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บทคัดย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถุประสงค์เพือ่สร้างรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านบริหาร

จัดการศึกษา จ�านวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการพัฒนารูปแบบ

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษาจ�านวน 10 คน ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม และกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อคิดเห็น

เกีย่วกบัความเหมาะสมของรปูแบบ ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จ�านวน 525 คน 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 6 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2. การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3. การส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์การ 4. การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5. การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6. การเป็นผู้น�าองค์การ 

ส่วนแนวคดิของผูบ้รหิารสถานศึกษา พบว่า ความเหมาะสมของรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดในด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และอยู่ในระดับมากในด้านการเป็น

ผูน้�าองค์การ ด้านการบริหารทรพัยากรในองค์การ ด้านการส่งเสรมิวฒันธรรมองค์การ ด้านการควบคมุองค์การอย่าง

สมดุล และด้านการก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
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Abstract
 The purposes of the study were to construct the development of strategic leadership 

model of school administrators under the Office of the Basic Education Commission. The 

informants used to construct the model included five educational management experts, derived 

by means of purposive sampling. They were invited to participate in this study by using in depth 

interview. The model was developed by 10 educational administration experts by using the focus 

group discussion. The strategic leadership model was tested for its appropriateness by 525 Basic 

Education Commission administrators. 

 The results revealed that the development of strategic leadership model of school 

administrators consisted of six categories : 1) Determining strategic direction., 2) Organization 

Resource Management., 3) Sustaining an effective organizational culture., 4) Emphasizing ethical 

practices., 5) Establishing balanced organizational controls., and 6) Organizational Leadership. 

The model based on the Basic Education Commission administrators’ opinions showed that 

the appropriateness of development of strategic leadership model of school administrators in 

emphasizing ethical practices was at highest level but the other aspects were at high level in 

organizational leadership, organization resource management, sustaining an effective organizational 

culture, establishing balanced organizational controls, and determining strategic direction.

บทนำา
การพัฒนาคนในทุกระดับทั้งในระดับบริหาร

และในระดับปฏิบัติการถือเป็นหน้าที่หลักขององค์การ

หรือหน่วยงานที่จะต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอเพื่อพัฒนาบุคคลให้ มีความรู้ ความสามารถ

ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ หากองค์การ

หรอืหน่วยงานใดขาดการพฒันาบุคลากรแล้ว ย่อมส่งผล

ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ผู้บริหาร

และผูร่้วมงานจงึมคีวามส�าคญัยิง่ต่อความส�าเรจ็ของการ

จดัการศกึษา จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องมกีารพฒันาผูบ้รหิารการ

ศกึษาและผูร่้วมงานควบคูก่นัไป ท้ังน้ีเพราะผูบ้รหิารการ

ศกึษาเป็นผูน้�าในการผลกัดนัแผนและนโยบายให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงและผู้ร่วมงานเป็นผู้น�าไปปฏิบัติ เพื่อเป็น

กลไกส�าคัญท่ีจะท�าให้การจัดการศกึษาบรรลวัุตถุประสงค์

และเป้าหมาย 

การปฏิรูปการศึกษาในระยะที่ผ่านมาทุกฝ่าย

ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการปรับตัวให้ทัน

ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พุทธศักราช 

2550-2554) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ได้เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

ศกึษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ

สงัคม มุง่พฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ เป็นคนดี  

มีความสามารถ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เน้น

ระบบบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หน้า 1-2) แม้ว่า

ประเทศไทยมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจน

แล้วกต็าม แต่กม็อีปุสรรคส�าคญัท่ีท�าให้การศกึษาไทยยงั

ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายปลายทางเท่าที่ควรเนื่องมาจาก

การขาดผู้น�าที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะปัญหา
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ด้านผูน้�าในการบรหิารจดัการของสถานศกึษายังมปัีญหา

ด้านการรวมศูนย์อ�านาจในการบริหาร ขาดการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ขาดการตรวจสอบและการประกัน

คุณภาพ ขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและ

ขาดการส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่เข้าถึงแหล่งการ

เรียนรู้ (ส�านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 หน้า 12-15) 

นอกจากน้ียังมีปัญหาด้านการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ยงั

ขาดการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และไม่ตอบสนองความ

ต้องการของหน่วยงาน การท�างานเป็นทีมยังมีน้อย การ

สร้างระบบแรงจูงใจยังไม่สามารถสนับสนุนให้บุคลากร

ท�างานอย่างเต็มศักยภาพ และท่ีส�าคัญขาดการสื่อสาร

ที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า

ไม่คล่องตัว บุคลากรไม่เข้าใจในระบบและวิธีการท�างาน

ที่ชัดเจน จึงท�าให้การท�างานไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร 

(Myers, & Distel, 2008)

ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องมีรูปแบบ

ของความเป็นผู้น�าที่เปลี่ยนแปลงไปและผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Leadership) เป็นภาวะผู้น�าประเภทหนึ่ง

ที่น�าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้น�าขององค์การ

หลายแห่งที่ประสบความส�าเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น�า

เชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู ้น�าเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมี

