outstanding work performances leading to  the study to identify their  responsive behaviors. 

In addition, non-participation observing and documentary studying to find the validity is used. 

  The research results revealed that the strategic leadership competency for Mayor of TAO 

consists of 5 competencies: strategic leadership competency, change management competency, 



(6) 
 

collaborative competency, communication competency and human resource development 

competency. 

  The result of the strategic leadership competency model development for Mayor of  TAO  

has shown found that it consists of behavioral indicators and proficiency level respectively classified 

at level in 5 aspects: Role model, Change agent, Developer, Problem solver and Operator. 

For the suggestions about the policy, the following things should be done: the strategic 

leadership competency model for Mayor of TAO should be developed to be the core curriculum for 

developing the ability of Mayor of TAO, being applied to the work performance evaluation and 

improving the special consideration. In addition, the channel of the share experiences and the case 

study about the local governance should be promoted in order to increase their experiences and 

work performance skills. Also, the strategic leadership competency including the community 

leaders should be developed. 

  For the suggestions about the Mayor of TAO development, the following things should be 

done: the collaboration with the relevant organizations should be used as the important strategy of 

TAO. Also, the formal and informal seminars of the members of TAO to exchange opinions and 

information should continuously be organized. 

For the suggestions about the research, the following things should be done: the quantitative 

research using the large purposive samples should be carried on to survey the Mayor of TAOs 

strategic leadership competency at macro level. In addition, factors effecting strategic leadership 

competency for Mayor of TAO should be studied to lead to the study about the strategies in 

developing Mayor of TAO systematically. 
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ก ก (The Job Competency 

Assessment Method) ก 5  1) กกก

กก 

ก 2) กก กก

ก 3) ก

ก  ก

กก ก

กก 4) กก  5) ก  

Boyatzis (1982) กกกกก  

กกกกก Boyatzis (1982) กก

ก  Spencer and Spencer (1993  ก , 

2549: 121-122) กก 3 ก  ก กก
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 (Criterion Sample)   (Expert Panel)  กก

 (Studying Future Jobs )  

ก กก (Criterion Sample)  6  ก 

ก กกกก กกก

กก ก

กกก  ก

ก ก 

ก.    กกกกก

 กกก กก

ก (Superstars) กกก (Average 

Performance) กกก (Poor Performance) ก

ก กกกกก ก

กกก กก

 กกก   กก

 กกกก

 ก กกก  ก

ก ก ก ก

 ก กก  กก

 กก

ก กกก

กก กก

ก ก

 กก ก  ก

 กก

ก ก 3  1) ก ก

กกกกก 2) ก

 ก

 กก  3) ก

 กกกก  
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ก กก ก

กกก กก ก  

  (Expert Panel) กกก

ก กก

กกกกก                 

ก กกก 

กก กก 

 กกก 4   

 ก ก 

กก กกก

ก กก  ก

ก ก  (Threshold) 

  (Superior) 

กก ก 

Competency Requirement Questionnaire  

กกกกก

ก  ก Deduction 

 ก               

กก กกกก

กกก  กก 

กกก 

ก  กกก

ก ก

ก กก

  ก 

ก กกก

กกกกก กก

กกก   ก

ก  

กก กกกก
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กก กกก

กกกก  

 กก (Studying Future Jobs) ก

 ก ก

กก กกก 

กกก  กก

 กก กก

 (Strategy-Based Approach) ก

กก 

กกกก 12 ก 

 กกกกก 

 ก 

กกกก กกก 

กกกก 

  กก กกกก

ก  กก

 กกก

  กกก กกก

 กกกก 

ก กก กกกกกก 

กกก 

กกกก ก ก กก 

กกกกก   กก  

ก ก กก ก 

ก กกก กก 

กก  ก

 กกก กก 

กกกกกก 

 กกก  กก

ก กก ก



27 
 

 กก 

กก กกก 

กก 

กก (ก , 2549: 66-76) 

ก กกก

  ก

ก กกกก

    (2549: 15-17)  ก

กก   กก

ก  กกก 

ก ก กก กก

ก กกกก ก 

 กกกกก  

 กกก  กกก 

กก กกกก

 กกกกก

กก กกก ก 

ก  กก 

กก  ก

 กก   

ก กกก

ก ก 

 กกก 

ก  ก กก 

 

2.1.7  ก (Competency Evaluation) 

  กกกก (2548) กก 3 

ก ก กก กก (Test of Performance) ก

กกก ก 

กกกก  กกกกก
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กกก กกกก

ก กกก 

กกกกก  ก

กกกก 

ก กก 

กก กก

 กกกก

ก 

  ก กกก (Behavior Observation) ก

กกก กกก

กกก

กก  ก กก

กกกกก Critical Incident 

กกก ก

กกกกก กกกก

กกกก ก

ก กกกกกก 

 ก กกกก  ก ก

  

ก ก (Self-Report) ก

  ก     

กกกก

กก กกกก

กกก ก ก

กกกกก ก

ก 

กกกกก  

กกกก กกก

  ก กกก

กกกก กก                
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ก กกกก

กกก กก

 กกกก ก

กกกก  กก              

กกกกก ก ก              

กก  

กกก กกก

ก (2548)  4   ก  1) กก

ก  2) กก 3) 

กกกก                      

4) กกกกก 

 กกก  

กกก กก

 ก  กกก

 ก 1  กก

 กกกก 

ก กกก ก

กกก กก

 

 กกกก

ก กกก  ก

 1 ก ก

 4  5 ( 5) กก 

ก 4 กก 

 5 กก 

 กกก

ก กกก

 กกกก 

ก ก ก

กกกก ก
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 4  5 ก

 

 กกกกก 

กก กก

 1   กก

กก กก 4-5 

กกก 1-2  ก 3  

 กก กก

ก  

กกก กกก

ก (Role Model) ก ก

กกก กก

 กกกก 

 กกก ก

กกก 1   5  ก 1 ก

กกก 2-5 ก ก

กก 

กก กกก

 กกกก ก

ก  

ก กกก              

(ก , 2549) กกกกกก

  (Normal Distribution Curve) 

 ก ก

 (Standard Deviation) กก

ก กกก กก

ก กกกกกก

ก ก
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ก กกกกก

ก กก กก กก

 กก ก

กก กกกก 

ก ก กก (Likert Scale) 

กกก ก  ก ก 

ก กกกก (Self-Report) 

ก กก 

กก กก ก

ก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1  ก BARS 

: กกกก, 2548. 

5.    

ก   

ก

  

ก ก 

ก 

 

4.  ก

ก

ก ก 

ก ก

 ก ก

ก 
3.  ก

  ก 

   /

กกก

ก 

1.  ก  

ก 

   

 

2.   

 ก  

ก 

 ก 
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กกก กกก 

(Behaviorally Anchored Rating Scale: BARS)  ก 2.1กก

กกก กกก 

กกกกก ก

 BARS  ก

 (Validity) ก BARS กก

ก  กกก

ก กก 

 (Proficiency Level) 

 ก (Competency Assessment) ก

 กกก 

กกก ก

กกกกก กก

กกก ก (Competency Gap Assessment) 

กก กก

กก กกก

ก  ก 1) ก 

2) กกก 3) ก ST-A-R  4) ก 5) ก

 6) กก ( , 2552ก)   

ก ก

 กกก 

กก  

กก  ก

 3   1) ก 

  2) ก 

  3) ก 

 กกกกก

 กก ก

ก  กก

 4    
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 ก (Supervisor Evaluation)  ก

 กกก 

1  ก  ก

 กก ก  

ก กก ก

กก กกก   

 ก (Self Evaluation/Self-Report) ก

ก 

 กก กก ก

กก ก กก

กกกก  กกกก

ก   

 ก 180  (180 Degree Evaluation) ก

กกก ก กก

 กกกกก

ก ก  ก 70 

ก 30 ก  กก

ก ก ก

 180  กกก

 กกกก

กก กกก 

ก   

 ก 360  (360 Degree Evaluation) กก

กก    ก 

กก กกกกก

กกกก กกกก

  กกกก  

ก ก

กก กก กกกกก
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 กก กก

ก 

กกก ก กกก

กกก ก 

ก 

กกก กก

ก  กกกก 

กก กกก

กกก ก กกกก

กก กก ก

กก กกกกกก กก

กกกกก 

 กกกกกกกกก

กกก  

กกกกก

 ST-A-R Technique กกกก (Situation: ST) กก

ก กก (Action) กกก 

 (Result) กกกก กก ST-A-R Technique 

กก กก

กกกก กกก  

ก ก

กก กก  ก

ก กกกกก

ก กกกกก กกกกก 

กกก 

ก ST-A-R  กก ST-A-R 

Technique  กกกก

  กก ก 

กกก กกก กก

 ST-A-R กกกก ST-A-R Technique ก ก
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ก กกก (Situation: ST) กกกก

กก ก กกก 

(Action: A) กกกกก 

กกก ก 

   (5W 1H Question) กก (Result) 

กกกกกกก 

  กกก

กกก 

 กก กก 

ST-A-R Technique  

กกก  กกก

กกกกก 

ก กกกก ก

กก กก

กก กก

ก 

 

2.1.8  กกกกกก 

(ก..) 

 ก กก

กกกกกก

ก ก ก ก 

ก ก ก   

   11  .. 2542 กก

ก กก ก

   ก

    (Competency) ก

ก กกกกก
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  กกกก (ก..) ก   ก 

 (Competency Model) ก กกก

ก กก กก 

กกกกกก 

 16  กกก  

Critical Incident  กก  กกก

กก ก  ก 

ก  ก

กกก  60,000   กก (               

, 2552) กก 3  ก   

  กกกก (2548) กก

  2  ก ก (Core Competency) ก

 (Functional Competency) กกกก 5  

ก 1) ก (Achievement Motivation) 2) กก (Service Mind) 3) ก 

 (Expertise) 4)  (Integrity)   (Teamwork) 

กก กก

กก  20   18 ก ก

 3  (กก 5 ) ก  20 

 ก  

1) ก (Analytical Thinking) 

2) ก (Conceptual Thinking) 

3) กก (Caring & Developing Others) 

4) กก (Holding People Accountable) 

5) ก (Information Seeking) 

6) ก (Cultural Sensitivity) 

7)  (Interpersonal Understanding) 

8) กก (Organizational Awareness) 

9) กกก (Proactiveness) 

10)  ก (Concern for Order) 

11)   (Self Confidence) 
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12)  (Flexibility) 

13) ก (Communication & Influencing) 

14)  (Leadership) 

15)  (Aesthetic Quality) 

16)  (Visioning) 

17) กก (Strategic Orientation) 

18) กก (Change Leadership) 

19) ก (Self Control) 

20) กก (Empowering Others) 

  ก ก 

กก กก

ก กกก 3 ก ก ก

 (Competency Model)   (Competency Measurement Scale) 

 กก  

ก 

ก 5  ก.. ก กกก

 ก กก (Competency 

Dictionary)  ก..  ก   

  ก กก

กก กกกก

กก ก.. กก

ก  กกก ก

กกก 360  ก

กก 

 

2.2    

 

2.2.1    

กกกก 

กก กกก ก
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กกก กก

 กก  

กกก ก (Public Organization) ก

  กก  ก

  ก

ก  กก กก ก

ก  ก  

ก ก

กก กกก

กกก  ก

กกก ก

กก  ก

 ก กก

กกก ก

กกก ก

กก 

   (Strategy)  ก กก 

กก ก

ก ก กก

กกกก

  กกกก

 กกกกก

 กก  กกกกก

 ก  

กกกก ก Stratēgos 

ก Stratos กกกก ก Ago 

ก Stratēgos  กก 

(Strategy) กกกกก ก

 (Goals) ก (Tactic)  ก

กก กก
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ก ก กกกกก

ก กก ก (Competition) 

ก (Conflict) (David, 2009) 

 ก

ก  ก  5 ก 

(Parnell and Lester, 2003)   

กก  (Art)  ( Sciences) ก

  

กกก ก

กก  

ก (Creativity) ก (Intuition)  

กก กกก

ก ก ก

กก กก

 กก กก

ก ก ก

ก กก กก

 

ก กก (Open Process) กก

 (Secretive Process) กกก ก

กกกกกก ก

กก Open Approach กกก 

กกกก (Participation) กก

 (Ownership) กกกก ก

กกกกก  



 กกกกก 

กกกก

ก  กก

  กก 
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กก กก 

(Local-Self Governance) กก

กกกกก ก

กกก  ก

 กกก 

 ก

 ก

ก  

ก กกกก (Seeking Risk) 

กก (Avoiding Risk) กกก

ก ก 

กกกก กกกก

ก กกกก  

กกก 

ก  กกก

กก กกกก

ก ก 

กกกก (Conservative) กกก

ก กกก

กก ก กกก

  

ก  (Consistency)  (Flexibility)  

ก ก

กก  กก

กก  กก

ก กกก กก

ก Incremental ก กก 

 ก

 กกกก 
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(Paradigm Shift) กก Incrementalism ก

 กก  กกกก  

ก กกก (Top-down Process)  

ก (Bottom-up Process) กกกก 

กก กก

 กก 

กก กกก

ก กก 

ก กก            

กก กก 

กก  ก

ก กก

 ก ก 

กกก กกกก 

 กก

ก กกกก Top-down Approach 

 กกก ก 

กก

กก   

 Bottom-up Approach  

ก ก

กกก ก

 กกก

กกก ก ก ก

ก กกก (Political Negotiation) 

ก   

กกกกกกกก

 Mintzberg (1987) ก 5  ก 1) 

 2)  3)  4) 

ก  5)   



42 
 

ก  (Plan)  กกกก 

กกก กกกก

 ก Mintzberg (1994) ก Deliberate Strategy ก

กก กก กก

กกกกก  

  (Ploy) กก 

ก  ก

 (Wisdom) ก 

 ก   

กก กก

  

  (Pattern)  ก กก ก

 กก กกกก 

ก  ก (.) 

