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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านบริหาร
จัดการศึกษา จ�ำนวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการพัฒนารูปแบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษาจ�ำนวน 10 คน ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม และกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อคิดเห็น
เกีย่ วกับความเหมาะสมของรูปแบบ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จ�ำนวน 525 คน
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 6
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2. การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3. การส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์การ 4. การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5. การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6. การเป็นผู้นำ� องค์การ
ส่วนแนวคิดของผูบ้ ริหารสถานศึกษา พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดในด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และอยู่ในระดับมากในด้านการเป็น
ผูน้ ำ� องค์การ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ด้านการควบคุมองค์การอย่าง
สมดุล และด้านการก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
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*ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
**นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***รองศาสตราจารย์ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำ�ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2556

หน้าที่ 59

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.

บทนำ�
การพัฒนาคนในทุกระดับทั้งในระดับบริหาร
และในระดับปฏิบัติการถือเป็นหน้าที่หลักขององค์การ
หรือหน่วยงานที่จะต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอเพื่อพัฒนาบุคคลให้ มีความรู้ ความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ หากองค์การ
หรือหน่วยงานใดขาดการพัฒนาบุคลากรแล้ว ย่อมส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ผู้บริหาร
และผูร้ ว่ มงานจึงมีความส�ำคัญยิง่ ต่อความส�ำเร็จของการ
จัดการศึกษา จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาผูบ้ ริหารการ
ศึกษาและผูร้ ว่ มงานควบคูก่ นั ไป ทัง้ นีเ้ พราะผูบ้ ริหารการ
ศึกษาเป็นผูน้ ำ� ในการผลักดันแผนและนโยบายให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและผู้ร่วมงานเป็นผู้น�ำไปปฏิบัติ เพื่อเป็น
กลไกส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การจัดการศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมาย

การปฏิรูปการศึกษาในระยะที่ผ่านมาทุกฝ่าย
ได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การปรั บ ตั ว ให้ ทั น
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พุทธศักราช
2550-2554) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ได้ เ น้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม มุง่ พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ เป็นคนดี
มีความสามารถ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เน้น
ระบบบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หน้า 1-2) แม้ว่า
ประเทศไทยมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจน
แล้วก็ตาม แต่กม็ อี ปุ สรรคส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การศึกษาไทยยัง
ไม่สามารถไปสู่เป้าหมายปลายทางเท่าที่ควรเนื่องมาจาก
การขาดผู้น�ำที่เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะปัญหา
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ด้านผูน้ ำ� ในการบริหารจัดการของสถานศึกษายังมีปญ
ั หา
ด้านการรวมศูนย์อ�ำนาจในการบริหาร ขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ขาดการตรวจสอบและการประกัน
คุณภาพ ขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและ
ขาดการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ เข้าถึงแหล่งการ
เรียนรู้ (ส�ำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 หน้า 12-15)
นอกจากนีย้ งั มีปญ
ั หาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยัง
ขาดการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และไม่ตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน การท�ำงานเป็นทีมยังมีน้อย การ
สร้างระบบแรงจูงใจยังไม่สามารถสนับสนุนให้บุคลากร
ท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพ และที่ส�ำคัญขาดการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า
ไม่คล่องตัว บุคลากรไม่เข้าใจในระบบและวิธีการท�ำงาน
ที่ชัดเจน จึงท�ำให้การท�ำงานไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร
(Myers, & Distel, 2008)
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องมีรูปแบบ
ของความเป็นผู้น�ำที่เปลี่ยนแปลงไปและผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
(Strategic Leadership) เป็นภาวะผู้น�ำประเภทหนึ่ง
ที่น�ำความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้น�ำขององค์การ
หลายแห่งที่ประสบความส�ำเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น�ำ
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ความเป็ น ผู ้ น� ำ เชิ ง กลยุ ท ธ์ เริ่ ม จากการมี
คุณสมบัตสิ ำ� คัญคือเป็นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ (Vision) กว้างไกล
และน�ำวิสยั ทัศน์มาสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นผลส�ำเร็จตาม
ขั้นตอน (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552, หน้า 43) ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจ�ำเป็นต้องมีภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ที่
ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีคิดและ การบริหารแบบใหม่
ที่สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพยายามใน
การวางแผลกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ทคี่ รอบคลุมภารกิจและ
ขอบข่ายทั้งหมดของสถานศึกษา ท�ำให้มีการน�ำเอาเรื่อง
ของกระบวนการบริหารงาน โดยเฉพาะการน�ำกลยุทธ์ไป
สูก่ ารปฏิบตั ิ เช่น การจัดโครงสร้างสถานศึกษา วัฒนธรรม
สถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลตลอด
จนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เข้ามาบูรณาการ
ร่วมกัน เป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic

Management) โดยผู้น�ำระดับสูงขององค์การหรือผู้
บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์เป็นบุคคลที่ต้อง
มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาในทุกขั้นตอน
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว ่ า การบริ ห าร
งานของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่จะท�ำให้ การบริหาร
งานของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุดคือผู้บริหารสถานศึกษาผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เป็น
ผู้น�ำที่มีความส�ำคัญต่อการบริหารสถานศึกษา ผู้น�ำ
สามารถก� ำ หนดทิ ศ ทางของสถานศึ ก ษาผ่ า นทาง
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ และต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อสภาพแวดล้อมภายในภายนอกของสถานศึกษา ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ ำ� มาใช้ในการศึกษา
เกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ เพื่อน�ำ
ไปสร้างและพัฒนาให้เป็นรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามเหมาะสมส�ำหรับ
สถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามกรอบ
แนวคิดองค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของฮิทท์,
ไอร์แลนด์ และฮอสกิสสัน (Hitt, Ireland, & Hoskisson,
2007, p. 384) โดยผู้วิจัยได้กำ� หนดกรอบแนวคิดตาม
ภาพที่ 1 ดังนี้
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แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1. การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
2. การบริ หารทรัพยากรในองค์การ
3. การส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์การ
4. การมุ่งเน้นการปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรม
5. การควบคุมองค์การอย่างสมดุล
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ร่ างรู ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าํ
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตรวจสอบความเหมาะสม
ของรู ปแบบ
รู ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพที่ 1่  กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดดในการวิ
ภาพที
ในการวิจยั จัย
วิธีดําเนิ
วิธีดำ�เนินการวิ
จนัยการวิจัย
จ�ำนวน 5 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
การวิ
จ
ย
ั
เรื
่
อ
ง
รู
ป
แบบการพั
ฒ
นาภาวะผู
น
้
าํ เชิงกลยุทธ์ของผู
กษา สังกัด
เป็บ้ นริผูห้ทารสถานศึ
ี่มีความสามารถและประสบการณ์
การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกล Sampling)
กงานคณะกรรมการการศึ
พื้นฐาน เป็ นวิด้ธาีกนการบริ
ารวิจยั แบบผสม
(Mixed
Methodology)
หารการศึ
กษาไม่
นอ้ ยกว่า 10 ปี วุฒกิ ารศึกษา
ยุ ท ธ์ ข องผู ้ บ ริสํหานัารสถานศึ
ก ษา สั ง กั ด ส�กำษาขั
นั ก้นงานคณะ
ในขั
น
ตอนแรกเป็
น
การวิ
จ
ย
ั
เชิ
ง
คุ
ณ
ภาพ
(Qualitative
Research)
โดยการสั
ม
ภาษณ์
ผ
ทู ้ รงคุณวุย่ ฒวชาญ
ิแบบ ประกอบด้วย
้
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิธีการวิจัยแบบผสม ระดับปริญญาเอกหรือมีวทิ ยฐานะเชี
เชิงลึก (In-depth
และการสนทนากลุ
GroupำนัDiscussion)
รงคุณ(Focus
วุฒิจากส�
กงานปลัดและ
กระทรวงศึกษาธิการ
(Mixed Methodology)
ในขัInterview)
้นตอนแรกเป็
นการวิจัยเชิง่มผูเ้ผูชี่ย้ทวชาญ
ขั
น
ตอนสุ
ด
ท้
า
ยเป็
น
การวิ
จ
ย
ั
เชิ
ง
ปริ
ม
าณ
(Quantitative
Research)
เป็
น
การตรวจสอบความเหมาะสม
้
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ จ�ำนวน 2 คน ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปแบบการพั
ฒนาภาวะผูน้ าํ Interview)
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริจ�หำนวน
ารสถานศึ
กษา สัและผู
งกัดสํ้อาำ� นันวยการสถานศึ
กงาน
2 คน
กษา จ�ำนวน 1
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒของรู
ิ แ บบเชิ
ง ลึ ก (In-depth
คณะกรรมการการศึ
ก
ษาขั
น
พื
น
ฐาน
โดยการใช้
แ
บบสอบถามเพื
อ
่
สอบถามความคิ
ด
เห็
น
ของ
้
้
และการสนทนากลุ ่ ม ผู ้ เชี่ ย วชาญ (Focus Group คน น�ำข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผูบ้ ริ หน้ารสถานศึ
โดยมี
ข้ นั ตอนการดํ
นการวิการสั
จยั 5 ขัม้นภาษณ์