คณุสมบตัสิ�าคญัคอืเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ (Vision) กว้างไกล

และน�าวิสยัทศัน์มาสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างเป็นผลส�าเรจ็ตาม

ขั้นตอน (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552, หน้า 43) ดังนั้น

ผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่

ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีคิดและ การบริหารแบบใหม่

ที่สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพยายามใน

การวางแผลกลยุทธ์อย่างสมบรูณ์ทีค่รอบคลมุภารกจิและ

ขอบข่ายทั้งหมดของสถานศึกษา ท�าให้มีการน�าเอาเรื่อง

ของกระบวนการบรหิารงาน โดยเฉพาะการน�ากลยทุธ์ไป

สูก่ารปฏบิตั ิเช่น การจดัโครงสร้างสถานศกึษา วัฒนธรรม

สถานศกึษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรพัยากรบุคคลตลอด

จนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เข้ามาบูรณาการ

ร่วมกัน เป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Management) โดยผู้น�าระดับสูงขององค์การหรือผู้

บริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นระดับกลยุทธ์เป็นบุคคลท่ีต้อง

มหีน้าท่ีรบัผดิชอบโดยตรงต่อการบรหิารเชงิกลยทุธ์ของ

สถานศึกษาในทุกขั้นตอน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว ่าการบริหาร

งานของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่จะท�าให้ การบริหาร

งานของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากที่สุดคือผู้บริหารสถานศึกษาผู้น�าเชิงกลยุทธ์เป็น

ผู้น�าท่ีมีความส�าคัญต่อการบริหารสถานศึกษา ผู้น�า

สามารถก�าหนดทิศทางของสถานศึกษาผ ่านทาง

วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ และต้องมีความรับผิดชอบ

ต่อสภาพแวดล้อมภายในภายนอกของสถานศกึษา ดงันัน้  

ผูว้จิยัจงึได้น�าแนวคิด ทฤษฎภีาวะผูน้�ามาใช้ในการศึกษา

เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ เพื่อน�า

ไปสร้างและพัฒนาให้เป็นรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า

เชงิกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมคีวามเหมาะสมส�าหรับ

สถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้�าเชงิกลยุทธ์

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมุง่ศึกษารปูแบบการพฒันา

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตามกรอบ

แนวคิดองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของฮิทท์, 

ไอร์แลนด์ และฮอสกสิสนั (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 

2007, p. 384) โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดตาม

ภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพท่ี   กรอบแนวคิดในการวิจยั 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Methodology)     
ในขั้นตอนแรกเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุแบบ
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Focus Group Discussion) และ
ขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใชแ้บบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 5 ขั้นตอน ดงัน้ี      
 ตอนที ่  การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  จากเอกสาร  ตาํรา  บทความ  แนวคิด  
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์เพือ่กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัและ
สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือร่างรูปแบบจาํลอง ผูท้รงคุณวฒิุท่ีใหก้ารสมัภาษณ์เชิงลึก  จาํนวน 5  คน  
โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผูท่ี้มีความสามารถและประสบการณ์ดา้น
การบริหารการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ  
ประกอบดว้ย  ผูท้รงคุณวฒิุจากสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  จาํนวน 2 คน  ผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จาํนวน 2 คน  และผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  จาํนวน 1 คน นาํขอ้มูล 

      ตรวจสอบความเหมาะสม    
                ของรูปแบบ 

รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
1. การกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 
2. การบริหารทรัพยากรในองคก์าร 
3. การส่งเสริมวฒันธรรมองคก์าร 
4. การมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม 
5. การควบคุมองคก์ารอยา่งสมดุล 
 

ร่างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํ    
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา   
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ      
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวจิยัเรือ่ง รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกล

ยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิธีการวิจัยแบบผสม 

(Mixed Methodology) ในขั้นตอนแรกเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์

ผู ้ทรงคุณวุฒิแบบเชิงลึก (In-depth Interview) 

และการสนทนากลุ ่มผู ้ เชี่ยวชาญ (Focus Group 

Discussion) และข้ันตอนสดุท้ายเป็นการวิจัยเชงิปรมิาณ 

(Quantitative Research) เป็นการตรวจสอบความ

เหมาะสมของรปูแบบการพัฒนาภาวะผูน้�าเชงิกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถาม

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยมข้ัีนตอนการ

ด�าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

จากเอกสาร ต�ารา บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์เพื่อก�าหนดกรอบ

แนวคิดในการวิจัยและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่าง

รูปแบบจ�าลอง ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

จ�านวน 5 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เป็นผู้ท่ีมีความสามารถและประสบการณ์

ด้านการบรหิารการศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี วฒุกิารศึกษา

ระดบัปริญญาเอกหรือมวีทิยฐานะเช่ียวชาญ ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จ�านวน 2 คน ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จ�านวน 2 คน และผู้อ�านวยการสถานศึกษา จ�านวน 1 