ก กก

กกก ก .

ก กก ก

กกกกก Mintzberg (1994) ก 

Deliberate Strategy กก ก

ก 

 กกก Mintzberg (1994) 

ก Emergent Strategy ก

ก กก    

 ก (Position) ก

ก (Ecology) กก

ก   

ก  กก ก

ก  กกก 

กกกกกกกกก

กก  
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  (Perspective) 

กก กกกก 

กก ก กก ก

 กกก (Paradigm)  กกก

ก กก กก

กกก กกก

กกกกก ก

กกก  กกก

 กกก 

ก กก กก

ก  (Collective Mind)  

ก  ก

กก  

   กกกก

กก ก (Competitive Advantage) ก

กก (Wheenlen and Hunger, 2004) 

ก Wheenlen and Hunger กกกก

 กกก David (2009)  ก 

 (Long-term Objectives) ก

 กก กกก

กกกก

ก ก (Strategy) 

กกก ก

กก กก

 กกกกก 

กกก (Nickols and 

Ledgerwood, 2006) กก ก

 (Coherent) ก (Integration) ก ก

ก ก กก 

กกกกก กก
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กก กกกก 

กก (Hax and Majluf, 

1991: 2-6)  Hax and Majluf  ก

กก (Stakeholder) 

กก ก

กกก  กกก 

กกก 

กกกก 

 กก กก

กก ก

ก ก  ก

กกกก (Competitive Advantage) 

กกกกก ก

ก ก 

(Long-term Planning) กกก ก 

ก กกกก

ก กกก 

 

2.2.2  ก 

กก 

กกกก ก

ก  ก 

กก ก

 ก ก ก ก

 ก  ก

  กก

ก SWOT กก

  กกก ก

 กก 

กก  ก 



45 
 

กกก   ก 

กกก กกก 

ก กก 

 กกก 

ก ก (Huff and others, 2009) 

 Macmillan and Tempoe (2000) ก 

กกก  ก

กก (Supplier Relationships) ก

กกก กกก

 (Stakeholder Influences) ก

กก (Understanding of Competence) 

กกก (Mix of People Involved in Process) 

กก (Encouragement and Understanding of 

Top Management) กกกกก

ก (Communication of Results and Reaction to Feedback) 

ก กกก

ก ก  

กกกก   

Thompson and Cole (1997) ก 8  

ก 

ก  (Competitive Strategy) 

กก กกก

 กก 

ก  กก ก

 กกก  ก 

 ก ก

ก  ก

 ก ก

ก กกก ก

 ก กก 
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 ก

ก 

  (Strategic Implementation) 



 ก

 กกกกก

ก ก

ก  กกก 

ก ก กกก ก

กก  กกก 

กกกก 

 กกก 

กก ก

 ก กก

ก  กกกกกกกก

 กกกกก

  

 ก (Stakeholder Satisfaction) 

 กก

ก กกกก 

 กกกก

 ก ก 

กกก กก

 ก  ก   ก ก

ก กก

  กก

 กก 

กก  กกก (Cost 

Leadership) กกก กก

กก กกก
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กกก กก 

กกก กกก 

ก (Legitimacy) กก ก

 กก 

  (Failure and Crisis Avoidance)              

กกก กก

กกกก ก

  กก

ก กก 

กก ก

 

ก ก (Ethics and 

Social Responsibility) ก 

 กก

ก  กกกกกก 

กกก ก 

ก ก

ก ก  ก

ก กกก  ก

กก กก

กก กก

ก  ก

ก 

 ก (Quality and Customer Care)  

กกกก กกก

กก ก ก

กกก กก ก

กก กก 

  (Functional Competency) 

กก ก
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  ก กก  

กก ก 

ก  กกก  กกก

 ก ก

กกกก ก  

กก ก 

ก กกกกก 

กกกกกก 

กก กกกกก (Political 

Perspective) ก ก ก

 กก 

กก 

ก กกก กก 

ก กก

ก (Cross-Departmental Issue) กก

 ก ก

  กกก

ก กก (Worrall, Collinge and Bill, 

1998) ก กกกก ก

กก กกกก 

กก 

กก  ก

ก  กกก

กก กก 

ก กก

กก ก

ก 
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2.2.3  กก  

ก ก 

กกก  กก

 กกก  

Bryson and Roering (1988); Richardson (1994) กก   

2.2.3.1  ก ก (Formal Strategic Planning) 

กก (Rational 

Decision-Making) ก (Environment Scanning) กก

กกกกกก (Chandler, 1962)   

กกกกก 

กกกกก กกก

 Bryson (2004); Wheelen and Hunger (2004); David (2009)  Bryson and 

Roering (1988) ก Strategic Planning System  

กก กก (Problem 

Definition & Strategic Audit) ก ก

ก กกกก

  กกก (Mission Statement) กก

ก กกก กก

ก กกก กก  กก 

(Strategic Formulation) กกกก

ก ก

  SWOT Matrix ก

ก Portfolio กกก

ก  กก (Strategic Implementation) กกก

กก ก กก

ก กกกก

  ก ก ก

ก   กก (Measurement and Control) 

กกก 

กกกกก 
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กกกก กก

 กก

ก ก 

ก กกก

กก กก

 ก ก

กก ก (Innovation 

Thinking)  ก

ก  กกก

ก  

2.2.3.2   กกก (Portfolio Management Approach)  

 กก

กก ก

ก กกกกก 

กก (Position) ก ก

  กก กกก

 (Richardson, 1994) กก   BCG (Boston 

Consulting Group) กก ก

กก กก 4 ก กก

กกกก ก

กก ก    ก

 ก ก

ก กกก

ก กก            

ก  ก ก กก

 ก ก ก ก

ก  กกก ก

 กกกกกก

ก  ก กก
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 (Bryson, 2004) ก กกก

ก กกก 

2.2.3.3  กกก (Stakeholder Management Approach) 

กกกก ก

กกก 

กกก กกก

กกกก (Political Negotiation) ก 

(Collaboration) กก กก ก

กก กกก

กกก กกก

กกก กกก 

กกกกก

ก กก  (Perspective)  

กกกก ก

กก ก

ก ก ก

กก กก

กกกก กก

ก  กก

กกก กก ก

 กกกก

กก ก กกก

ก ก

 (Strategic Thinking) ก ก

กกกกกก 

กกกกกกกก (Pfeffer and 

Salancik, 1978; Mintzberg, 1987; Richardson, 1994; Bryson, 2004)  

2.2.3.4  กก (Strategic Issue Management Approach)  

ก ก

กกก 
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 กก Corporate 

Planning กก กก ก

ก กกกกก กก

ก กกกกก

 กก กก

กกก ก

 ก  (Day-to-Day Affairs) 

กกกก ก

กกก (Strategic Planning) กก

ก (Strategic Management) ก กก

กก (Toft, 1989)  กก

 ก ก

 กกก

 กกกก 

กกกกก

 กกกก 

 (Bryson, 2004)  กกก กก

ก  กก ก

กกกกก 

กกกกก (Toft, 1989) ก  

กก ก 

กกก  

2.2.3.5  กกก (Learning Management Approach)  

กกก ก

กกก 

(Beer and others, 2005)  กกก

 กกกก กก

ก ก

ก กก

 (Strategic Thinking) ก (Strategic Behavior) 
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 (Toft, 1989) กก

ก (Soft Capital) ก Resource-Based View Theory, Competency 

Theory, Knowledge-Based View Theory, Relationship Capital  กก

กกก

  กกก  

กก (Double Loop Learning)   (Leader) 

กกกกก กก 

กก (Beer and others, 2005) กก

ก กกก กก

 กกกก

กก กก

ก กก  

กกกกก

ก กกกก ก

ก กก(Partner) 

ก (Customer) กกก (Kong, 2007) ก 

กกก กกก

ก ก ก ก

 

 

2.3    

 
กก ก

กก กก

ก ก กก 

ก ก กก

กก กกกกก 

กกกกกก 

กก (Leadership)  ก

 กกก 
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กก กก

กก กก

กก ก 

กกกก (Higgs, 2003)  

กกกก 

กกก กกกก 

 ก (Manager) กก (Leader) 

กก  ก กก ก

ก (Zaleznik, 2008)   4 ก   

กก กกก

ก กก กกก ก กก

ก  ก

กก ก ก ก

กก กกกก 

กกกก กก

ก กกกกก ก ก

 กกก กก

ก (Do Think Right) 

ก(Do Right Thing) (Northouse, 2010) ก 

 ก (Efficiency) กก

ก ก ก ก

กก กกก

 (Subordinator) ก ก

ก ก ก

ก กกก            

 (Follower) กก ก

กก กกก             

กกก 2.1 
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 2.1  กก 

 

Management: Produce Order and 

Consistency 

Leadership: Produce Change and 

Movement 

 

ก 

กก 

ก 

ก 

 

กก 

 

ก 

ก 

ก 

กก 

กก 

กก 

กก 

 

กกก 

 

ก 

ก 

ก 

 

 

 

 

: Northouse, 2010: 10. 

 

ก กกก Mintzberg (1971) 

 Managerial Work: Analysis from Observation ก 3 กก

ก   ก  10  

กก 10 ก 

กก กกก

ก ก ก

กก กก 

กกก

ก ก

ก กก

ก 
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ก  (Interpersonal Role) ก

ก ก

ก กก ก 

กก กก  

ก 3   1) กกก (Figurehead) ก

กกกกก  ก

 ก ก กก

กก  

 กก กก

 ก  2)  (Leader)                

ก   กก

 ก

กกกก 3) ก (Liaison) 

กกก ก

กกก กกก

ก กกก ก

 ก ก

ก 

  (Informational Role) กกก

กกก กกก

ก  กก ก

กก 

ก 3  1) ก (Monitor Role) กก

 กก ก

 กก กก

กก กกก 

กกก กก   2) ก

ก (Disseminator Role) ก ก ก    

ก ก 

ก 
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ก 3) กก (Spokesman Role) กกกกก

 ก  

กก ก ก กก

 กก 

(Gray and Larson, 2006) 

 ก (Decisional Role) 

กก ก

กก ก 

ก 4   1) กก (Entrepreneur Role) 

กกกกก

 ก กกกก

กก ก 2) กก (Disturbance  Handler Role)  

กกกก 

ก  ก

 ก 3) 

ก (Resource Allocation Role) กกกก กก

ก กกกก ก

กก ก

  4)  (Negotiation Role) กกก          

กก กกกก

 ก ก 

ก กกกก 

ก กกก

กกกกก  กก (Ambassador Role) 

  (Brown, 1992) กก

กก (Spokesman Role)  (Negotiation Role)       

ก กกกก

ก กกกก (Innovation) 

กก (Knowledge Management) ก 

ก  
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กกก ก

ก  1) กกกก

 2) กกกก

  3) ก

ก กก ก                       

4) กกกก 

กก กก

ก  ก ก

 ก   

ก กก/ ก กก 

ก ก ก 

ก (Higgs, 2003) 

 

2.3.1    (Leader Definition) 

ก (Leader)  

กกก กกก

 กกกกกก กก

ก 

 (Individual) ก

กก กก 

ก ก 

 ก

กกก ก

กกก ( , 2550) ก

   ก

 ก กกก

กก กกก  

กก  

ก กกก กก

 กกก กก
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 ก

ก  ก  

(Group of People) กกก กก ก

 กกกก กก

กก ก

 ก (Skill)  กกกก 

(Charisma) กก กก 

ก (Attribute)  ก  ก

กก 

(Influence Skill) กก (Delegation Skill) 

 (Motivational Skill) กกก

  (Flexibility Skill) ก (Gomez-

Mejia and Balkin, 2002) กกก 

 กก 

กก (Dessler, 2005)  ก

ก กก ก

 (Drafke and Kossen, 2002)  

ก กก

 กกกกกก             

ก กกก ก

 กกกก ก

ก  ก

 กก 

กก (Leadership)  

กก กก

กก (Leadership) ก

 กกก ก

กกกก  กกกก

กก กก (Leadership) ก 

กกก กก (Leader) 
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 (Leadership) กก (Leadership) ก (Leader) ก

กก กกก 

 (Leadership)  กก ก

  Stogdill (1948) ก กกก

กกกก ก ก

 ก กกก

ก กก

ก (Hersey and Blanchard, 1969) กกกก

ก ก กก ก

กก กก

ก  ก

 กกกก (DuBrin, 

2004)  

ก กก ก

กกก กก 

กก (Ownership)  กก

ก กกก กก

ก กก 

ก  กก

กก ก

กก ก (Goals) 