ตอน ดัผงนีู้ท้ รงคุณวุฒิมาท�ำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
Discussion) และขั
ตอนสุดกท้ษาายเป็
นการวิ
จยั เชิงปริาเนิมาณ
ตอนที่ เป็การศึ
กษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื(Content
ตํารา บทความ
แนวคิ
ด ประกอบร่าง
้องต้น จากเอกสาร
Analysis)
และจัดกลุ
่มองค์
(Quantitative Research)
นการตรวจสอบความ
และงานวิ
ยั ที่เกี่ยวข้อน้ งกัำ� เชิ
บภาวะผู
งกลยุทรูธ์ปเพืแบบการพั
อ่ กําหนดกรอบแนวคิ
ดในการวิ
และ ท ธ์ ข องผู ้ บ ริ ห าร
ฒนาภาวะผู
้น�ำเชิจงยั กลยุ
เหมาะสมของรูทฤษฎี
ปแบบการพั
ฒจนาภาวะผู
งกลยุทน้ ธ์าํ เชิของ
สัมกภาษณ์
ิเพื่อร่ างรู ปแบบจําลอง ผูท้ รงคุสถานศึ
ณวุฒิทกี่ให้ษาการสั
จํานวน ำ5หนดทิ
คน ศทางเชิงกล
มี 5มภาษณ์
ด้าน คืเชิองลึด้กานการก�
ผู้บริหารสถานศึ
ษา สัผงทู ้ กัรงคุ
ดส�ณำนัวุฒกงานคณะกรรมการการ
โดยการคั
ดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive
Sampling)ยุเป็ทนธ์ผูท้ ด้ี่มาีคนการบริ
วามสามารถและประสบการณ์
ดา้ นการ ด้านการส่ง
หารทรัพยากรในองค์
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยการใช้
แบบสอบถามเพื
่อสอบถาม
กษาไม่กนษาอ้ ยกว่
า 10ขนั้ ปี ตอนการ
วุฒิการศึกษาระดั
ญญาเอกหรื อกมีวาริทยฐานะเชี
วชาญ
การบริบ้ หริารการศึ
เสริมบวัปริ
ฒนธรรมองค์
ด้านมุ่ง่ยเน้
นการปฏิบัติอย่างมี
ความคิดเห็นของผู
หารสถานศึ
โดยมี
วย ผูดัท้ งรงคุ
กษาธิและด้
การ จําานการควบคุ
นวน 2 คน ผูมอ้ าองค์
ํ นวยการ
คุณธรรม
การอย่างสมดุล และ
ด�ำเนินการวิจัยประกอบด้
5 ขั้นตอน
นี้ ณวุฒิจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึ
สํ
า
นั
ก
งานเขตพื
น
ที
่
ก
ารศึ
ก
ษา
จํ
า
นวน
2
คน
และผู
อ
้
า
ํ
นวยการสถานศึ
ก
ษา
จํ
า
นวน
1
คน
นํ
า
ข้อมูล ้นำ� เชิงกลยุทธ์
้
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู
ตอนที่ 2 การร่างรูปแบบจ�ำลองรูปแบบการ
จากเอกสาร ต�ำรา บทความ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เพื่อก�ำหนดกรอบ พัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
แนวคิดในการวิจัยและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่าง สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
รูปแบบจ�ำลอง ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก กรอบความคิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากทฤษฎี แนวคิด และ
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การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ น�ำข้อมูลจากขั้นตอน
ที่ 1 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นประเด็นของ
รูปแบบจ�ำลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำ เชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการน�ำร่างรูป
แบบจ�ำลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน มาน�ำเสนอในการสนทนากลุ่ม
ผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ พัฒนารูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ ในการน�ำไปใช้ โดย
ใช้เทคนิคสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion)
ผู้เชี่ยวชาญ ที่ร่วมสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 10 คน โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ที่มี
ความสามารถและประสบการณ์ดา้ นการบริหารการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมี
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้เชีย่ วชาญจากส�ำนัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำนวน 3 คน จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ� ำ นวน 2 คน
อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางการ
บริหารการศึกษา จ�ำนวน 1 คน ผู้อำ� นวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 2 คน และผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษา จ�ำนวน 2 คน
ตอนที่ 4 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูป
แบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
ของการน�ำรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อน�ำไปใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้
บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคัดเลือกจากประชากร ซึ่งเป็น

ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา จาก 19 เขตตรวจราชการใน ปีการศึกษา
2554 จ�ำนวน 30,801 คนทั่วประเทศ ก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของยามาเน่ (Yamane, 1973,
p. 1088) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้จำ� นวน 395
คน แต่การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 525
คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage
Random Sampling)
ตอนที่ 5 การสรุ ป และน� ำ เสนอรู ป แบบการ
พัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีไ่ ด้
ปรับปรุงแก้ไขแล้วโดยจัดท�ำเป็นรายงานผลการวิจยั ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ เ อกสาร และการสั ม ภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis)
โดยตั ด ข้ อ ความที่ ซั บ ซ้ อ นกั น และสรุ ป ประเด็ น
เป็นกรอบค�ำถามเพื่อสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม
2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจัดสนทนา
กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ (Focus Group Discussion) โดยถอด
เทปการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการค�ำนวณหาค่าร้อยละ โดย
คัดเลือกข้อความที่ผู้ตอบ มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำ�
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดล�ำดับข้อมูล
ตามข้อที่สรุปได้จากการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (x) และค่าความเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (SD) เป็นรายข้อ เกณฑ์ในการพิจารณา
ความเหมาะสมการปฏิบตั จิ ริงถือเกณฑ์ตงั้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 120-122)
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สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ
3) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ 4) การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ
6) การเป็นผู้นำ� องค์การ สรุปเป็นแผนภาพที่ 2 ดังนี้
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ผูน้ าํ มีความกล้าในการคิด กล้าตัดสิ นใจ กล้าทํา และพร้อม
รับผิดชอบ
ผูน้ าํ มีวสิ ยั ทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผูร้ ่ วมงาน และ
บุคคลอื่นได้อย่างชัดเจน
ผูน้ าํ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และมีศกั ยภาพทางความคิด