คน น�าข้อมูล ท่ีได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาท�าการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) และจัดกลุ่มองค์ประกอบร่าง

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา มี 5 ด้าน คือ ด้านการก�าหนดทิศทางเชิงกล

ยุทธ์ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการส่ง

เสริมวัฒนธรรมองค์การ ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมี

คุณธรรม และด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 

ตอนที่ 2 การร่างรูปแบบจ�าลองรูปแบบการ

พัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก

กรอบความคิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากทฤษฎี แนวคิด และ

 
 
 



หน้าที่ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 255662

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ น�าข้อมูลจากข้ันตอน

ที่ 1 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นประเด็นของ

รูปแบบจ�าลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า เชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผูน้�าเชงิกลยุทธ์ของผู้บรหิารสถานศกึษา สงักัดส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการน�าร่างรูป

แบบจ�าลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาน�าเสนอในการสนทนากลุ่ม

ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่พฒันารปูแบบภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ ในการน�าไปใช้ โดย

ใช้เทคนิคสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion) 

ผู้เชี่ยวชาญ ที่ร่วมสนทนากลุ่ม จ�านวน 10 คน โดยการ

คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ที่มี

ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบรหิารการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมี

วทิยฐานะเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้เชีย่วชาญจากส�านกั

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 3 คน จากส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 2 คน 

อาจารย์จากสถาบนัอดุมศึกษาท่ีมคีวามเชีย่วชาญทางการ

บริหารการศึกษา จ�านวน 1 คน ผู้อ�านวยการส�านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา จ�านวน 2 คน และผู้อ�านวยการ 

สถานศึกษา จ�านวน 2 คน

ตอนที่ 4 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูป

แบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมในทางปฏิบัติ

ของการน�ารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อน�าไปใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้

บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยคัดเลือกจากประชากร ซึ่งเป็น

ผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึง

มัธยมศึกษา จาก 19 เขตตรวจราชการใน ปีการศึกษา 

2554 จ�านวน 30,801 คนท่ัวประเทศ ก�าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางของยามาเน่ (Yamane, 1973, 

p. 1088) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้จ�านวน 395 

คน แต่การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 525 

คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage 

Random Sampling)

ตอนท่ี 5 การสรุปและน�าเสนอรูปแบบการ

พัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีไ่ด้

ปรบัปรงุแก้ไขแล้วโดยจดัท�าเป็นรายงานผลการวจิยัต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์

ผูท้รงคณุวุฒ ิโดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  

โดยตัดข ้อความท่ีซับซ ้อนกัน และสรุปประเด็น

เป็นกรอบค�าถามเพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม

2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดสนทนา

กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ (Focus Group Discussion) โดยถอด

เทปการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการค�านวณหาค่าร้อยละ โดย

คัดเลือกข้อความที่ผู้ตอบ มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

ร้อยละ 80 ขึ้นไป เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า

เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดล�าดับข้อมูล

ตามข้อที่สรุปได้จากการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้รูปแบบ

การพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผู้บรหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม 

วิเคราะห์โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (x) และค่าความเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายข้อ เกณฑ์ในการพิจารณา

ความเหมาะสมการปฏบิตัจิริงถอืเกณฑ์ต้ังแต่ 3.51 ขึน้ไป  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 120-122)
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สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ 

3) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ 4) การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 

6) การเป็นผู้น�าองค์การ สรุปเป็นแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  แสดงรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังาน 
                 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
อภิปรายผล 
 1.  ดา้นการกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์  ผลการวิจยัพบวา่  องคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงกล
ยทุธ์  ดา้นการกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย  16  ประการ คือ  คือ        
1)  การกาํหนดวิสยัทศัน์ใหช้ดัเจน  สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมเพื่อมุ่งสู่การพฒันาท่ี

การกาํหนดวสิยัทศัน์ใหช้ดัเจน สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
ของสงัคม  เพื่อมุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
การกาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ของสถานศีกษาใหมี้ 
ความสอดคลอ้งสมัพนัธ์กนั 
การเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการระดมสมอง  
แสดงความคิดเห็นเพื่อวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก

การบริหารจดัการงบประมาณ 
ดว้ยความโปร่งใส ถูกตอ้งตาม 
ระเบียบ  รวดเร็วและทนัเหตุการณ์ 
การบริหารเวลาอยา่งเป็นระบบ 
การพฒันาบุคลากรดว้ยการส่งไป
อบรม ทศันศึกษาและดูงาน 

การส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความขยนัหมัน่เพียร
และความกระตือรือร้นในการทาํงาน 
การส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความเห็นอกเห็นใจ
ยกยอ่งและยอมรับความสามารถของเพื่อน
ร่วมงาน 
การส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรักและผกูพนั
กบัสถานศึกษา 

มีความโปร่งใส  และตรวจสอบได ้
มีความเมตตา กรุณา ซ่ือสตัย ์สุจริตในการ
ปฏิบติังาน 
มีความยติุธรรมและใหค้วามเสมอภาค 
ต่อผูร่้วมงาน 