ก (Daft, 2005) กกกก 

ก กกกก

 กกก กก

 กกกก (Northouse, 2010) 

กก กกกก กก

ก กก

 กก 

ก กก

กก กก
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ก กกกก  

 กกกกก กก

ก  กก

กก ก

กก กก ก

กก กกก

 

ก กก

 กกกก ก 

กก ก

 (Northouse, 2010) กกกก 

(Knowing Yourself) ก 

กก กก

ก ก ก

ก กก

ก กกก

 กกกก 

ก 

 กกก  ก

ก ก ก กกก 

ก ก ก ก

กก  

 

2.3.2  กกก (Skill-Based Approach) 

กก  1990 ก

 ก (Skill) กก

กก กก 

ก ก 

กกกก 
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ก ก ก

กก (Education) ก (Experience) ก (Knowledge) 

ก (Skill-Based Approach)  Katz (1955) 

 Skill of an Effective Administrator  1955  ก

กกก 

ก 3 ก  1) ก (Technical Skill) 

ก ก กกกก                

2) ก (Human Skill) กกกกก

 กกก 

กกก 

กกก (Buy-In)  3) ก 

(Conceptual Skill) ก ก

กก ก

ก กก ก

  Katz (1955) ก  Skill                  

ก ก

 กก  (Leadership 

Competency)  กก 3   

กก   กกก

กก ก กกก

กก  

ก Katz (1955) กกกกก

 กกก กกก

  Mumford and others  (2000) กก

ก  ก 3 ก  

กก กก (Problem-Solving Skill)  ก

 กกก

กกกก กก

 กกก  

  ก
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ก กกกก ก

 

ก ก (Social Judgment Skill) 

ก ก

 กกก Katz (1955) กกก

กก ก 4 ก  1)  

(Perspective Taking) กกก

กกกก 2) ก

 (Social Perceptiveness) กก

ก  ก 

ก 3) ก (Behavioral Flexibility) 

กก ก

ก  4) กก (Social Performance) กก

ก ก 

กก กก

กกก ก  ก

กกกก ก 

  กกก Transformation 

Leadership ก กก 

กก กก 

กก ก  

ก  (Knowledge) กกก

 กกก 

กก  

กก  ก

   ก  (Schema) กกก

ก  

กกก 
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 2.3.3    Cameron and others 

Cameron and others (2007)   (Competencies) 

กก ก 4    

2.3.3.1  กก (Collaborate Competencies) ก

กกกก 

กก ก 5 ก  

 1) ก  2) 

 กก 3) ก

  กกก  4) 

ก  กกก

ก  5) กกกก  

กกกกกก 

2.3.3.2 ก (Create Competencies) 

กกกก ก 

กกก ก

 5 ก  1) ก กก  

2)  กกก

 3) ก กกก

กกกก 4) ก  

กกก  5) 

ก  กกกกก

ก 

2.3.3.3  ก (Compete Competencies) 

ก กกกกก

กกก ก 5 ก                  

1) ก กกกก                      

2) กกก  กกก

ก 3) ก ก

ก 4) กก
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 กกก  5) ก 

  

2.3.3.4  ก (Control Competencies) 

กก กก

 ก ก 5 ก                       

1) ก  กก 

2) ก  ก

   ก 3) ก  ก

กก 4) ก

  ก กก  

  5) ก  กก

กกก 

 

2.3.4    Day, Harrison and Halpin  

Day, Harrison and Halpin (2009)   (Leaders Competency) ก

 7    

2.3.4.1  ก (Leads Other) ก 

ก    

ก  กกก

 

2.3.4.2   (Extends Influence Beyond the Chain of Command) 

 กก

 ก ก  

2.3.4.3  ก (Leads by Example) 

 กก  

 กก 

2.3.4.4  ก (Communicates) 

กก  ก 

2.3.4.5  กกก (Create a Positive 

Environment) กกก 
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 ก กก

 

2.3.4.6  ก (Prepares Self) 

  ก  

กก 

2.3.4.7  ก (Develops Other) 

กก ก ก

 

 Day and others (2009) ก

ก กก

กก ก กก

กก ก

 

 

2.3.5    Portnoy 

Portnoy (1999)   4   ก 

2.3.5.1  ก (Direction Thinking)  

กกก ก

ก  กก 2   กกก

(Direction-Setting Opportunity: DSO) กก 

กก กกก 

(Direction-Setting Decision: DSD)   3  DSO ก

 2 ก  DSO กกก  DSO ก  DSD ก

กกกก 

2.3.5.2  ก (Consequential Thinking) กก

กกกกก กกกก

ก กก

ก ก ก  
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2.3.5.3  ก (Influence Strategies)  ก

ก กกกก ก

ก 

2.3.5.4  ก (Communication Skill) กก

 ก ก 2 ก  1) ก

กกก กก

 2) ก กก กก

 ก  กกก

  กก กก

 กกกกก  

กก (Leadership Competencies)  

ก 3 กก  2.2  

 2.2  ก 

 

 Katz Mumford 

and others 

Cameron 

and others 

Day and 

others 

  

(Conceptual Competencies) 

    

1)      

2) ก       

3)       

4) ก     

5) ก     
     

  

(Human and Social Competencies)  

    

1) กก     

2)       

3) กก     

4) ก     

5)      

6) ก     
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 2.2  () 

 
 Katz Mumford 

and others 

Cameron 

and others 

Day and 

others 

7) ก      

8) กกก     

9) กกก     

10) ก     

11) ก      

12) ก      

13) ก      

14)       

15) ก       

16) ก     

17) กกก     
     

กก  

(Managerial Competencies)   

    

1) กกก      

2)       

3) ก     

4) ก     

5) ก     

6) ก     

7) ก     

8) ก     

9) ก     

10) ก     

11) ก      

12) ก     

 

: Katz, 1955; Mumford and others, 2000; Cameron and others, 2007; Day and others, 

2009. 
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กก ก กกก 

กก  ก                

ก กกกก  

ก  ก 

กกก ก 

(Futuristic Thinking) ก กก

กก กกก (Innovative 

Thinking) ก (Creative Thinking) ก

 (Analytical Thinking)  

ก  กกก

กกกกก 

 ก 

กกกก 

ก  

กกก ก

กก ก

 ก กกก 

ก ก ก 

ก กก

ก 

ก กกก กกก

 กกกก

กก ก

กก ก

ก  

ก 

 กก 

ก ก
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2.4    

 
กกก กกกก

 (Strategic Leadership)  ก

กก กก

กก กกก

ก  ก

 ก ก

  (Narayanan and Zane, 2009) 

 

2.4.1   (Strategic Leader Definition) 

กกกกก

กก  

กกก 

ก ก

 (Finkelstien and Hambrick, 1996; House and Aditya, 1997)   

กกกกก ก ก

ก (House and Aditya, 1997) 

ก กกกก (Burgelman and Grove, 2007) 

 กก

 (Hughes and Beatty, 2005) ก ก

กกก กก 

กก กก ก

 กก กก กก

กก  

ก ก 

   

  กก  กก

กก ก ก

กก (Core Value) กก
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 ก ก 

ก   ก 

กกกก

 ก  กก 

(Boal and Schutz, 2007) ก   

ก (Anticipate) ก 

(Envision) กกก (Flexibility) ก (Think 

Strategically) กก (Work with Others)  

กกก (Hitt and others, 2005)  

 กก ก 

กก กกกก

 กก ก

 ก กกก

 กก

กกก ก

ก (Huey, 1994; Hitt and others, 2005; Jooste and Fourie, 2009)  

Narayanan and Zane (2009)  ก

ก   ก

กก กกกก ก

ก กก กก 

กก กกก

 กกกกก

ก  (Strategic Leader)  (Strategic 

Leadership) กกกกกกก  ก

 ก กก

ก (Elenkov and Manev, 2005)  

ก ก

กกกก กกก 

 กก (Supervisory Leadership) กก

 กกก 
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กก 

กก ก

  (Visionary Leadership) ก

ก  Upper Echelon 

กก 

   ก

ก  กก

ก (Vision) กก (Guidance) กก (Core Value) 

ก กก(Competency) 

ก ก

 (Envision)  (Think Strategically)  

(Coordinate)  (Motivate)  (Communicate) ก (Commit)              

ก 

   

2.4.2   

กก 

กกก ก

 3 ก กก ก 

กก กก 

กก ก ก

 กกก  ก            

ก ก ก 

กกกก กกกก              

   ก ก

 (Thompson, 1996) 

กก  ก ก

กกกก กก

กกกก  3 ก (Yulk, 2008)   

กก กก กก

กก  ก ก   
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กกกก  ก ก ก

ก กก 

กกก  กก ก

ก ก ก

กกก กกก 

ก  (Human Capital)  กกก

ก กกก

 กก กกก 

กก กกก

ก กกกก  

 กกกก

 กก 

กก 

ก กก ก

กกกกก กกก

กกกกก 

กกกก ก

กก กกก

   

กกก ก กก

ก กก

 กกก 

กก กก  

ก กกกกก

ก ก ก

 (Strategic Leader) ก 

กกก (Rowley, 2003) 

กก กกกก

กก กก

กกกก กก
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ก (Inertia of Weberian-Style Bureaucracy) กก

กกก (Anarchy) กกก

กก (Boal and Schultz, 2007) 

ก 

 ก ก                 

  (Knowledge) ก (Skill) กก (Character)  (Motive) 

 (Emotional Intelligence)  (Social Intelligence) 

ก (Attribute) กกก                 

กก ก กกก             

กกก กกก

 กก

  Boal and Hooijberg (2000)   

 3 ก   

ก  Upper Echelon Theory ก ก

 (Top Management Team: TMT )  (Leader) กก

ก กก กก

ก ก  ก

ก กก 

กกก ก ก

กกกกก (Camelo-Ordaz, Hernandez-Lara 

and Valle-Cabrera, 2005)  

   (New Leadership Theory) ก

ก (Charismatic Leadership) 

 (Transformational Leadership)  (Visionary Leadership)  

 กกก

ก ก ก 

 ก 3  (  

, 2548: 343)  ก กก กก

  ก ก ก

  กกก กก
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กก  กกก 

กกกก  

ก กกกก

     

    

ก ก  

กก กก

  ก ก

 กกกก ก (Northouse, 

2010) กก กก 

กก 6   1) 

 2) กก 3) ก

ก 4) กก 5) ก                

6)กกก กกก  

ก  กกก  ก

 กก  

 กก  กก

    

กกกกก 

 ก กกก

ก กกก ก

ก ก 

ก กก

ก ก 

ก กก

ก กก (Visioning) ก (Exploring) 

ก (Core Competence) ก ก 

(Human Resource Development) ก (Effective 

Culture) กก (Hitt and others, 2005) 
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 Emergent Theory กก

  กก ก

 ก

ก ก   ก 

ก  

 

2.4.3   (Leadership and Strategic Leadership  

          Roles) 

กกก ก

  

กกกก 

ก ก

กก  กกก 

ก ก ก

 กกก ก

กก  

  กก  

ก กกกกกก

กก ก 

ก  Gandz (2005)  

   

 1)  ก ก

กก กก 

ก กกกกก 

กก              

กกก 

กกกก 

ก Entrepreneur  กกก

 กกก 

ก 



77 
 

ก ก กก

กก 

ก  

2)  ก ก

กก กก ก

กก ก  ก

ก กกก  

กกกก ก

 (Global Thinker) ก 

กกก กก 

กกก กก

 ก 

3)  ก กก

กกกกกกก

กก  ก

กก ก (White Captivator) กก

ก ก

 กกก

 ก กก (Enterprise Guardian) ก

กก ก

 กกก 

ก กก 

กก 

ก  กก  

4)  

ก 

 ก 

ก  กก

ก 

กก 
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5)  กก ก  ก

กก 

กกกกก กก

 ก   กกก

ก กก  (Talent 

Advocate) ก กก ก 

ก กก ก

ก  

 กกกกกก 

ก  

ก Boal and Hooijberg (2000) กก

กกกกก 8   

1)  ก (Making Strategic Decision) ก

 ก

 ก กก 

กก ก

ก ก

กก กก ก

กก กกก

กก 

2)   (Creating and Communication a Vision 

of the Future)  

ก กกก ก

ก  

กก กก 

 กกกก 

ก ก กก

ก                

กก  

ก 
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3)  กกก (Developing Key 

Competencies and Capabilities) กกก               

 กกกก ก               

ก  

กกกก 

ก กกก

กก กก 

4) กกกก (Developing 

Organization Structure, Process and Control) กก

 กกกก

กก ก 

กก 

กกกก 

ก 

กก 

 ก 

 กกกกก 

กกก 

5)  กกก (Managing Multiple Constituencies) 

กกกก กก          

กก ก กก

ก กก กก  ก

กก กกก 

 กกกก  

กกกก  ก

ก  ก

ก กกกกกกก

ก กกก

กก กกกก

ก กก
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ก กก กก

ก กก ก ก

กก กกก

 ก ก 

6) ก (Selecting and Developing the Next Generation 

of Leaders) ก ก

 ก

 กกก 

 กกกก 

กก 

ก กกกก กก

 กกกกก กก

 