การกําหนดวิสยั ทัศน์ให้ชดั เจน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เพื่อมุ่งสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ของสถานศีกษาให้มี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กนั
การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการระดมสมอง
แสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
การเป็ นผูน้ าํ องค์การ

การควบคุมองค์การ
อย่างสมดุล
การกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน
และเป้ าหมายการปฏิบตั ิงาน
ของสถานศึกษาโดยมีส่วนร่ วม
และให้ทุกคนรับทราบ
การกําหนดโครงสร้างองค์การ
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลของ
สถานศึกษา
การกําหนดตัวชี้วดั วิธีการวัด
และเครื่ องมือในการควบคุม
และประเมินผล

การบริ หารทรัพยากรในองค์การ

ภาวะผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การมุ่งเน้นการปฏิบตั ิอย่างมีคุณธรรม

มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้
มีความเมตตา กรุ ณา ซื่อสัตย์ สุ จริ ตในการ
ปฏิบตั ิงาน
มีความยุติธรรมและให้ความเสมอภาค
ต่อผูร้ ่ วมงาน

การบริ หารจัดการงบประมาณ
ด้วยความโปร่ งใส ถูกต้องตาม
ระเบียบ รวดเร็ วและทันเหตุการณ์
การบริ หารเวลาอย่างเป็ นระบบ
การพัฒนาบุคลากรด้วยการส่ งไป
อบรม ทัศนศึกษาและดูงาน

การส่ งเสริ มวัฒนธรรมองค์การ
การส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความขยันหมัน่ เพียร
และความกระตือรื อร้นในการทํางาน
การส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความเห็นอกเห็นใจ
ยกย่องและยอมรับความสามารถของเพื่อน
ร่ วมงาน
การส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความรักและผูกพัน
กับสถานศึกษา

ภาพที
่ 2 แสดงรู
ปแบบการพั
ฒนาภาวะผู
ธ์ขบ้ องผู
้บริหารสถานศึ
ภาพที
่ 2 แสดงรู
ปแบบการพั
ฒนาภาวะผู
น้ าํ เชิ้นงำ�เชิ
กลยุงทกลยุ
ธ์ขทองผู
ริ หารสถานศึ
กษา กสัษางกัดสัสํงกัานัดสำ�นั
กงานกงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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อภิปรายผล
1. ด้านการก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ผลการ
วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ด้านการ
ก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 16 ประการ คือ คือ 1) การก�ำหนดวิสัยทัศน์ให้
ชัดเจน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อมุ่ง
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2) การก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกัน
3) การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการระดม
สมอง แสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 4) การวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค
SWOT Analysis 5) การก�ำหนดพันธกิจ บทบาทหน้าที่
ของสถานศึกษาที่ต้องด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ไว้ชัดเจน 6) การก�ำหนดเป้าประสงค์ความคาดหวังหรือ
ผลการด�ำเนินงานที่ต้องการบรรลุ สอดคล้องกับพันธกิจ
7) การวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลในด้านปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากร 8) การวิเคราะห์การบริหารจัดการ
การใช้จา่ ยเงินของสถานศึกษา 9) การวิเคราะห์โครงสร้าง
สถานศึกษาในการให้บริการการศึกษาและคุณภาพด้าน
วิชาการของนักเรียน 10) การศึกษานโยบายของรัฐบาล
และของหน่วยงานต้นสังกัดให้กระจ่างชัดก่อนก�ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถาน
ศึกษา 11) การศึกษานโยบายของรัฐบาล และของ
หน่วยงานต้นสังกัดให้กระจ่างชัดก่อนก�ำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 12)
การวิเคราะห์ทรัพยากรที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ในด้านความ
เพียงพอและคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ 13) การให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของสถานศึกษา ได้แก่
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ 14) การวิเคราะห์
ด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และการมอบอ� ำ นาจในการบริ ห ารจั ด การของสถาน
ศึกษา 15) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในทัง้ ในอดีต

และปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อสถานศึกษาในด้านโครงสร้าง
องค์การ บุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการ และ 16) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อสถานศึกษาในด้าน
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ความเหมาะสมในการน�ำไปปฏิบัติจริงตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมใน
การน�ำไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กัลยรัตน์ เมืองสง (2550) กล่าวว่า สภาวะ
ที่ผู้น�ำแสดงให้เห็นในการก�ำหนดทิศทางและการกระ
ตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกที่เป็นกระบวนการ
พัฒนาความสามารถของผูร้ ว่ มงานไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ และ
มีศกั ยภาพมากขึน้ ท�ำให้เกิดการตระหนักรูใ้ นภารกิจและ
วิสัยทัศน์ของกลุ่มจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดพลังร่วมในการ
พัฒนาปรับเปลีย่ นสถานศึกษาให้ดขี นึ้ และผลักดันให้การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ประสบความส�ำเร็จ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ดูบริน (DuBrin) (1998) ที่ได้ศึกษาภาวะ
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ได้ข้อสรุปว่า การก�ำหนดทิศทางของ
องค์การนัน้ คุณลักษณะส�ำคัญอย่างหนึง่ ของผูน้ ำ� องค์การ
คือผู้น�ำ ที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง (High-level
Cognitive Activity) การคิดเชิงกลยุทธ์นั้นต้องอาศัย
ทักษะด้านความเข้าใจที่เกิดขึ้นในระดับสูง เช่น ความ
สามารถในการคิดเชิงมโนภาพ (Conceptually) ในการ
ซึมซับและการรับรู้แนวโน้มของสิ่งต่างๆ จ�ำนวนมาก
ได้อย่างมีเหตุผลและมีความสามารถในการสรุปข้อมูล
ต่างๆ เพื่อน�ำไปก�ำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ นอกจาก
นี้ควรมีความสามารถในการน�ำปัจจัยน�ำเข้าต่างๆ มา
ก�ำหนดกลยุทธ์ (Gathering Multiple Inputs to
Formulate Strategy) ตลอดจนการมีความคาดหวัง
และการสร้ า งโอกาสส� ำ หรั บ อนาคต (Anticipating
and Creating a Future) ซึ่งต้องอาศัยทักษะการ
คาดคะเนอนาคต จากค�ำกล่าวที่ว่า “การมองอนาคต
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อย่างทะลุปรุโปร่งเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่าง
ความส�ำเร็จและความล้มเหลว” ดังนั้น จึงต้องท�ำความ
เข้าใจเกี่ยวกับอนาคต เป็นการคาดคะเนอย่างแม่นย�ำ
ตลอดจนเป็นการคาดคะเนทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
องค์ ก ารในอนาคตนั่ น เอง ในขณะเดี ย วกั น จะต้ อ ง
มีวิธีคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary Thinking) ซึ่ง
เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ระบบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับค�ำว่า การสร้างสรรค์
อนาคตใหม่ (Re-inventing the Future) ที่แตกต่าง
จากคนอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์
(Creating a Vision) ซึ่งเป็นสภาพขององค์การที่
ต้องการจะเป็นอนาคตหรือเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะ
กว้างๆ ซึ่งเป็นความต้องการในอนาคตโดยยังไม่ได้
ก�ำหนดวิธีการเอาไว้เป็นการสร้างความคิดโดยการใช้
ค�ำถาม เช่น ค�ำถามถึงสิ่ง ที่ดีที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด บริการ
ที่ดีที่สุด เป็นต้น และวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นรูปแบบของข้อ
เสนอแนะแบบไม่เจาะจงและเป็นต�ำแหน่งของทิศทางที่
จะไป และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สราวดี เพ็งศรีโคตร
(2554, หน้า 68-82) กล่าวว่า โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้
ผูป้ กครองได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินด้วยมากกว่ามาร่วม
กิจกรรมอย่างเดียว
2. ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ผลการ
วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำ 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�ำงานตามศักยภาพของตนเอง 7)
การบริหารจัดการการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 8) ใช้เทคนิคการบริหารงานโดย
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ใช้กระบวนการ PDCA 9) การตรวจสอบการบริหาร
ทรัพยากรจากภายในและภายนอกสถานศึกษา 10) การ
ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงาน และ 11)
การระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และชุมชน ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมใน
การน� ำ ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามความคิ ด เห็ น ของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�ำไป
ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุพาณี สฤษฎ์วานิช (2553) กล่าวว่า องค์การจะต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรที่มีคุณค่า มีความรู้ความ
สามารถ มีทศั นคติทดี่ ี และมีแรงจูงใจทีจ่ ะด�ำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายกลยุทธ์ทอี่ งค์การนัน้ ต้องการ
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพงกะพรรณ ตะกลมทอง
(2553) พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงคุณลักษณะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ คือ
1) ความสามารถในการปรับตัว 2) การมีวิสัยทัศน์ 3)
การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 4) การให้ความส�ำคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์ 5) การมีความน่าเชื่อถือ 6) การมี
มนุษยสัมพันธ์ และ 7) การมีวุฒิภาวะ
3. ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ผลการ
วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำ เชิงกลยุทธ์ ด้านการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 12 ประการ คือ 1) การส่งเสริมบุคลากรให้มีความ
ขยันหมั่นเพียรและความกระตือรือร้นในการท�ำงาน 2)
การส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจยกย่ อ ง
และยอมรับความสามารถของเพื่อนร่วมงาน 3) การส่ง
เสริมบุคลากรให้มีความรัก และความผูกพันกับสถาน
ศึกษา 4) การส่งเสริมบุคลากรให้ มีความเป็นกันเอง
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 5) การสร้างจิตส�ำนึก
การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์การสู่ความส�ำเร็จอย่าง
ยั่งยืน 6) การสร้างบรรยากาศของการท�ำงานเป็นไปใน
ลักษณะเป็นมิตรไมตรีต่อกัน 7) การปรับเปลี่ยนค่านิยม
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ในการท�ำงานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก 8) การหลอมรวมวั ฒ นธรรมองค์ ก าร
ให้เป็นอันเดียวกัน 9) การสร้างความตระหนักร่วม
กันในการให้ความส�ำคัญกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
10) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(LO) 11) การส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมองค์การให้คงอยู่
และ 12) การส่งเสริมบุคลากรให้มีการวางแผนและ
ก�ำหนดเป้าหมายเพื่อความส�ำเร็จของการท�ำงานร่วมกัน
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมในการน�ำไปปฏิบัติ
จริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�ำไปปฏิบัติจริงอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ
(2551) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การจะเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
อย่างหนึ่งต่อการด�ำเนินกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การจะ
เป็นจุดแข็งที่ส�ำคัญได้เมื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ กลยุทธ์
ขององค์การที่ดีจะต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมได้ เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์การจะต้องปรับตัวได้ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เอกรินทร์ สังข์ทอง (2552) กล่าวว่า
การสร้างวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรและแนวคิด
พหุวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การเพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของแนวคิดพหุวัฒนธรรมถือว่า
เป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงของผูน้ ำ� ดังนัน้ วัฒนธรรม
ต่างๆ ต้องถูกถ่ายทอด สนับสนุนหรือส่งเสริมโดยผู้น�ำ
องค์การ เช่น สร้างวัฒนธรรมในการเคารพต่อกัน มี
ระบบสร้างขวัญและก�ำลังใจ ที่ดีตลอดจนการเห็นคุณค่า
ของต่างวัฒนธรรม และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมิธและพายเล่อร์ (Smith
& Piele, 2006) มองว่าในการสร้างวัฒนธรรมนั้นผู้น�ำ
ต้องก�ำหนดปรัชญาขององค์การที่ชัดเจน ทั้งนี้รวมถึง
คุณค่าที่องค์การต้องการสร้างให้เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึง
น�ำไปสู่กระบวนการการร่างนโยบาย กฎระเบียบ และขั้น