การกาํหนดเกณฑม์าตรฐาน
และเป้าหมายการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาโดยมีส่วนร่วม
และใหทุ้กคนรับทราบ 
การกาํหนดโครงสร้างองคก์าร
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลของ
สถานศึกษา 
การกาํหนดตวัช้ีวดั วธีิการวดั
และเคร่ืองมือในการควบคุม
และประเมินผล 

ผูน้าํมีความกลา้ในการคิด กลา้ตดัสินใจ กลา้ทาํ และพร้อม
รับผดิชอบ 
ผูน้าํมีวสิยัทศัน์และสามารถถ่ายทอดไปยงัผูร่้วมงาน และ
บุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งชดัเจน 
ผูน้าํมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีศกัยภาพทางความคิด 

การเป็นผูน้าํองคก์าร 
การกาํหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ 

การบริหารทรัพยากรในองคก์าร 

การควบคุมองคก์าร 
อยา่งสมดุล 

ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การส่งเสริมวฒันธรรมองคก์าร 
การมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม      

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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อภิปรายผล
1. ด้านการก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ผลการ

วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ด้านการ

ก�าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อย 16 ประการ คือ คือ 1) การก�าหนดวิสัยทัศน์ให้

ชัดเจน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อมุ่ง

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2) การก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ ของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกัน 

3) การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการระดม

สมอง แสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 4) การวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค 

SWOT Analysis 5) การก�าหนดพนัธกจิ บทบาทหน้าที่

ของสถานศึกษาที่ต้องด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

ไว้ชัดเจน 6) การก�าหนดเป้าประสงค์ความคาดหวังหรือ

ผลการด�าเนินงานที่ต้องการบรรลุ สอดคล้องกับพันธกิจ  

7) การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลในด้านปริมาณและ

คุณภาพของบุคลากร 8) การวิเคราะห์การบริหารจัดการ

การใช้จ่ายเงินของสถานศกึษา 9) การวิเคราะห์โครงสร้าง

สถานศึกษาในการให้บริการการศึกษาและคุณภาพด้าน

วิชาการของนักเรียน 10) การศึกษานโยบายของรัฐบาล 

และของหน่วยงานต้นสังกัดให้กระจ่างชัดก่อนก�าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถาน

ศึกษา 11) การศึกษานโยบายของรัฐบาล และของ

หน่วยงานต้นสังกัดให้กระจ่างชัดก่อนก�าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 12) 

การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีเป็นวัสดุ อุปกรณ์ในด้านความ

เพียงพอและคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ 13) การให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของสถานศึกษา ได้แก่ 

ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามา

มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ 14) การวิเคราะห์

ด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร

และการมอบอ�านาจในการบริหารจัดการของสถาน

ศกึษา 15) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในทัง้ในอดตี

และปัจจุบัน ท่ีส่งผลต่อสถานศึกษาในด้านโครงสร้าง

องค์การ บุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร

จัดการ และ 16) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อสถานศึกษาในด้าน

วัฒนธรรม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นสอดคล้องกัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

ความเหมาะสมในการน�าไปปฏิบัติจริงตามความคิดเห็น

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมใน

การน�าไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ กัลยรัตน์ เมืองสง (2550) กล่าวว่า สภาวะ

ที่ผู ้น�าแสดงให้เห็นในการก�าหนดทิศทางและการกระ

ตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกท่ีเป็นกระบวนการ

พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสูร่ะดบัทีส่งูขึน้และ

มศีกัยภาพมากขึน้ ท�าให้เกดิการตระหนกัรูใ้นภารกจิและ

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดพลังร่วมในการ

พฒันาปรบัเปลีย่นสถานศึกษาให้ดขีึน้และผลกัดนัให้การ

บริหารเชิงกลยุทธ์ประสบความส�าเร็จ และสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ดูบริน (DuBrin) (1998) ที่ได้ศึกษาภาวะ

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ได้ข้อสรุปว่า การก�าหนดทิศทางของ

องค์การนัน้ คณุลกัษณะส�าคญัอย่างหนึง่ของผูน้�าองค์การ

คือผู้น�า ท่ีมีความคิดความเข้าใจระดับสูง (High-level 

Cognitive Activity) การคิดเชิงกลยุทธ์นั้นต้องอาศัย

ทักษะด้านความเข้าใจท่ีเกิดขึ้นในระดับสูง เช่น ความ

สามารถในการคิดเชิงมโนภาพ (Conceptually) ในการ

ซึมซับและการรับรู้แนวโน้มของสิ่งต่างๆ จ�านวนมาก 

ได้อย่างมีเหตุผลและมีความสามารถในการสรุปข้อมูล

ต่างๆ เพ่ือน�าไปก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ นอกจาก

นี้ควรมีความสามารถในการน�าปัจจัยน�าเข้าต่างๆ มา

ก�าหนดกลยุทธ์ (Gathering Multiple Inputs to 

Formulate Strategy) ตลอดจนการมีความคาดหวัง

และการสร้างโอกาสส�าหรับอนาคต (Anticipating 

and Creating a Future) ซึ่งต้องอาศัยทักษะการ

คาดคะเนอนาคต จากค�ากล่าวที่ว่า “การมองอนาคต
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อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่าง