7)  ก (Sustaining an Effective Organizational 

Culture) กก ก

กกกกกก กกก

กก กกกกก

  ก ก  

   (Role Model)ก

กก 

ก กกกก

 ก 

ก 

8)  กก (Embedding 

Ethical Values) ก  

กกก            

กก ก กก

ก  กก

กกก กกก

 กกก 
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 ก ก

 ก ก

 กกกก ก

กก กก  

 กก

กก ก 

Davies and Davies (2006) ก  

1)  กกกก (Direction Setting) 

กก 

2)  กก (Translating Strategy into Action) 

 ก

ก  

3)  กก

 (Enabling the Staff to Develop and Deliver the Strategy) 

    4)  กกก

(Determining Effective Intervention Points) ก 

กก 

    5)  ก (Developing Strategic Capabilities) 

ก กก

 

ก กกก

กก กกก 

(There is No Leader for All )  ก ก

ก (Organizational Life)  กกกกก

กก (Risk Taker) ก ก

กก  ก

 กก กกก

 กก กกกก

ก  ก ก

 (Caretaker) 
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กก กก

  ก  

(Rothshild, 1993) กก                  

ก  ก

 กกกก กก ก

กก  ก

กก   ก

ก กกก

ก ก ก

ก  

กก ก

กก  Crossan, Vera and Nanjad (2008) 

 ก  3     

ก ก (Leadership of Organization) กก

ก ก ก

 กก

กกก กกก

กก  กก

กก   

 กก 

กก  กก 

กกกก ก

ก กกกก 

กกก กก 

กกก กก ก

กกกกกก 

 กก  

  (Leadership of Other) กก

กก 70  

 กก กก
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ก  Transformation 

Leadership Theory ก ก ก

ก Osborn, Hunt and Juauch (2002)  Transformation 

Leader กกกก ก

 ก Authentic Leader ก ก

กก (Avolio and Gardner, 2005) 

ก ก

 ก (Motivation)    (Admiration) 

 (Trust) ก (Commitment) กก (Loyalty) ก 

(Performance)   

  (Leadership of Self) ก

ก  ก Authentic 

Leadership ก กกกก

 กก

 กก (Self-Awareness) กกก

 (Self-Regulation) กก ก

ก กกกกก             

กก กก 

กกก กก 

ก 2.3 

 2.3  ก 

 

 Gandz Boal and 

Hooijberg 

Davies and 

Davies 

Crossan 

and others 

1. ก

 

    

2. ก     

3. กก     

4.      

5. กก ก     

6. ก     
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 2.3  () 

 

 Gandz Boal and 

Hooijberg 

Davies and 

Davies 

Crossan 

and others 

7.      

8. ก     

9. ก กก

ก 

    

10. กกก     

11. ก     

12. ก     

13. ก               

ก 

    

14. ก     

15. ก                  

ก 

    

16. ก     

17. ก      

18. ก

 

    

19. ก     

20. ก     

21.      

22. ก     

23. กก     

24. กก     

25. กกก     

 

: Boal and Hooijberg, 2000; Davies and Davies, 2006; Gandz, 2006; Crossan and 

others, 2008. 

 

กก กก 

ก 5   
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ก  กก 

กก กกกกกกก 

ก 

กกก 

ก กกก  ก

ก

กกก  

ก กกก

 กกก

 

   กกก 

  กกก ก

กกกก ก

กกกก 

กกก ก

กกกก ก

ก กก

ก กกก

 กกก

ก  

ก   

ก กกก  

   กก 

  กก ก

 กกก 

กกก ก 

กก  กก

กก ก

ก ก  

กกกก 
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ก 

กกก  

กก กกก

ก  ก ก

  

   กก 

  กก กก

กก กกก

ก  กก

กก กก

ก  ก ก ก

กกกก  กกก

 กกก

 

   ก 

  กก 

กกกกก 

กก กกก

กก กกกก ก

 กกก   

กก กกก

กก กก

  กกก

 ก (Self-Awareness) 

ก กก 

ก ก  

ก กก กก

 กก (Self-Regulation)   

กก 
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   ก 5  ก 1) ก

ก 2) กกก

 3) กก 4) กก

  5) ก 

 

2.4.4   (Effectiveness of Strategic Leadership) 

 กกกก 

 (Strategic Leader) 

ก  

กกก

 กก ก

กก กก กก

กกก (Goal Setting) ก (Coordinating) ก

 (Controlling) กกกก 

กก กก

ก ก 

 (Beer and Eisenstat, 2000: 29; Hrebiniak, 2005: 17) 

 กกก ก

กกกกก กกก   

กกกก 

กกกกก  

 กกก

(Mission) กกก ก

 ก ก

ก ก

ก  (Inward Looking)  (Outward Looking)      

กกก ก

กก   กก

ก 

 กก ก
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ก  ก 

กก ก  

Hitt and others (2005) กก

ก ก  

 1)  กกก(Determining 

Strategic Direction)  กก

ก ก  กก 

กกกก

กกกก 

กก กก

ก กกกกก 

2)  กกก กก

ก (Establishing Balanced Organizational Controls) ก

 กก 

ก ก 

กก 

กกก กก

ก กกก 

3)  กกกก

กก (Effectively Managing the Organizations Resource 

Portfolio) กก ก  

กก ก ก ก ก

ก  กก

ก  (Invest) 

 (Allocate)  (Develop) ก  ก

กก 

ก (Core Competency) ก 

กกกก ก

ก กกก

กกก กก
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กก 

กกกกก

ก กกกกก

ก กกกก (Social Capital) 

ก กกกกก

กกก  กก

ก ก กก 

กก ก กก

ก 

4)  กก

ก (Sustaining an Effective Organizational Culture) ก 

  ก  กก

ก ก  

กกก ก

 กกก

 กก 

 กกก ก            

กก ก

ก กกก กก ก

กก (Lumpkin and Dess, 1996) ก

กก กกก

กก กกก

ก กก 

5)  ก (Emphasizing 

Ethical Practices) กกกกกก ก             

กก กกก

 กก กกก

ก ก

กกกก ก 

กกก ก
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ก กกก 

ก กกก

ก  กกก

กกก กก

กก 

กก 

ก 

กก ก 

กกก  ก

กก กก  

กกกก ก

 ก

กก (Hill and Jones, 2008)  

กก 

กกกก   

ก  

 Hill and Jones (2008) ก

ก  

1)   (Clarity of Vision ) 

กกก กกก

ก กกก 

กก กก

กกก  

  กกกก 

กกก  ก

กก กก ก 

 ก

ก กก

ก กก
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ก กกกก

 

2)  ก (Articulation Business Model) 

ก 

กก ก  ก

ก กกก ก

กกก  กก

  

3) กก (Commitment)ก

กกกกก 

กก กกกก

กก ก ก

  กก         

  ก             

กกก  ก

ก กกก

  

4)  กกก (Being 

Well Informed) กกก ก

กก ก 

กก กกก 

5)  ก (Willingness to 

Delegate and Empower)  กกกกกก           

ก ก

 ก  กก

ก 

6)  ก (Astute Use of Power) กก

ก กกกก

 กกกกก 

กก กก  
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ก กก

กกก กก กก

กกกก 

Boal and Hooijberg (2000)   

ก 3   

1)  ก (Absorptive Capacity)  ก

ก ก ก

กก กกก

 กกกก กก ก

ก               

กก  กกก

ก 

กก ก กก

กกก Double Loop Learning 

2)  ก (Adaptive Capacity)  ก

กกก 

  ก กก

 กก ก

ก  

3)  ก (Managerial Wisdom) 

กก (Kairos Time) 

ก กก

 ก 

กกก ก

กกก ก

 ก ก ก

 กกก  

กกก กก

ก กกกก

 ก 
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Thomas (2005)  ก ก

  4  ก  1) กกก ก 

ก กกกก

ก ก  

2) กก ก

กก กก กก

ก 3) ก ก

 ก

กกก  4) ก

กกก  กกกก 

กกก กก

กก ก 



 ก 

 ก 2.4 

 2.4  กก 

 

 Hitt and 

others 

Hill and 

Jones 

Boal and 

Hooijberg 

Thomas 

1. 

 

    

กก     

ก     

     

2.      

ก     

ก     

ก     

ก    

ก     

กก     
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 2.4  () 

 

 Hitt and 

others 

Hill and 

Jones 

Boal and 

Hooijberg 

Thomas 

3. ก      

กก     

กกกก     

กก     

ก     

ก     

ก     

กก 

    

    

4. ก     

ก     

ก     

ก     

ก     

ก     

ก     

     

กก     

ก     

กก     

ก     

5.      

กก     

กกกก     

 

: Boal and Hooijberg, 2000; Hitt and others, 2005; Thomas, 2005; Hill and Jones, 2008. 

 

กกกกกกกก

 ก
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 (Competency)  ก

ก 5 ก ก  

กก 

 ก

กกกก กก

  กก

ก ก 

กกก ก  ก

 กก 

ก 

ก  

 กกก

ก กกกก 

ก (Core Competency) 

ก กก 

กกกก       

   

กก ก

กกก  

ก  

ก กกกก 

กกก 

ก กก

 กกกกก

กก

กกก ก 

กกก

ก กก ก

 กกกก 
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ก กก   

กกกก 

ก  ก

 กกก กกก

กก กกก

 กกก

  ก  กก

 ก

กกก ก

กก ก

 กก

ก กกกก

 กกก

กกก

ก 

ก ก 

ก 

ก  

 กกกกกก ก

  กกกกก

 ก ก

กก 

กก  ก 

กกก   ก

กกกกกก 

กก 

 กก 5  ก 1) 

ก 2) ก

 3) ก ก
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กกก 4) กก 

 5)  

  

2.4.5   (Strategic Leadership Competency) 

 (Strategic Leadership) ก

กก 

    

 (Distinct Capability) ก  

กก ก กก 

(Dacko, 2008)  กกกก

กก (Armstrong, 2004: 176) 

ก กก 

  กก ก

  ก 

กก  ก

 กก 

ก กก

 ก  

กก  

กกก  

กก 5  ก 1) ก

 2) ก 3) ก

ก กกกก 4) 

กก  5)  

  (Competency) 



กก ก

  

กก กกก

กก ก
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ก กกกก (Strategic 

Capability) กก (Strategic Effectiveness) ก

 กก กก 

ก ก กกกก

ก กกกกก

กก กก

กก 

กกก (Strategic Implementation) ก

 ก

ก  

กกก 

กกก 

กกก  

ก (Competency) กก

 ก (Customer Satisfaction) 

กกก  ก

   ก

 กกกก

 (Thompson and Cole, 1997) ก

กก กก 

(Competitive Advance) กก (Effective Operation System) ก

(Competence Employee) ก 

(Social Responsibility) 

กก กก

ก 2 ก  

กก  

กก  

กกก กก  ก

กก กก

ก 
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ก   (Competency) 

กกก  ก

 (Envision) ก (Think Strategically) 

ก (Coordinate) ก (Motivate) 

(Communicate) กก ก

 

กก  

กก 

(Strategic Leadership Competency) กก กกก

ก ก

กก กก 

กก  

 

 

2.5   

 

2.5.1   Rowley 

Rowley (2003)  (Competency)  

 3    

2.5.1.1  กก (Knowledge Management) กก  

3  ก กก ก กก  

 ก

ก  ก ก 

กก กกก 

กกกก 

2.5.1.2  ก (Social Acumen) กกก

กก กก

 ก กกก  

 กกกกก 
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2.5.1.3  กก (Global Orientation) กก

กกก กก 

กก 

 

2.5.2   Thompson and Cole 

Thompson and Cole (1997) กก

  ก

กกกก  

 (Strategic Thinking) 

ก (Awareness) กก ก

 (Learning) กก 

กก กก

ก  

กกกก ก

 กก 

กก กกกกก

ก กกกก

  ก

 กกกก Thompson and Cole 

(1997) กกก  ก

ก ก

กก กก

 กกก ก

ก (Continuous Improvement) กกก

ก Single Loop ก กก

กก  กก

ก ก กก

ก กกก

ก กก 
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กกก

 

    

2.5.3   Davies and Davies  

 ก

 (Strategic Intelligence) Davies and Davies (2006) กก

 3 ก   

2.5.3.1 กก (People Wisdom) กก

ก กกก

ก  

กก กก  กก

กกก กก

กก กกกก 

กกก  

กก 

กก กกก

  ก 

ก  กก กก

 ก     

2.5.3.2   (Contextual Wisdom) กกก

กกกก กก  

 กก ก 

 กกกกกก

ก กกก

ก กกกก

กก กก

ก ก ก

 กก

กก กกก  

กกก กกกก



102 
 

 กกก กก

ก ก ก

ก กก ก

กก ก

  ก กกก

กกกก 

ก 

ก  ก   

 ก  

2.5.3.3  กก (Procedural Wisdom) ก

กก 

ก กกก

  กกกก

  ก

ก  กกกก  

กก (Strategic Approach) กก 

(Strategic Process) กกกก

 กกก

 กกกก ก

ก กกกกก

 

 

2.5.4   Welsh Local Government Association 

กกก กกก

 กก

กก ก

 กก 

กก Welsh Local Government Association (2007) 