ตอนที่ต้องการน�ำปรัชญาไปสู่การปฏิบัติและผู้น�ำต้อง
เป็นตัวแบบที่ดี ปฏิบัติตนในทางที่ดีงามอย่างสม�ำ่ เสมอ
4. ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ผล
การวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำ เชิงกลยุทธ์ ด้าน
การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ประกอบด้วยองค์
ประกอบย่อย 12 ประการ คือ 1) การมีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 2) การมีความเมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติงาน 3) การมีความยุติธรรมและให้ความ
เสมอภาคต่อผู้ร่วมงาน 4) การมีหลักธรรมาภิบาล และ
หลักธรรมทางศาสนา 5) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานและขนบธรรมเนียมประเพณี 6) การปฏิบตั งิ าน
ด้วยความมุง่ มัน่ เพือ่ ความเจริญก้าวหน้าขององค์การโดย
ค�ำนึงผลประโยชน์ส่วนรวม 7) การให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ ชุมชนและสังคม 8) การประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี สุภาพเรียบร้อย 9) การมีความสุภาพ
อ่อนโยนกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 10) การให้ค�ำ
แนะน�ำ ปรึกษาช่วยเหลือผูร้ ว่ มงาน 11) การยอมรับความ
คิดเห็นและ ให้เกียรติผอู้ นื่ 12) การให้ความรักและเอาใจ
ใส่ดแู ลทุกข์สขุ ของผูร้ ว่ มงาน ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากความเหมาะ
ในการน�ำไปปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�ำไป
ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) ที่กล่าวไว้ในหนังสือภาวะ
ผู้น�ำและผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ว่า คุณธรรมของผู้น�ำประกอบ
ด้วย 1) มุ่งมั่นท�ำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วย
งานที่ตนรับผิดชอบ 2) มีเมตตากรุณา ยึดพรหมวิหารสี่
และหลักธรรมทางศาสนา 3) ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่
ดี ตรงเวลา ไม่ยักยอกฉ้อโกง สุภาพเรียบร้อย 4) ตั้งมั่น
อยู่ในความยุติธรรมและให้ความเสมอภาคต่อผู้ใต้บังคับ
บัญชา 5) พึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเพื่อให้เป็นผู้
ทีท่ นั สมัย 6) ไม่ใช้กลวิธหี รืออิทธิพลเพือ่ หาผลประโยชน์
ส่ ว นตั ว 7) พึ ง รั ก ษาความลั บ ของผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
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8) พึ ง รั บ ผิ ด ชอบทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหน่ ว ย
งาน ไม่ปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่น 9) พึงอดทน
ด้วยความเยือกเย็นต่อค�ำพูดที่ขัดแย้งหรือไม่เป็นมิตร
10) พึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ
11) พึงระมัดระวังค�ำพูดไม่ดุด่าคนอื่นต่อหน้าคนทั้ง
หลาย 12) พึงงดเว้นอบายมุขทั้งปวง อันจะท�ำให้สังคม
รังเกียจ 13) พึงสุภาพอ่อนโยนกับผู้ใต้บังคับบัญชาและ
บุคคลทั่วไป 14) ต้องมีความซื่อสัตย์ 15) ไม่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ตนเองหรือผู้อื่น และสอดคล้องกับแนวคิด
ของลีธวูดและดุค (Leithwood & Duke, 1999 อ้าง
ถึงใน Lashway, 2003) ที่ว่า ผู้น�ำควรประพฤติตนเป็น
แบบอย่างของผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการแนะน�ำ
ผู้อื่นให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี รวมถึงส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้
คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน มีความยืดหยุ่น
ในการปฏิบัติงาน
5. ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุล ผลการ
วิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิง กลยุทธ์ ด้านการ
ควบคุมองค์การอย่างสมดุล ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 11 ประการ คือ คือ 1) การก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
และเป้าหมายการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยมีส่วน
ร่วมและให้ทุกคนรับทราบ 2) การก�ำหนดโครงสร้าง
องค์การและแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ของสถานศึกษา 3) การก�ำหนดตัวชี้วัด วิธีการวัด และ
เครือ่ งมือในการควบคุมและประเมินผล 4) การน�ำผลการ
ปฏิบตั งิ านไปพัฒนาและเป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์
ต่อไป 5) การปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เป็นไป
ตามมาตรฐานและเป้าหมายทีก่ ำ� หนด 6) การสรุปผลการ
ปฏิบตั งิ านตามโครงการ/แผนงานของสถานศึกษา 7) การ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้ครู ผูป้ กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด และชุมชน
ทราบ 8) การติดตามการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ตามโครงการ / แผนงานตามก�ำหนดอย่างต่อ เนื่อ ง
9) การสร้างเครื่องมือและก�ำหนดเกณฑ์การประเมิน
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ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเป้าหมายของการปฏิบัติ
งาน 10) การน�ำผลการปฏิบัติงานจริงไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานและเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ และ 11) การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานโดยใช้หลัก Balanced Scorecard