ความส�าเร็จและความล้มเหลว” ดังนั้น จึงต้องท�าความ

เข้าใจเกี่ยวกับอนาคต เป็นการคาดคะเนอย่างแม่นย�า 

ตลอดจนเป็นการคาดคะเนทักษะต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ

องค์การในอนาคตน่ันเอง ในขณะเดียวกันจะต้อง 

มีวิธีคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary Thinking) ซ่ึง

เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ระบบ ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับค�าว่า การสร้างสรรค์

อนาคตใหม่ (Re-inventing the Future) ที่แตกต่าง

จากคนอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อน�าไปสู ่การก�าหนดวิสัยทัศน์  

(Creating a Vision) ซึ่งเป็นสภาพขององค์การท่ี

ต้องการจะเป็นอนาคตหรือเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะ

กว้างๆ ซึ่งเป็นความต้องการในอนาคตโดยยังไม่ได้

ก�าหนดวิธีการเอาไว้เป็นการสร้างความคิดโดยการใช้

ค�าถาม เช่น ค�าถามถึงสิ่ง ที่ดีที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด บริการ

ที่ดีที่สุด เป็นต้น และวิสัยทัศน์ซ่ึงเป็นรูปแบบของข้อ

เสนอแนะแบบไม่เจาะจงและเป็นต�าแหน่งของทิศทางที่

จะไป และสอดคล้องกบังานวิจัยของ สราวดี เพง็ศรโีคตร 

(2554, หน้า 68-82) กล่าวว่า โรงเรยีนควรเปิดโอกาสให้

ผูป้กครองได้มีส่วนร่วมในการตดัสนิด้วยมากกว่ามาร่วม

กิจกรรมอย่างเดียว

2. ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ผลการ

วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�า เชิงกลยุทธ์ ด้านการ

บริหารทรัพยากรในองค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อย 11 ประการ คือ 1) การบริหารจัดการงบประมาณ

ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็วและทัน

เหตุการณ์ 2) การบริหารเวลาอย่างเป็นระบบ 3) การ

พัฒนาบุคลากรด้วยการส่งไปอบรม ทัศนศึกษา และ 

ดูงาน 4) การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ใช้ทรัพยากรขององค์การ 5) การส่งเสริม ให้บุคลากร

ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด 6) 

การจัดให้บุคลากรได้ท�างานตามศักยภาพของตนเอง 7) 

การบริหารจัดการการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้

เพียงพอต่อการใช้งาน 8) ใช้เทคนิคการบริหารงานโดย

ใช้กระบวนการ PDCA 9) การตรวจสอบการบริหาร

ทรัพยากรจากภายในและภายนอกสถานศึกษา 10) การ

ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงาน และ 11) 

การระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาค

เอกชน และชุมชน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง

กัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมใน

การน�าไปปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�าไป

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

สุพาณี สฤษฎ์วานิช (2553) กล่าวว่า องค์การจะต้องมี

ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรที่มีคุณค่า มีความรู้ความ

สามารถ มทีศันคตทิีด่ ีและมแีรงจูงใจทีจ่ะด�าเนนิงานตาม

วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายกลยทุธ์ท่ีองค์การนัน้ต้องการ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของพงกะพรรณ ตะกลมทอง 

(2553) พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงคุณลักษณะ

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ คือ 

1) ความสามารถในการปรับตัว 2) การมีวิสัยทัศน์ 3) 

การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 4) การให้ความส�าคัญกับ

ทรัพยากรมนุษย์ 5) การมีความน่าเชื่อถือ 6) การมี

มนุษยสัมพันธ์ และ 7) การมีวุฒิภาวะ 

3. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ผลการ

วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�า เชิงกลยุทธ์ ด้านการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อย 12 ประการ คือ 1) การส่งเสริมบุคลากรให้มีความ

ขยันหมั่นเพียรและความกระตือรือร้นในการท�างาน 2) 

การส่งเสริมบุคลากรให้มีความเห็นอกเห็นใจยกย่อง

และยอมรับความสามารถของเพ่ือนร่วมงาน 3) การส่ง

เสริมบุคลากรให้มีความรัก และความผูกพันกับสถาน

ศึกษา 4) การส่งเสริมบุคลากรให้ มีความเป็นกันเอง

และมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 5) การสร้างจิตส�านึก

การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์การสู่ความส�าเร็จอย่าง

ยั่งยืน 6) การสร้างบรรยากาศของการท�างานเป็นไปใน

ลักษณะเป็นมิตรไมตรีต่อกัน 7) การปรับเปลี่ยนค่านิยม
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ในการท�างานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง

จากภายนอก 8) การหลอมรวมวัฒนธรรมองค์การ

ให้เป็นอันเดียวกัน 9) การสร้างความตระหนักร่วม

กันในการให้ความส�าคัญกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

10) การพฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

(LO) 11) การส่งเสรมิและรกัษาวฒันธรรมองค์การให้คงอยู่  

และ 12) การส่งเสริมบุคลากรให้มีการวางแผนและ

ก�าหนดเป้าหมายเพื่อความส�าเร็จของการท�างานร่วมกัน 

ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมในการน�าไปปฏิบัติ

จริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 

รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�าไปปฏิบัติจริงอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ 

(2551) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์การจะเป็นปัจจัยทีส่�าคญั

อย่างหน่ึงต่อการด�าเนินกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การจะ

เป็นจุดแข็งที่ส�าคัญได้เมื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ กลยุทธ์

ขององค์การที่ดีจะต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อมได้ เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์การจะต้องปรับตัวได้ และสอดคล้อง

กับแนวคิดของ เอกรินทร์ สังข์ทอง (2552) กล่าวว่า 

การสร้างวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรและแนวคิด

พหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การเพื่อ

สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของแนวคิดพหุวัฒนธรรมถือว่า

เป็นหน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงของผูน้�า ดงันัน้ วัฒนธรรม

ต่างๆ ต้องถูกถ่ายทอด สนับสนุนหรือส่งเสริมโดยผู้น�า

องค์การ เช่น สร้างวัฒนธรรมในการเคารพต่อกัน มี

ระบบสร้างขวัญและก�าลังใจ ที่ดีตลอดจนการเห็นคุณค่า

ของต่างวัฒนธรรม และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและ

สอดคล้องกับแนวคิดของ สมิธและพายเล่อร์ (Smith 

& Piele, 2006) มองว่าในการสร้างวัฒนธรรมนั้นผู้น�า

ต้องก�าหนดปรัชญาขององค์การที่ชัดเจน ทั้งน้ีรวมถึง

คุณค่าที่องค์การต้องการสร้างให้เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึง

น�าไปสู่กระบวนการการร่างนโยบาย กฎระเบียบ และขั้น

ตอนท่ีต้องการน�าปรัชญาไปสู่การปฏิบัติและผู้น�าต้อง

เป็นตัวแบบที่ดี ปฏิบัติตนในทางที่ดีงามอย่างสม�า่เสมอ

4. ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ผล

การวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�า เชิงกลยุทธ์ ด้าน

การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ประกอบด้วยองค์

ประกอบย่อย 12 ประการ คอื 1) การมคีวามโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ 2) การมีความเมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริต

ในการปฏิบัติงาน 3) การมีความยุติธรรมและให้ความ

เสมอภาคต่อผู้ร่วมงาน 4) การมีหลักธรรมาภิบาล และ

หลักธรรมทางศาสนา 5) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

หน่วยงานและขนบธรรมเนยีมประเพณ ี6) การปฏบิตังิาน

ด้วยความมุง่มัน่เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์การโดย

ค�านึงผลประโยชน์ส่วนรวม 7) การให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานราชการ ชุมชนและสังคม 8) การประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี สุภาพเรียบร้อย 9) การมีความสุภาพ

อ่อนโยนกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 10) การให้ค�า

แนะน�า ปรึกษาช่วยเหลอืผู้ร่วมงาน 11) การยอมรับความ

คดิเหน็และ ให้เกียรตผิูอ้ืน่ 12) การให้ความรกัและเอาใจ

ใส่ดแูลทกุข์สขุของผูร่้วมงาน ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็

สอดคล้องกนั และผลการวเิคราะห์ข้อมลูจากความเหมาะ

ในการน�าไปปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�าไป

ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) ที่กล่าวไว้ในหนังสือภาวะ

ผู้น�าและผู้น�าเชิงกลยุทธ์ว่า คุณธรรมของผู้น�าประกอบ

ด้วย 1) มุ่งมั่นท�างานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วย

งานที่ตนรับผิดชอบ 2) มีเมตตากรุณา ยึดพรหมวิหารสี่

และหลักธรรมทางศาสนา 3) ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่

ดี ตรงเวลา ไม่ยักยอกฉ้อโกง สุภาพเรียบร้อย 4) ตั้งมั่น

อยู่ในความยุติธรรมและให้ความเสมอภาคต่อผู้ใต้บังคับ

บัญชา 5) พึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเพื่อให้เป็นผู้

ท่ีทันสมยั 6) ไม่ใช้กลวธิหีรอือทิธพิลเพือ่หาผลประโยชน์

ส่วนตัว 7) พึงรักษาความลับของผู ้ใต้บังคับบัญชา  
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8) พึงรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ เกิดขึ้นในหน่วย