กกกก 

กกกก กก
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ก กกก กกกก

กกก กกก

 (Transformation Agenda Drivers) กก 5 ก ก   

2.5.4.1  กก (Service Provision)  กก

กกก ก ก

กก ก 

ก ก กกก 

กกกก กกกกก

ก กกกกกก

 กกกก

 กก ก

กก   

2.5.4.2   (Collaborative Working) กก

กกก ก

ก กกกก กก

กกก ก

ก กก กก

กก กกก 

ก 

กก  กกกก

 กกกก

 กกกก กก

ก กกกก 

2.5.4.3  กกก (Delivering Result Through 

People)กกก กก 

 กกกก ก

ก กก

ก  กก  กกกกก

ก กกกก

  กก ก
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ก กก

 กกก

ก กกก

 ก 

2.5.4.4  ก (Efficiency Drive) ก

กกกก กกก

  ก 

ก กก กก

 

2.5.4.5  กก (Political Awareness) กก

กกก ก

กกก 

กก 

กกกกก 

กกก 

กก 

 

2.5.5    Local Government Managers Australia 

(SA) Inc 

กก Local Government Managers Australia (SA) Inc (2005) ก

กก 

กกกก

 ก ก ก 6  

(Core Executive Leadership Competencies)  

2.5.5.1  ก (Creates Vision and Gives 

Direction) กกกกก  (Inspiration) ก

กก กกกกก

 (Ownership) กก 

กก ก 

ก ก 1) ก (Creates Vision) 
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กกกก 2) ก

 (Inspiration) กก

กกก 3) ก (Strategic 

Planning)  ก (Strategic Thinking) ก

ก 4)  ก (Act Decisively)  ก

ก ก

ก  5) กก (Manages Change)  ก  ก 

ก ก ก

  6) ก (Embeds Ethical Practices) ก

กกกกกก

 

2.5.5.2   (Develops People) กกก

กกกกกก 

กก (Lifelong Learning) ก

กกกก กก

กก กกก 

ก ก  1) ก (Builds 

Competence)  กกกก

  2) ก (Motivates) กก  3) ก

 (Empowers) กก กก

กก 

 4) ก (Foster) กกก 

2.5.5.3  กก (Manages Resources and Risk) 

กกกกก

  ก 

ก กกก 

ก ก 1) กกกก (Plan Resource 

Management) กกกกก 2) ก 

(Negotiation) กก 3) ก

ก (Allocates) กกกกก 4) กก (Manages) 
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กกกก

ก  5) ก (Evaluates) กกก  6) 

ก (Complies) ก   

2.5.5.4  ก (Promotes and 

Achieves Quality Outcomes) กกก กก

ก ก (Setting)  (Promoting) ก

(Delivering)  ก (Evaluating) ก ก 

ก ก 1) กก (Setting  Standard) 

ก 2)  (Promotes and Monitors) ก

 กกก  3) ก (Delivers) 

ก 4) ก (Evaluates) 

กก ก กก

กก 

2.5.5.5  ก (Understands Relationships) ก

กกกกกก ก 

ก ก ก

 ก 1)  (Networks) กก

กกก 2) 

 (Represents) กกกก

ก  3)  (Influence) กกก

กก 4) ก (Political Savvy) ก

ก 5) กก (Builds and Leads)   6) ก

ก (Manages Conflict) ก 

2.5.5.6  กก (Manages and Develops Self)  

กกกก ก

กก กก

ก ก ก 1) ก

 (Lifelong Learning) กกก

กก  2) ก (Models)  

กก  3) ก (Achieves) 
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  4) กก (Values Well-being) 

กกก 

ก กกก Local Government Managers Australia 

(SA) Inc. (2005) กกก ก

    4                   

1) ก กกก กกก กก

 กกก 2) กกก ก

กก กก ก ก 

ก  3) ก  กกกกกก

กกก  4) กกกก 

 กก กกก ก

กก  ก (Skills) ก

 4   1) กก (Analytical Skills) 2) กก (Business Skills) 

3) กก (Learning Skills)  4) กก (Communication Skills) 

 

2.5.6  ก 

 กกก  กก

ก ก กกก

กกก กกก 

(Strategic Effectiveness) ก ก (Strategic 

Leadership Roles) กก (Strategic Leadership 

Effectiveness) ก (Local Administration Context) 

กก  

กกกก 

กก ก

กก กก

 กกก  

กกกก  

ก (.) กก          

กก กกกก
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ก กกกกก

 กก

กกกกก ก

กกกกกก กกก

กก ก

ก 

.  กกกก

 กก 

 ก ก 

กก กกกก

ก ก .กก ก

ก  ก  กก ก

  กกก  ก

กก กกกก  

กก  กกก ก

  กก ก. 

ก  .กก

ก กกกกกก

กก  . 

กกกก 

ก กก (Political Context) 

กกกก ก

กก กก. . 

กกก กกกก

กก กก ก 

กกก ก 

. กก ก

 . กก ก กก

ก กกก
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ก ก 

ก  

ก ก 

กก กกก

กกกกก . กกก

กก 

กกก กกก  ก

 4  กก   

4  กกกก   

กก กก . 

กกกกกก ก 

. กกกก กก ก

ก     ก 

 

ก กกกกกก

ก กก .ก  

.กก ก  .             

กกก ก ก

ก ก 

  . กก   

 กกกก  . 

ก .  ก

กกกก ก .

กก ก ก ก

ก 

ก ก ก 

.กกกก ก 

 กกกกก

 กกกก  (Good Governance) 

ก . กกกก ก
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ก ก  ก

 กกก ก

  

  กก ก 

ก 

 ก 2.5 

 2.5    

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

ก 

 

1. ก

ก 

 

1. 



  

2. กก              

  

2. ก             

กก

 

2. 

 

3. ก  3. ก 

 

3. 

ก  

4. ก 

ก              

ก 

4. ก

ก 

4. 

ก  

5. ก 

  

5. ก

 

5.  

 

6. ก

กก     

  

7. 

กกก   

กก 

ก 

  

8. ก               

กกก 

  

9. กกก   
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 2.5  () 

 
 

 

 

 

 

 

10. 

 
  

11. กก

 
  

12.    

 

ก 2.5  

  

กกก กก

ก กก 

กกกกก

 กกกกก 

 ก 

  ก 

ก กกกกก       

ก 

กกก ก ก

ก 

กกก ก 

ก ก 

ก กก

 ก

 2.6 
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 2.6   

 

  Hitt  

and 

others 

Hill  

and 

Jones 

Boal  

and 

Hooijberg

Thomas Rowley 

 

Thompson 

and 

Cole 

Davies  

and 

Davies 

Welsh  

Local 

Government 

Association 

Local 

Government 

Managers 

Australia 

1) ก              

2)                    

3) ก               

4) ก                

5) ก            

6) ก               

7)               

8)                  

9)               

10)              

11)               

12) ก               

112 
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 2.6  () 

 

  Hitt  

and 

others 

Hill  

and 

Jones 

Boal  

and 

Hooijberg

Thomas Rowley 

 

Thompson 

and 

Cole 

Davies  

and 

Davies 

Welsh  

Local 

Government 

Association 

Local 

Government 

Managers 

Australia 

13)            

14) 

ก 

               

15) ก               

16) กก               

17) ก              

18) ก             

19) ก                 

20) ก               

21) ก              

22) ก                
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 2.6  () 

 
  Hitt  

and 

others 

Hill  

and 

Jones 

Boal  

and 

Hooijberg

Thomas Rowley 

 

Thompson 

and 

Cole 

Davies  

and 

Davies 

Welsh  

Local 

Government 

Association 

Local 

Government 

Managers 

Australia 

23) ก

ก 

              

24) กก               

25)                

26)                

27)                 

28) ก

 

              

29) กก

 

              

30) ก                  

31) กกก              
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 2.6  () 

 

  Hitt  

and 

others 

Hill  

and 

Jones 

Boal  

and 

Hooijberg

Thomas Rowley 

 

Thompson 

and 

Cole 

Davies  

and 

Davies 

Welsh  

Local 

Government 

Association 

Local 

Government 

Managers 

Australia 

32) ก

 

               

33) ก ก               

34) ก

 

             

35) ก              

36) ก             

37) ก              

38) ก           

39)               

40)                
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ก 

ก    ก

ก    

  กก

ก . ก  (Strategy) 

ก 5 ก      

 ก (Strategic Thinking Competencies)  

 กก (Change Management Competencies)  

 ก (Collaborative Competencies)  

 ก (Communication Competencies) 

 กก (Human Resource Development Competencies) 

ก 

 

2.6  ก  

 
กกก กกก

ก กกก .กก

 ก 

ก กกกก  ก

 ก

ก กก

กก กก

ก กกกก

 (Art) กกก 

กกก ก (Strategic Thinking) 

ก (Holistic Understanding) ก ก กก

กก กกก

กกก ก (Macmillan and Tempoe, 

2000; Huff and others, 2009)  
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ก กกก

(Intuition)  (Creativity) กก 

กก ( An Integrated Perspective of the Enterprise) 

(Crafting Strategic 

Architecture) ก  กก

กก ก  

Lawrence (1999); Stacy (1992, quoted in Lawrence, 1999)  ก

กกกก กก

ก ก                  

ก กกกก 

ก (Think Analytically) ก (Think Numerically) ก 

(Think Reflectively) ก (Think Predictively) กก (Think 

Imaginatively) ก (Think Visually) ก (Think Creatively) ก

ก (Think Critically) กก (Think Empathetically) ก

(Think Ethically) ก (Think Pracmatically) กก (Think Politically)  

กกกก  

Wootton and Horne (2002)  กก

 ก 3   1) ก (Gathering Information) 2) ก

ก (Formulating Ideas)  3) ก (Planning Action)  

ก  กกกก

ก   กกกกก 

ก 

 ก ก (Strategic Thinking) 

  Goldman (2007) กก 

กก 4 ก  1) ก (Concept) 

กก (Ideal)  (Model) (Hypothesis) 

   2) กกก

 (System-Oriented) กกก 

กกกกกกกก

ก กกก
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กกก กกก 

กกก  3) ก 

(Direction) ก 

กกก กกก

กก 

กก  4) กก (Opportunistic) ก

กก    

กก 

ก กก (New Rules) กก

ก (Heracleous, 1998) 

ก 

กก กกก 

กก กก Liedtka 

ก The Liedtka Model of the Element of Strategic 

Thinking ก กกก ก

ก 5 ก  1)   (Systems 

Perspective) 2)   (Intent-Focused) 

ก Prahalad and Hamel  Strategic Intent กก

ก  3)  กก 

(Intelligent Opportunism) กกกกก 4) 

 ก (Thinking in Time)   5)  ก

 (Hyphothesis-Driven) กกกก

ก กกกก 

ก Creativity กกก Analyse 

 กก กกก ก

ก Creativity  Analyse  ก

ก ก (Liedtka, 1998) 

Amitabh and Sahay (2008)  กก 6 ก   

1)  ก (Good Leader) ก

กก ก
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 กกกกก

  ก  

(Ohmea, 1983) 

2)   (Visualizes Long Term Future 

Scenarios) กกก (Position) 

กก (Competitive Advantage) 

 กกก

ก กกก 

(Core Competency) กกก  

3)  ก

ก กกกกก

ก ก

 ก

ก  

4)  ก 

กก ก

ก  

5)  ก กกก

กกกก (Step-by-Step) 

กกก  SWOT Model, Five Forces 

Model, Gap Analysis, BCG Portfolio  กกกก

ก ก (Synthesis) กกก (Analysis) ก

กกก กก 

กกก (New Competitive Advantage ) 

กกก (Intuition) 

ก ก 

กกกกก  

6)  กก (Re-Writes Rules of Competition) ก

กกก ก

กก กกก
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กก กก

กกกก 

ก กกก  

กกกก 

ก Amitabh and Sahay (2008) กก

ก (Nurture) กกก ก

กกกกก ก

กก ก (Passionate)ก 

กก  กก

 กก 

กก ก (Leadership Development) 

ก 6 ก    

กก  . 

กก (Rowley, 2003; Davies and 

Davies, 2006)  ก . กกก 

ก ก กก

 กกก กก

 ก .กกก

ก ก .กกกกก ก

กกกก ก

ก กก.กก  ก

กกกกกกกก (ก.) 

กก .  .กก ก

ก กก  

กกก .  ก .

กกก

  

กก . .ก

 กกก ก 

กกกก 
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กก กกกก

 กกกก

 กกกกก ก .

กกกก ก

 กกก

 กก   . ก

กกกก  

 กก (Vision 

Thinking) กกก

ก ก 

กกก .   

ก . กกกก ก 

.กก 

ก  

กกก . 

กก  ก

กกกกก

ก กกกก

 กก กก .           