งาน ไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น 9) พึงอดทน

ด้วยความเยือกเย็นต่อค�าพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตร 

10) พึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

11) พึงระมัดระวังค�าพูดไม่ดุด่าคนอื่นต่อหน้าคนทั้ง

หลาย 12) พึงงดเว้นอบายมุขทั้งปวง อันจะท�าให้สังคม

รังเกียจ 13) พึงสุภาพอ่อนโยนกับผู้ใต้บังคับบัญชาและ

บุคคลทั่วไป 14) ต้องมีความซื่อสัตย์ 15) ไม่สร้างความ

เดือดร้อนแก่ตนเองหรือผู้อื่น และสอดคล้องกับแนวคิด

ของลีธวูดและดุค (Leithwood & Duke, 1999 อ้าง

ถึงใน Lashway, 2003) ที่ว่า ผู้น�าควรประพฤติตนเป็น

แบบอย่างของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการแนะน�า

ผู้อื่นให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี รวมถึงส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้

คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน มีความยืดหยุ่น

ในการปฏิบัติงาน 

5. ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล ผลการ

วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิง กลยุทธ์ ด้านการ

ควบคุมองค์การอย่างสมดุล ประกอบด้วยองค์ประกอบ

ย่อย 11 ประการ คอื คอื 1) การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน

และเป้าหมายการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยมีส่วน

ร่วมและให้ทุกคนรับทราบ 2) การก�าหนดโครงสร้าง

องค์การและแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล

ของสถานศึกษา 3) การก�าหนดตัวชี้วัด วิธีการวัด และ

เครือ่งมอืในการควบคมุและประเมนิผล 4) การน�าผลการ

ปฏบัิติงานไปพฒันาและเป็นข้อมลูในการวางแผนกลยทุธ์

ต่อไป 5) การปรับปรงุแก้ไขผลการปฏบิตังิานทีไ่ม่เป็นไป

ตามมาตรฐานและเป้าหมายทีก่�าหนด 6) การสรปุผลการ

ปฏบิตังิานตามโครงการ/แผนงานของสถานศกึษา 7) การ

รายงานผลการปฏิบตังิานให้คร ูผูป้กครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัด และชุมชน

ทราบ 8) การติดตามการใช้งบประมาณและทรัพยากร

ตามโครงการ / แผนงานตามก�าหนดอย่างต่อเนื่อง  

9) การสร้างเครื่องมือและก�าหนดเกณฑ์การประเมิน

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเป้าหมายของการปฏิบัติ

งาน 10) การน�าผลการปฏิบัติงานจริงไปเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานและเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ และ 11) การประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานโดยใช้หลัก Balanced Scorecard 

(BSC) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมในการน�าไป

ปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ

ว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�าไปปฏิบัติจริงอยู่ใน

ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ 

(2550) และ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2553) กล่าวว่า ระบบ

ควบคุมทางกลยุทธ์ (Strategic Control System) คือ 

ระบบท่ีก�าหนดอย่างเป็นทางการในการวดัตรวจสอบและ

สะท้อนกลบัในทางใดๆ ท่ีผูบ้รหิารจะสามารถประเมนิได้

ว่าบริษทัด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีณุภาพ มกีาร

ริเร่ิมใหม่ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าจน

ท�าให้การน�ากลยุทธ์ไปใช้ประสบผลส�าเร็จ ประกอบด้วย 

4 ขั้นตอน คือ 1) ก�าหนดมาตรฐานและเป้าหมายที่จะ

ใช้ส�าหรับการวัดผลงาน มาตรฐานที่ใช้วัดโดยทั่วไปคือ 

ประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตกรรมใหม่ๆ และการตอบ

สนองตรงต่อความต้องการของลูกค้า ส่วนเป้าหมายให้

ดูจากกลยุทธ์ของบริษัทว่า เป็นอย่างไร 2) สร้างระบบ

การวัดและการตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และเป้าหมาย ท่ีก�าหนดขึ้นมา 3) เปรียบเทียบผลงาน

ท่ีปฏิบัติได้จริงกับมาตรฐานท่ีก�าหนดขึ้น 4) ด�าเนิน

การแก้ไขเมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

และเป้าหมาย การแก้ไขอาจน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์หรือโครงสร้างใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ขัตติยา ด้วงส�าราญ (2552) พบว่า การประเมิน

กลยทุธ์ของโรงเรยีนเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัต่อรปูแบบ

การบรหิารเชงิกลยทุธ์ส�าหรับโรงเรยีนขนาดเลก็มากทีส่ดุ

อันดับท่ี 6 เมื่อพิจารณาข้อค�าถามของแบบสอบถาม

ความคดิเหน็ประกอบด้วยลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปนี ้1) มี

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการก�าหนด กลยทุธ์ของสถาน
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ศกึษา 2) วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ของสถานศกึษา

มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 3) มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการใช้เทคนิค SWOT Analysis 4) ก�าหนด

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 5) จัด

ท�าแผนและปฏิทินการก�ากับ ติดตาม และประเมินผล 

6) ก�าหนดผู้รบัผดิชอบในการก�ากับ ตดิตามและประเมนิ

ผล 7) รายงานผลให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน

ทราบ

6. ด้านการเป็นผู้น�าองค์การ ผลการวิจัยพบ

ว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ด้านการเป็นผู้น�า

องค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 13 ประการ 

คือ 1) ผู้น�ามีความกล้าในการคิด กล้าตัดสินใจ กล้าท�า 

และพร้อมรับผิดชอบ 2) ผู้น�ามีวิสัยทัศน์และสามารถ

ถ่ายทอดไปยังผู้ร่วมงานและบุคคลอ่ืนได้อย่างชัดเจน 

3) ผู้น�ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีศักยภาพทาง

ความคิด 4) ผูน้�าเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการท�างาน 5) ผูน้�า

มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา 6) ผู้น�ามี

ความยดืหยุ่นในการท�างานให้เป็นไปตามสถานการณ์และ

สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกเวลา 7) ผู้น�า มีความ

สามารถในการบริหารงานอย่างเป็นขั้นตอน 8) ผู้น�ามี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและบุคคลอื่น 9) ผู้น�ามี

การส่งเสริมการท�างานแบบมีส่วนร่วม 10) ผู้น�ามีความ

สามารถและทักษะ ในการติดต่อสื่อสารและประสาน

สัมพันธ์ 11) ผู้น�ามีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

งาน 12) ผู้น�ามีจิตมุ่งบริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย และ 13) ผู้น�ามีการบริหารงานแบบมุ่งผล

สัมฤทธิ์ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมในการน�าไป

ปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ

ว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในการน�าไปปฏิบัติจริงอยู่ใน

ระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิของ สปิปนนท์ เกตทุตั  

(2548) ที่เห็นว่า ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์ มีทัศนะกว้างไกล

และสามารถท�าให้ผู้ร่วมงานยอมรับและยินดีร่วมปฏิบัติ

ตามซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้น�าต้องมีศักยภาพพื้นฐาน 9 ประการ 

ได้แก่ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี

ความกล้าหาญทางจริยธรรม อดทน บริหารจัดการเป็น 

ตดัสนิใจอย่างมวีจิารณญาณ มสี�านกึรบัผดิชอบต่อสงัคม

และเคยประสบความส�าเร็จมาพอสมควร และสอดคล้อง

กับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) กล่าวว่า 

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นรูปแบบ

ของผู้น�าชนิดหนึ่งท่ีน�าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ 

ผูน้�าขององค์การหลายแห่งท่ีประสบความส�าเร็จล้วนแต่มี

ความเป็นผูน้�าเชงิกลยุทธ์สามารถสร้างความได้เปรยีบใน

การแบ่งปัน สร้างความเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมี

คณุสมบตัสิ�าคญัคอืเป็นผู้มีวิสยัทัศน์ (Vision) กว้างไกล

และน�าวสิยัทศัน์มาสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างเป็นผลส�าเรจ็ และ

สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟุลแลน (Fullan, 2000) มี

แนวคดิว่าภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารจะต้องม ี6 ประการ คอื 

1) คิดระยะยาว 2) คิดในเรื่องที่ก�าลังมุ่งหน้าไปและการ

โยงใยไปสูส่ิง่ทีใ่หญ่ขึน้ 3) สามารถไปถงึและโน้มน้าวผูอ้ืน่

ให้ไปได้ไกลกว่าลิมิตของตนเอง 4) ต้องแสดงให้เห็นถึง

ความหนักแน่นในวิสัยทัศน์ คุณค่า และความเข้าใจด้วย

ปัญญาอย่างมีเหตุผล 5) มีความสามารถในการเป็นตัว

เชื่อมรัฐบาลกับกลุ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 6) ต้องคิดใหม่

ท�าใหม่อยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรน�า
ข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ คอื 1) การก�าหนดทศิทางเชงิกลยทุธ์ 2) 
การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3) การส่งเสรมิวฒันธรรม
องค์การ 4) การมุ ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 
5) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6) การเป็นผู้น�า
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องค์การ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเสรมิสร้างภาวะ
ผูน้�าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศกึษา โดยการก�าหนด
เป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการในการพฒันาผูบ้รหิาร
สถานศึกษาต่อไป

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

2.1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา 

สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควร

น�าข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะ

ผูน้�าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกบัลกัษณะการบรหิารงานและบรบิทของสถาน

ศึกษาเพราะมีความแตกต่างกัน

2.2 ผลจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนา

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบ

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผู้บริหารสถาน

ศึกษาสามารถน�าไปใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่าง

ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจ�าเป็นต้องเพิ่มเติม

ประสบการณ์ใหม่ๆ อาจท�าได้โดยการอบรม ประชุม 

สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น เพื่อน�ามาปรับปรุง

และพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

3. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยต่อไป

3.1 วิธีด�าเนินการในขั้นตอนการร่างรูปแบบ

การพัฒนา ควรเพิ่มการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถาน

ศึกษาดีเด่น หรือโรงเรียนรางวัลพระราชทานในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

3.2 ควรท�าการสร้างหลักสูตรพัฒนาภาวะ

ผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและน�าไปทดลอง

ใช้จริงกับสถานศึกษา

3.3 ควรท�าการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา
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