กกกก กก

กก 

กก กก  

 

2.7  กก  

 
กกก กก 

กกก 

ก กก

ก กกกก

 กก 
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กก กก  

ก

กก กก  

ก  กกก  กก

ก (Learning Competencies) กก  

กก ก ก 

ก กกก

 (Thompson and Cole, 1997; Portnoy, 1999; Boal and Hooijberg, 2000; Rowley, 2003; 

Hitt and others, 2005; Davies and Davies, 2006; Hill and Jones, 2008) 

ก 2.6   ก

ก ก กกกกก (Resource 

Sharing) กกกกกก

กกก  (Cultural 

Competency) ก ก

 ก (Hitt and others, 2005) ก

กกก กก

กกกก ก ก 

กกกกก กกก

กก 

ก ก 

กก กกก Geertz (1993) 

 12   1)  2) ก

กก  3)  ก   4) ก  5) ก

กก  6) ก  7) 

กกก  8) กกก  9) กกก

กกก 10) กก 11) 

ก  12) กก ก ก

  กก  กก

กก ก  

ก กก   
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กกก (Learning Competency) ก

 ก  ก

กก  

 กก   

  (2552) กกกก 3 ก ก  

ก ก (Classic Conditioning) ก

กก  ก

 (Reflexive Behavior) กกกก 

กกกกก กก

ก ก ก

ก กกกกก   

ก กก (Operant Conditioning) ก

กกก (Reinforcement) กกกก

  กก ก

กก  กก 

ก 15   กกก 

ก (Expectancy Theory) ก

 (Goal Setting Theory) กกกก ก

กก  ก ก (Rewards) 

กก กก 

กกก กก 2 ก

ก กก ก

ก  

ก ก (Social Learning Theory) กก

กกกกกก 

กก กก กกก

ก  กก ก

กกกก กก

ก  กก ก

กกกก กก ก
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ก กกกก ก

 กก ก

ก   

Kolb (1984); White (1992) กกกก 

กกก กก กก (Concrete 

Experience) ก ก กก 

(Reflective Observation) กกก ก ก  

ก (Abstract Conceptualization) กกก

กก  ก (Active 

Experiment) กกก ก

 ก ก ก

ก กก กก

ก กก 

กก 

กกก ก

ก กกก กก

 กกกกก

กก  ก

ก. ก 

ก ก (Constructionism) 

ก ก

ก 

 กกก กก 

กก  กก

กกก กกกกก (Accommodation) 

กกก กก

ก กกกกก  

ก กก

 (Explore) กก  

กกกกกกก ก
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กก ก ก (Experiment) 

 ก 

กกกกก 

ก กกก กก  

กกก (Learning by Doing) ก

กกกก 

ก (Assimilation) ก

กก ก

ก (Doing by Learning) 

 .ก 

กก กก .  ก

 กก กกกกกก . 

 กกกกก

กก กกก  กก

ก กกกก            

กก กกกก

  

 

2.8  ก  

 
ก ก .

 (Collaboration) กกก ก

ก กก  กก ก

กกก กก

ก กก  ก

กก (Davies and Davies, 2006) กก

กกกก กก

 กกก 

กก กก              

กก กกกก                   
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กกกกกก

ก (Boal and Hooijberg, 2000)  

กก กก

กกกกก

กกกก ก

กกกกก

กก กกก

กกกก ก

ก ก ก

กกกก   

กก ก

 กก (The Oxford English Dictionary) 

กกกก  

กก  Jeffery, Maes and Bratton-Jeffery 

(2005)  กก 5 ก  1) ก

 (Clarification) ก 

 กกก กก

กกกก

กกก กก

ก  2) กก (Establishing Roles and Responsibilities) 

 กกกกกก 

กกก  3) ก ก

ก (Information Processing, Communication, and Collaborative 

Modeling Rules and Procedure) 4) กกก (Knowledge of 

Team Members Background and Style) กกก

 กก กกกกก

ก กกก ก

กก  ก ก

 5)  (Collaboration Modeling Schema) 
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กกกก   Flow 

Chart, Concept Map, Cause-Effect Diagrams   

กกกกกก

ก  Barr (1997) กก 

 1) ก ก  2) 

กก ก   3) 

กก 4) กกก

  5) กกก  6) กกกก

ก  7) กกกก 8) กก 

 9) กก  

กกกก 

กกกก  

ก กก ก

  

กกกกกก ก 

. . กก 

. ก . ก

กก กกก

  (Value) 

กก . ก . ก ก

กก  ก

 ก  ก 

 กก กก

ก . กกก 

 

2.9  ก  

 
ก กก

ก ก (Communication) 

 กกก  
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กกกก ก

กก กก 

(Feedback)  กกก

ก กกกก

กก (Porthoy, 1999; Hitt and others, 2005)  

กกกก  

 ก ก

กกกกก ก               

กก ก

ก ( , 2552: 267) กก

กก (Robbins and Judge, 2009) 

กก  (Sender) ก (Encoding) (Message) 

ก (Channel) ก (Decoding)  (Receiver) ก (Noise)  

ก (Feedback) ก  

กก   

ก กก กก  

กก ก 

 กกก 3   

1) กก (Downward Communication) ก

กก กก   กก

กกกกก  ก

กก  2) กก (Upward Communication) ก

กกกก ก

กกก  3) ก (Lateral 

Communication) กกกก

กกก ( , 2552: 288) ก

 กก ก

  กกก กกก

 กกกก 
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กกกกก

 กกกก ก

กกก 

กก ก (Communication Competency) 

กกกกก ก 

ก กกกก

กกก Vos (2009) กก  

1)  (Transparency) ก

  2) กก (Accessibility of Information and Organization) 

กกก

  3) ก (Publicity) กก

ก 4) ก (Responsiveness) ก

กกก กกก

ก  5)  (Interactive Policy) กก

กกก 6) ก (Communication Policy) 

 กก  7) 

ก (Effectiveness and Efficiency of Communication) ก .

ก ก .ก 

 

2.10  กก  

 
กก 

กกกก 

กกก

กกกกก ก 

ก  

ก  กกกกก

 ก กกกก กก

กก  ก 

กก ก
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ก กกก

ก กก

กก  กก

 (Thompson and Cole, 1997; Portnoy, 1999; Boal and Hooijberg, 2000; Rowley, 2003; 

Hitt and others, 2005; Davies and Davies, 2006; Hill and Jones, 2008) 

 (Human Resource Development Competency) 

ก กก กก

ก ก 

(Hill and Jones, 2008)  ก กก

กก  กก  กก

ก  กก ก

กก  

Rao (2007)  กก 1) ก

ก 2) กก

กกก 3) กกกกกกก

กก 4) กก ก

กก 5) กกก

  6) กกกกกก  

กกกกกก

ก ก ก กกก

กก กก

ก กก  Slotte, Tynjala and 

Hytonen (2004) ก กกกก 4  

  1) ก (Career system) กกกก

ก กก  2) ก (Work System) 

กกก กกก 

 กก

  กกกกก ก

กกกก 3) ก (Development) 

ก กกก กกกก
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 กกกกกก   4) 

ก (Organization Values)  กก   

  กก กก

  

 ก . .ก

ก กกก (On-the Job Training) 

กก (Mentoring) กก (Coaching) ก

 กก กก ก

ก กกกก 

กก ก ก

 กกกกก

 กกก ก .ก

กกก  กกก

 กกก  . ก

กก .  (Gap) 

 .ก  กกก .

ก กกก

 กก 

ก   ก

  

กกกกก 

กกกก

ก ก กก .

 กกกกกก

ก กก

ก กกกก 

กกกก ก

กกก ก

กกกก
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 . ก 

 (Thompson and Cole, 1997; Davies and Davies, 2006)  

 

2.11  กก  

 
  กกก ก 

ก ก ก ก 

 

 

2.11.1  ก  (Leader Work  Experiences) 

กก กก

กกก (Experience) กก

ก ก กก กก  

กก  (Know-How) กก

 กกกก  ก

ก กก

(Interpretation) กกก กก

  ก (Spiritual Experience) ก

 (Mental Experience) กกกก(Intellectual) กก

ก (Consciousness) กก ก  ก

  กก   กก

 กกก ก ก ก

กกกก ก

ก กกก ก ก

ก  กก (Work Experience)  ก

กกกกกกกก Robbins 

and Judge (2009)  กกก (Personality) 

 (Attitudes) ก (Perception)  (Motivation) ก (Learning) 
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ก ก ก กก

 (Individual Experience) กกก (Learning) ก

กก กก กก

กก กก  

กกกก  ก 

  ก 

Goldman (2007) กก        

   

2.11.1.1  กก (ก) (General 

Work Experience)  กกกกก

ก กกก กกก

ก กก กก 

ก ก กก

 กกกก  ก

 กกก ก 

กก  .กก 

กกกกกก 

กกกกก

ก  

2.11.1.2  กก (Becoming CEO) ก

กก กกก

กก CEO กก ก

กก กกก

กก   

2.11.1.3  กก (Mentoring)  กก

กกกกก กกกกก ก

ก ก  

กกกก  .

กกกก 

กกก  
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2.11.1.4  ก (Doing Strategic Planning) 

กก 

กกก กกก

กกกก  กกกก 

 กกกก  

2.11.1.5  กก (Vicarious Experience) ก

กก  ก

  2-3  กกก 

ก กก กก 

 

2.11.2  ก (Personality) 

กก กกกก

กก กกกก 

กก ก (Personality) ก  

กกก  ก 

 ก  กก  ก

 ก ก   ก (Robbins and Judge, 2009) กก

กกก  กก

กกกก 3   1) Id ก

  2) Ego  ก  3) 

Superego กกกก

ก Superego กก Ego 

ก ก 3 ก ก

กก 3 ก  (Frustration) 

กกกกก (Defense Mechanism ) กกก

กกก ก

กก  กกกก

ก   (Endomorphy)  

ก ก   (Mesomorphy) กกก
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กกก ก ก  (Ectomorphy) 

ก ก  ( , 2552)  

กกกกกก

 ก กกกก 

 กกกกกกก  

กกกกก   Big Five Personality 

Model กก กก ก 5 

ก ก กก กกกก ก               

กก กกก   

  ก กก 

 กก ก   ก 

กกก     ก

กกกก   ก 

      กก

   กก  ก

กก  ก  กกก

ก  

Robbins and Judge (2009: 43) กก Mount  1994

 2001 ก กกก

   ก

กกกกก

ก  กกกก                    

 กกก กก

ก กก กก

ก ก กก

ก กกกกก  

กก ก

 ก 

ก กก 

ก ก กกก
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กก กก              

 ก ก ก

ก 

Hogan and Benson (2009)  กก 2  ก

ก (Actor)  ก (Observer) กก

กก กก

ก กกกก 

กก 2 ก  1)  (Bright Side)  2)  

(Dark Side) ก 

  ก กก              

 กกกก 

 กกก ก

 กก กกก

ก  ก  ก ก

 กก ก กก กก               

ก 

กก Hogan and Benson (2009) กก 

(Personality)  (Competency) ก

ก กก 4   2.7 

 2.7  ก 

 

ก  ก  

ก 

(Leadership Competency) 

กก 

(Extroversion) 

ก                      

ก  ก                   

กก                

ก ก   

กก  

กกก  

กกก 
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 2.7  () 

 

ก  ก  

กก 

(Technical Competency) 

กก 

(Openness to Experience) 

ก  

 ก  

กก 

กก 

กก                      

กก 

กก 

 

(Interpersonal Competency) 

ก

(Agreeableness) 

กก 

(Extroversion) 

ก  

ก กก             

กก  

ก                 

ก  

ก 

 

(Intrapersonal Competency) 

ก  

(Conscientiousness) 

 

(Emotional Stability) 

ก                

                    

               

กก  

 

ก ก 

ก 

 

: ก Hogan and Benson, 2009. 

 

ก 2.7  ก      

กกก (Extroversion) 

ก ก ก ก

 กก ก กกก กกกก 
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กกก (Openness to Experience) 

กก ก ก กก ก

ก กก กกกก  

  กก กกก

กกก (Strategic 

Thinking)  กก กก

 ก  กก  

กก (Goldman, 2007) 

ก กกก

ก กกกก กกก

ก กก ก

กก กก    

กก Big Five Personality Model ก Hogan and Benson 

ก กกกกก 

ก 

 

2.11.3  ก  (Strategic Leadership Development: SLD) 

 กกก 

กก กก  

กกก ก

ก   

ก (Strategic Leadership Development) กก

กก กก

 กก  

กก กก

ก ก

 กก  ก กก 

กกกก (Education) กกกก ก

 กก (Experience) กกก

 กก  กก
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 กกกกก กกก

   กก (Mentoring) กก           

 กก ( , 2544) 

ก กกกกก

 กก ก

กก กก  

กก ก กก  ก

 (Amagoh, 2009) กก (Leadership 

Development Program)  กก

 (Groves, 2007) กกก

กกกกก (Learning Experience) ก

กกกกก 

ก กกกก (Learning 

Organization) กก  กกก 

กกกกก  กกก

 (Vardiman, Houghton and Jinkerson, 2006) กกก

กกก 3 ก  กก กก

 ก กก

กก ก กก  ก

 กก กก  (Popper and Lipshitz, 1993)  

กกกก กก

 ก กก

ก  Amagoh (2009) กก 

ก กกก (Integrated-Solution Approach) 

กก (Weiss and 

Molinaro, 2006) กกกกกก 

ก กก 8 

 ก 1) กกก 2) ก

กก  3) กกก

กก 4) กกก
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กกก 5) กกก

  6) กกก 7) ก

กก  8) กกก 

กก กก

ก 4   1) กก 2) กก

 3)   4) ก 

  กก (Experienced-Based Approach) 

กกก(On-the-Job Experience) 

กก (Thomas and Cheese, 2005) ก

กกกก ก

ก (Insight) ก กกก

กก กกก 

ก 3 กก  1) กก 2) ก  3) ก

 กกกกกก

 ก 

   ก (Formal Mentoring) 

กกกก กก

กก (Day and Allen,2004) ก 3 

ก 1) ก (Career Support) 2) ก (Psychological 

Support)  3) ก (Role Modeling) 

ก กกกก

ก ก กกกก

ก ก ก

ก ก ก

กก 

    (The Leadership Life Cycle) 

กกกก ก 

 6   1) กก 2) กกก

กกกก 3) กก

 4) กกก 5) ก
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ก  6) กก

ก กกก

ก 

    Yulk (2008) ก

ก   ก กก

 กกกก

กก ก

กกก 3   1) กก (Formal Training and Development 

Programs) กกก  ก ก

กกก กกก

  2) กกก (Development Activities) กกกก

กก  กกกก ก

  ก กกก 

กกกก   3) กก

กกก (Self-directed Activities) กก

กก ก ก ก

 ก กกก

ก กก ก 1) ก

 (Challenge) กกก  2) ก

ก (Feedback)  3) กก

กก (Reflection) กก  

  ก ก 

กกกก ก

กกก 

กก กก (Commitment) ก ก 

กกกก  ก

กก กก 

(Strategic Thinking)  

  กกกก  

กก ก กก
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กก ก

กก ก

ก กกกกกก กก

กกก กกก   

กก ก                 

กกก 

 

2.12  กกก  

 

2.12.1  กก 

กก ก ก 

 ก

ก กก ก

กกกก ก

ก กกกกกก 

กกกกก กก

กกก กก ก

กกก กก

ก  กก   ก

กก กกกก

  กกก  

กก (Local Government)  กก

  

    (2523  ก , 2548: 29)  กก 

กกกกก

ก กกก ก

กกกก 

กก กกก 

  Mongtagu (1984  ก , 2548: 28)  กก 

 กกกกกก ก
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กก    

กกกก  กก

  ก

 

 กก (2524  ก , 2548: 29)  ก

ก กกกกกกก

กกก ก

ก  กกก

 

   กกกกกกก

กก   

 ก กกก                  

ก  กก

กก 

   

กก ก ก

  กก      

   (2551: 377-386) กก

กกก   

ก กก (Mayor Council Form) กก

 (ก)  ก () 

กกก  กกก  ก

กก ก  (Council) กกก

  กกกก  

 กกกกก 

กกกก  

 ก (Weak  Mayor Forms 

or Fusion Form) กกกก

กกก 
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    กก

 ก  (Weak  Executive)  

 ก (Separation Forms) ก (Strong Mayor 

Forms) กก กกก

กกก  กกก

กก กกกก

 ก ก 

  (Boad of Commission Forms) กก

กกก กกก

ก  กกกกกกก 

กก 

 ก (City Manager Forms)  ก

กกก  กก

 ก 

ก  กก

กก ก

ก 

ก 

กกก ก

 ก กก

ก กก ก

ก กกก กก

 กก 

ก  กก             

ก (Garber, 1997   , 2551: 230)  

กกกก กก

ก (Fenwick, 1995; Garber, 1977   , 2551: 229-230) 

  กกก  กก

  กก

กก ก  
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    ก

กก กก

กก   

   

  2.12.2  ก  

 ก (.) กกกก

 ก . กกก

กกก  กก

 

ก . กกกก

 .. 2537 กก ก

  326   13  2515  ... กก

 .. 2537  2  2538  กก

 กก 2   

    1)     กก ก  

 ก 150,000  

    2)   ก (.)  ก  

() ก  ก 150,000   

กกก  ก

 ( 43) 

  .. 2542  กก ...ก

 .. 2537  ก ( 3) .. 2542  ก

ก .. 2540    ก . 

 .  กกก . 6,744  ก

กก 7,950  

 ก (.) ก ก  

 ก ...ก

 .. 2537  63  68  1) ก ก 

กกก ก ก

ก  กก 2) 
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 ก ก ก  

ก  ก 3)  ก กก  

 ก   

กก . ก ก 

กก  ก กก

  กกกกกก ก 

กก  กก . 

   กกกก ก  ก 

 ก กกก กก

กกกก  ก ก

กก    

 . ก .กกกกกก                 

ก   ก ก  .กก

กก   

  . ก 2   . ก . 

 . .  ก

   

ก ก ก . กก

กก 2   กก .  

 3  กกก . 

 . ก 1  ก 4  ก . ก

ก . ก . ก                      

กก .   .  

...ก .. 2537  40   

1)   . กกก 

. 

2)   . 

  

3)  กก . ก   

ก 
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ก .   . ก . 

กก ก .  1  ก .

กก.  2  ก 4   ...

ก .. 2537  59 กก .  

1)  ก  ก. ก 

กก.ก   .   

ก 

2)    กกก. 

3)  ก . 

4)  .   

5)  กก. 

6)  ก 

 2  2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2  ก 

 . 

1. ก .  

2. กก . 

ก  . 

 

ก . 

1.  . (   ) 

2. ก

 . ก 

 . ก . กกก

ก 

ก .  ก . กกกก

 

 . 1  

 . 1  

 . ก . ก . 1  

ก . 

ก .  ก 

1. ก .  2  

2. ก ก . 1  

ก ก  .  

ก .  

ก 2  กกก .  1  กกก . 2   ( .  1  ก

กก .  6  .  2  กกก .  3 ) 
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 ก (2552) กก .ก 

กกกกก   

1)  กกก กก กก

กก กก 3 ก  1)  2) 

  3)  ()  . .

กกก 5  กก

 2   กกกกก

 กกกก

 ก . กก

 กกกกกก

  กก กก/กก 

กก กก/กก

  กกก ก/

กก ก ก

กกก   

กก กกก

กกก  

กกก  ก    
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กกก  

  กกกก 

ก ก

ก 4  1)  (Competency Name) 2) ก 

(Definition) 3)  (Proficiency Level)  4) ก (Key Behavior) 

กกกกก ก

ก ก

ก . กกกก 

 ก

ก ก (Validity) กก 

ก . ก

ก  

ก . ก                

ก กก ก

 กก ก ก

 ก .  4                 

 กกก 2 ก   

   ก .กกกกกก 2  ก 

กก   ก .                      

  ก .ก     4     

ก กก

 กกกก  

1)   " กก 

ก . ก

 ก  
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2)   กก ก . 

   กก

 

3)    ก 

กก กก 

 

4)  ก ก

กกกก  ก 

 ก กก 

5)  ก ก   ก

 

ก ก .              

ก  

5.4  ก 

5.5  กก 

5.6  ก 

5.7 ก 

5.8  กก 

5.9  ก 

 

5.4  ก  

 

  ก  กกกก 

 กก

ก กกก  .

กกกกก  

กกก กก

 กก  กก

 

 กก 2  3 กก 
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กกกก  ก

กกก 

ก  5.3 

 5.3  กก 

 

 

(Proficiency Level) 

ก 

(Key Behavior) 

 1  1) กก .         

กก  

2)  

3) ก             

กกก 

 2  1)  1  

2)  กก          

 

  3) กกก 

4) กก               

 

 3  1)  2  

2) กกก                   

ก 

3) กก 

4) กกก 

5) กกก           

ก 

6) กก 

7) ก 

 4  1)  3  

2) กกก

กกก 
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 5.3  () 

 

 

(Proficiency Level) 

ก 

(Key Behavior) 

  3) กก 

 5  1)  4  

2) ก

 

3) ก 

4) กก

 ก 

ก 

  

5.5  กก  

 

  ก  กก 

ก กก

กกก กกกก ก

ก 

กกก ก

ก กก 

กก  ก ก

กก กกกก

  กกกกก 

กก กก

กกก  

กก ก กกก   

กก  

กก ก 
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ก กกกก

ก   5.4 

 5.4  กกก 

 

 

(Proficiency Level) 

ก 

(Key Behavior) 

 1  1) กกกกก

กก ก .   

2)                 

ก 

 2  1)  1  

2) กก 

 3) กกกก                   

ก 

4) ก 

 3  1)  2  

2) กกกก               

 กก 

3) กก                     

 

  4) กกกก          

กก 

 4  1)  3  

2) กกก 

3) กก               

ก ก 

 5  1)  4  

2) กกก

ก 

3) กก 
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5.6  ก  

 
ก  กกก  

ก  ก

กก

ก กกก 

กก กก

ก กกก 

ก กก  กกก

 กกก . กกกกก

กก  ก กกก

กก กกกกกก

ก กกกก

 กกก กก

  กก  ก

กก กกกก

ก กก  5.5 

 5.5  กก 

 

 

(Proficiency Level) 

ก 

(Key Behavior) 

 1  1) กกก

กกก . 

2)  / ก

      

3)    

 2  1)  1  

2) ก                          

กกก 
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 5.5  () 

 

 

(Proficiency Level) 

ก 

(Key Behavior) 

  3) ก

ก 

4) กกก 

 3  1)  2  

2) กก

ก  

3)   ก

 ก 

4) กก

 . 

 4  1)  3  

2) กก

ก 

3) กกกกก

ก 

4) กกก             

 กก  กก

กกก

กก   

 5  1)  4  

2) กก 

.  

3) กกกก            

 . กก

ก 

4) กก .กก 
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5.7  ก  

 
ก  กกกกก 

.กกก

 กกก. ก 

ก ก 

กก 

กก ก

กกกก . กกก

ก  ก กกก ก

กก  ก

กก ก ก

กกก  กกก 

กกกกก ก

กกกกก  

 กกกก   

ก ก  

ก  1  

  

ก ก  

กกก  กก 

 ก

ก กก 

 5.6  
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 5.6  กก 

 

 

(Proficiency Level) 

ก 

(Key Behavior) 

 1  1) กกกกก

 1  

2) กกกก 1 

  กก  

3) ก

กก . กกก 2 

 

 2  1)  1  

2) กกกก 

3) กก .                 

กก .                   

 .  1  

4) กก

 

 3  1)  2  

2) กก 

กกกกก

 

3) กกกก

  

4) กก 

ก  

 4  1)  3  

2) กกกกก 

3) กกกก

ก 
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 5.6  () 

 

 

(Proficiency Level) 

ก 

(Key Behavior) 

  4)   

ก  1  

 5  1)  4  

2) ก 

 3) ก  

ก  1  

  

4)   ก

 

 

5.8  กก  

 
ก  กกกก 

. กก  กก

ก ก กก

กก . กกก . 

กกก  ก

กกกก  กก

ก กกกก

กก กกก  ก 

กกก กก

ก  กก

ก .กก ก กก

 กกกกก 

 5.7  
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 5.7  กกก 

 

 

(Proficiency Level) 

ก 

(Key Behavior) 

 1 1)   กก
กก 
2) กกกกก
 

 2 1)  1  
2) กกกกกกก
 กก 2    กก 
(Coaching) ก  
3) กกก
ก 

 3 1)  2  
2) กกก
 ก 
3) กก
ก 
4) กกกกก
ก 

 4 1)  3  
2) ก .กกก
กก 
3) กก 
กกก
กกกก
ก 
4) กกก ก
 กกก
ก 
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 5.7  () 

 

 

(Proficiency Level) 

ก 

(Key Behavior) 

      

 5 1)  4  
2) กกกกกก
ก 
3) กก 
กก  

 

5.9  ก 

 

5.9.1  ก  

  กก 

กก  กกกก กก

 ก 

กกก  ก 

กก ก 

f กก  

กก ก  

1)  ก   ก   25 

2)  กก ก   20 

3)  ก   ก   20 

4)  ก     ก   20 

5)  กก   ก   15 

       ก   100 
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5.9.2  กก  

  กกกก ก

กกกก 

 ก 

1)  ก 5      5  

2)  ก 4      4  

3)  ก 3      3  

4)  ก 2      2  

5)  ก 1      1  

6)  ก      0  

 

5.9.3  ก 

กก . ก                      

5   ก

ก กกกก ก

 ก กก

 กก 

กกก 

ก .  5.8 

 5.8  ก 

 

    ก ก 

1. ก 5  25  125 

2. กก  5  20  100 

3. ก 5  20  100 

4. ก 5  20  100 

5. กก 4  15 60 

 24  100  485 
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5.9.4  ก  

  กกก ก

 กก กก

ก .  ก

 ก

กก ก 5   

1)      400     

2)  350-399    

3)    300-349   ก 

4)    250-299   ก 

5)    ก  250     

กกก 5 ก กกก .

 ก ก

ก  4  กก

กก . กก             

กกกก 

ก 5 กก 1) ก  2) ก

ก  3) ก 4) กก  5) 

กก  

กกก 

ก 3 ก ก กก 

  กกก ก

 ก กก 5 ก ก 2  

 3 ก ก กก  

ก ก กก 

กกกก กกก              

5 กก 2  กก

   

กก กกกก 

  กก
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กก กก

ก  ก

  ก ก 

กก  ก

กกก กก

ก ก                 

ก ก 

  

กก . 

ก  ก  ก 

ก กกกก                   

ก    ก 

 กก ก ก 

กกก 5  กก กก

 ก ก 

กก . 

   กก 

 กกกกกก 

  ก . 

ก ก  4  

ก  ก

 กก ก ก

กก 
 



 6  
 

   
 

กก กก 

(.) กกก . 

ก . กก

กกกก ก 

. กกก 

ก กก . ก

กกก กก

 กกกก .                     

5  ก (Purposive Sampling) กก ก                 

1)   ก .  ก 2)  

 ก .   3) ก  ก . 

   4)   ก . 

ก    5)   ก .  

  

กก กกก (Case Study) 

กกกก (Behavioral Event Interviewing) 

กก กกกกก ก

ก ก

กก  

 

6.1  ก 

 
กกก . ก              

2   1) กกก .  2) 
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ก . กกกก 5 ก

ก ก  

 

6.1.1  กกกก 

ก  กก

ก .  กกก . 

ก 5  ก 1) ก 2) ก

ก  3) ก 4) ก  5) 

กก ก  

6.1.1.1  ก ก 5   1) ก

 2)  3) ก 4) กก

 5) กก กกกก

กกกกก 

ก ก

  

กก ก กก 3 

  1) ก  2)   3) ก ก

กก . ก 3 

   กก (Learning Process) ก . ก

 (Dialogue) ก ก กก กก

ก  ก (Motives) กก 

.กก . ก ก

 กกก  ก

ก 

กก . 

6.1.1.2  กกก 4   1) 

ก 2) กก 3) กก

  4) กก กกกก

กก  3 ก
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กกกก กก

ก .ก  ก

 ก ก

ก (Motives) ก .ก

 กกกกก ก

กกกกก กก

กก กกก

กก กกกก

ก กกกก ก

ก กกกก

กก 

6.1.1.3  ก ก 5   1) ก

ก 2) กก

ก  3) กกกก              

4) กกก                      

5) กก กกก

กกก 

 3 ก 

กกก 

กกกกก กก

กก กก

ก  กกกกก

กกก . กกก

 กกกกกก กกก

ก ก ก 

.กกก

กกก 

6.1.1.4  ก ก 5   1) ก

กกก .  2) กกกก 

.  3) กก 4) ก  5)  
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 กกกก

ก กก   

 ก 

กกกก . ก

กกก . 

กกกก . 

 กกก 3 ก  1) ก

ก . ก 

. ก กก กก

ก  กกก 2) ก

กกกกกกก กกก

กก  3) ก 

กกก 

6.1.1.5  กก ก 4   1) ก

ก 2) กกก 3) กกก

กก  4) กก กกก

กก กก

 กกก กกก

กก กก 

 

กก กกก . 

ก . กก . ก ก 

กกก .    

กกก . 4   กก  

กกก  กก

กก  กกก 

กกก ก

กก   3 

กก 

  2.56 ก กก 
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 2.15   5  กก 

กก 3 ก  ก 1 

 ก กกก

ก   

ก 2 กก  ก                    

กก กก

 ก กกก

ก กก  ก

ก ก 3 กก ก ก

กก 

 

6.1.2  กก 

ก  

ก . ก . กก

กก กกกกก 

กกก ก

(Competency Scale Dimensions)  Spencer and Spencer (1993  ก 

, 2549) ก  3   

กก ก   

 ก . ก 2  ก 

ก .ก  ก

  ก  กก ก

กก . ก

 ก กก . 

  4    ก 

.  กก 

ก ก

กกกกก กกกกก

  กก .      

 ก 
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ก  ก . ก

ก 5  ก กก

กกกก ก  ก

ก ก ก ก

ก  ก 

ก  5  ก 2-5 ก  1 

กกก (Intensity on Competence of Action) 

 (Complexity)   ก

 ก 5 กกก

ก  5.3-5.7 

 กก กก

ก . กก ก

กก . ก

 ก กก

 ก ก 

กกกก ก

ก  

ก . ก 5  ก

    

1)    

2)    

3)  ก  

4)  ก  

5)   

 

6.2   

 

6.2.1   

ก กก

ก  (Strategic Leadership) ก
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ก (Narayanan and Zane, 2009) กกกกก

ก กกก

 ก ก 

กกก ก ก ก

ก กกก 

(Hitt and others, 2005) 

กกกก 

กกก  Hill and Jones 

(2008)   ก กก

 ก ก

 ก  

ก กก ก 

กก ก

 กก

กก  Thompson and Cole (1997) 

ก   กก

 ก  กก ก

ก กกก 

ก Davies and Davies (2006) ก  3 

ก  1) กก (People Wisdom) ก   

กกกก กก

ก 

ก 2)  (Contextual Wisdom) ก

  ก 

กกก ก  3) 

กก (Procedural Wisdom) กก

ก กก

 

กกกก . กกก

  กกก  5   
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กก

 ก . ก 

5    1)  ก 2) กก                           

3) ก  4)  ก  5)  กก 

กกก . ก

ก ก   

1)  ก 

กก Thompson and Cole (1997); Hitt and others (2005); 

Davies and Davies (2006); Hill and Jones (2008) ก  

  กกก

ก

 กก ก ก

 กก

 ก กก

 ก 

 

2)  กก ก

 กก Thompson and Cole 

(1997); Hitt and others ( 2005) ก ก

 ก 

กก ก ก ก

กกกก กกกก

 กกก

 กกกก 

ก กก 

(Change Driver) (Appelbaum and Paese, 2003) 

3)  ก ก

กกก

ก ก Thompson and Cole (1997); Hitt and others 

(2005); Davies and Davies  (2006)  กกกกก
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 กกก ก

กก ก

กก 

4)  ก กกก

ก กกกก

ก กก  ก Hill and 

Jones (2004) ก ก

กกก  กกก

กก ก  

กกกก ก ก

กกก (Values) ก (Ideologies) 

 (Motivation) (Northouse, 2010) กก 

กกกก 

5)  กก 

กกกก 

(Boal and Hooijberg, 2000; Gandz, 2006) กก

ก (Crossan, Vera and Nanjad, 2008) ก Hill and Jones (2004); 

Davies and Davies ( 2006)  ก

กก กก กก

กก กก

  ก

 ก กก

 

 

6.2.2  ก 

กกก ก  5   1) ก

 2)  3) ก 4) กก 

5) กก กกกก

ก  ก ก กก

กก กกก
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กกกก (Macmillan 

and Tempoe, 2000; Huff and others, 2009) กกกกก Davies and 

others (2005) กกก

ก 

ก 

กก   

  ก  3  

กก  กก

กกก ก . กก 

กก กก

 ก ก 

Goldman (2007)  กกกก 

กกก Boal and Schultz (2007) ก

 กกกก

ก กกก 

(Inertia of Weberian-Style Bureaucracy) ก กกกก 

(Anarchy) กกกกก

 กกก Boal and Hooijberg (2000) 

 ก (Absorptive Capacity) ก

 กกก ก

กก  ก Thomas (2005) ก

ก กกก

กก 

ก กก กกก . กก

กก กก  กก

ก   2 ก  กก ก

ก ก กก

กกกกก กก

  กกก กกก 

กกก
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 กกก ก กกก 

กกก

ก Local Government Managers Australia (SA) Inc (2005) ก

 ก กกก 

ก กก

กก กก

 

กก กก .  

กก กกก

 กก .ก

  กกก ก

ก  

กก ก Bryson (2004) กกกก

กกก ก 

กกกกก กกก 

กกก  

กก กก . กก

ก  กกกก

ก กกกกก 

 กกก (Strategic Issue 

Management Approach)  ก

ก กก กก

กก กกก

ก ก (Day-to-Day 

Affairs) ก ก (Strategic Issue) 

ก กก 

กกกกกก

 กกกกก

 (Toft, 1989) 



430 
 

 กกก

ก .   ก

 กกกก . 

ก Hitt and others (2005); Crossan, Vera and Nanjad (2008) ก

กก (Self-Awareness) กกก (Self-

Regulation) ก ก 

ก กกก

ก ก กกก

กก กก กกก  

กกก  

 

6.2.3 กก 

กกกก ก 4   1) 

ก 2) กก 3) กก

  4) กก ก Crossan, Vera and Nanjad (2008) ก 

กกกก

 กกก  

ก กกกกก

ก ก Boal and Hooijberg (2000) ก

กกก

  

กก  กก

 กก

  กกก . ก  

กกก ก

 ก Boal and Hooijberg (2000) 

ก ก 

ก 

 ก 

กก   
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กก กก ก .

ก กกกก

 .  กกก ก

ก   กก

 กกก กกก Mumford and 

others (2000) ก  ก

ก กกก

 กกก 

ก (Conflict Resolution)  

กก กกก

กกก กกก

ก กก ก

กกกกก ก Crossan, Vera and 

Nanjad (2008) กก

ก ก กกกก

  กก  White (1992) ก กก

กก กกก 

  กกก

 กก 

  กก . 

กกกกกก

 กก  

 

6.2.4   ก 

กกก ก 5  1) ก

ก 2) กกก

   3) กกกก 4) 

กกก  5) 

กก ก Hitt and others (2005) 

กกก (Work with 
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Others) กกก 

ก Boal and Hooijberg (2000) 

กก ก (Synergy)  

กกก Davies and Davies (2006) ก

ก   

กก ก

 กกก 

กกก ก กกก

 ก Cameron and others (2007) 

กกก กกกกก

 Welsh ก Welsh Local Government Association (2007) กก

ก

ก กกกก ก

กกกก ก

ก กกกก กกก

 ก 

 กก  กกก

ก  

กกกก ก

กก กก

กก. กก . กกก

ก กกก ก 

กก ก 

Cameron and others (2007) กกก

 กกก กกกก

กก ก

ก 

ก 

 กก

ก กก
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ก ก Barr (1997) ก

กกก ก 

ก 

 

6.2.5  ก 

กกก ก 5   1) ก

กกก . 2) กกกก 

. 3) กก 4) ก  5) 

 ก Hill and Jones (2008) ก

ก ก

กกก Day, Harrison and Halpin (2009) 

ก  

กก ก                   

กกก กก .

 กกก 3 ก   

ก กก .

ก . ก

กก กกก  ก

กก ก Robbins and Judge (2009) ก

ก กก

กก ก Portnoy (1999) ก 

ก ก

 กกกก ก

ก 

ก กกก กก

กกกกกกก ก  

ก ก ก

 กก กก ก

กก ก Middel 

(2002 quoted in Vos, 2009) กกก 
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กกกก 

กกก Vos (2009) กก 

  ก

ก กกก

กก   

 

6.2.6  กก  

กกกก ก 4   1) ก

ก 2) กกก 3) กกก

กก  4) กก กก

 กกก Davies and Davies 

(2006)  กกก

 ก Hitt and others 

(2005) ก กก (Human 

Resource Developer) กก 

กก 

กกก . กก .ก 

ก กกก .

 กกก . 4   1) ก

ก 2) กกก

 3) กกกก  4) กก

ก กกก Local Government Managers Australia (SA) Inc (2005)               

ก 

กก กกก กกกก

 กก  

กกกกกกก

กก  (Mutual Trust) 

กกก  Local Government Managers Australia (SA) Inc (2005) 

กกก ก 1) 

ก กกก
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ก  2) กกก 3) กก

กกก ก

ก  4) ก

กกก กกก Hill and Jones (2008) ก

ก (Willingness to Delegate and Empower) 

กกกกกก 

กก 

ก กก

ก 

ก กกก

ก  กก

ก  ก

ก ก ก .

กกกกก กก

ก . ก  กก

ก กกกก ก

กกก ก .กก

ก กก กก

กกก ก กกก . 

กก ก

กก กก

ก กกก  ก

กกก กก

กก ก Parnell and Lester (2003) ก

 (Art)  ( Sciences) 

กกก ก

กก 

ก (Creativity) ก (Intuition) 

กก กกก  
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6.2.7  ก 

กกก . ก .

 กก 

กกกก . กกก

 ก  กก

ก กก  กก

กกก . กก

กกกกก ก

กกก  กกก

ก กกก Goldman (2007) กก

 ก

  กก กก 

กก กก ก กก

 กกก ก 

กก กกก

 ก  2-3  ก

กก 5 กกก .  7  

กกกก ก 14-29  

กก .กก ก

ก ก

ก กก . 

ก ก Robbins and 

Judge (2009) กกกก (Extroversion) 

ก  กกกกก

ก กกก 

Hogan and Benson (2009) ก (Ambition) 

กกกก(Extroversion)  
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6.3   

 

  6.3.1   

 กกก . กก

ก . ก 

 กกกกก

ก  

6.3.1.1  ก

ก . กกกก ก

กกกก ก

 กกก 

6.3.1.2 กกก

กก . ก .

 ก  ก ก

 กกกกกกก  

กก ก 

ก 

6.3.1.3 กกกกกก

 กก .กกก . กก 

  

6.3.1.4 กกกก 

ก กกกก

กก กก

ก กก กก

ก   

6.3.1.5 กกก . 

กกกก . กก 

ก .  

6.3.1.6 กกก . 

กก 
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6.3.1.7  กกกก  

ก  ก 

ก กก ก

ก  ก

กก ก . ก  

 

6.3.2  กก . 

กกก . ก
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