(BSC) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมในการน�ำไป
ปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ
ว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในการน�ำไปปฏิบัติจริงอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์
(2550) และ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2553) กล่าวว่า ระบบ
ควบคุมทางกลยุทธ์ (Strategic Control System) คือ
ระบบทีก่ ำ� หนดอย่างเป็นทางการในการวัดตรวจสอบและ
สะท้อนกลับในทางใดๆ ทีผ่ บู้ ริหารจะสามารถประเมินได้
ว่าบริษทั ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพ มีการ
ริเริม่ ใหม่ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจน
ท�ำให้การน�ำกลยุทธ์ไปใช้ประสบผลส�ำเร็จ ประกอบด้วย
4 ขั้นตอน คือ 1) ก�ำหนดมาตรฐานและเป้าหมายที่จะ
ใช้ส�ำหรับการวัดผลงาน มาตรฐานที่ใช้วัดโดยทั่วไปคือ
ประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตกรรมใหม่ๆ และการตอบ
สนองตรงต่อความต้องการของลูกค้า ส่วนเป้าหมายให้
ดูจากกลยุทธ์ของบริษัทว่า เป็นอย่างไร 2) สร้างระบบ
การวัดและการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และเป้าหมาย ที่ก�ำหนดขึ้นมา 3) เปรียบเทียบผลงาน
ที่ปฏิบัติได้จริงกับมาตรฐานที่ก�ำหนดขึ้น 4) ด�ำเนิน
การแก้ไขเมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
และเป้าหมาย การแก้ไขอาจน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์หรือโครงสร้างใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขัตติยา ด้วงส�ำราญ (2552) พบว่า การประเมิน
กลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญต่อรูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์สำ� หรับโรงเรียนขนาดเล็กมากทีส่ ดุ
อันดับที่ 6 เมื่อพิจารณาข้อค�ำถามของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการก�ำหนด กลยุทธ์ของสถาน
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ศึกษา 2) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษา
มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 3) มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้เทคนิค SWOT Analysis 4) ก�ำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 5) จัด
ท�ำแผนและปฏิทินการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล
6) ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในการก�ำกับ ติดตามและประเมิน
ผล 7) รายงานผลให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน
ทราบ
6. ด้านการเป็นผู้น�ำองค์การ ผลการวิจัยพบ
ว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำ� เชิงกลยุทธ์ ด้านการเป็นผู้นำ�
องค์การ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 13 ประการ
คือ 1) ผู้นำ� มีความกล้าในการคิด กล้าตัดสินใจ กล้าท�ำ
และพร้อมรับผิดชอบ 2) ผู้น�ำมีวิสัยทัศน์และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังผู้ร่วมงานและบุคคลอื่นได้อย่างชัดเจน
3) ผู้น�ำมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีศักยภาพทาง
ความคิด 4) ผูน้ ำ� เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการท�ำงาน 5) ผูน้ ำ�
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศึกษา 6) ผู้น�ำมี
ความยืดหยุน่ ในการท�ำงานให้เป็นไปตามสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกเวลา 7) ผู้น�ำ มีความ
สามารถในการบริหารงานอย่างเป็นขั้นตอน 8) ผู้นำ� มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและบุคคลอื่น 9) ผู้นำ� มี
การส่งเสริมการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม 10) ผู้นำ� มีความ
สามารถและทักษะ ในการติดต่อสื่อสารและประสาน
สัมพันธ์ 11) ผู้น�ำมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
งาน 12) ผู้นำ� มีจิตมุ่งบริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และ 13) ผู้น�ำมีการบริหารงานแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน และ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากความเหมาะสมในการน�ำไป
ปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบ
ว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในการน�ำไปปฏิบัติจริงอยู่ใน
ระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สิปปนนท์ เกตุทตั
(2548) ที่เห็นว่า ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ มีทัศนะกว้างไกล

และสามารถท�ำให้ผู้ร่วมงานยอมรับและยินดีร่วมปฏิบัติ
ตามซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้น�ำต้องมีศักยภาพพื้นฐาน 9 ประการ
ได้แก่ เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม อดทน บริหารจัดการเป็น
ตัดสินใจอย่างมีวจิ ารณญาณ มีสำ� นึกรับผิดชอบต่อสังคม
และเคยประสบความส�ำเร็จมาพอสมควร และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552) กล่าวว่า
ผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นรูปแบบ
ของผู้น�ำชนิดหนึ่งที่น�ำความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ
ผูน้ ำ� ขององค์การหลายแห่งทีป่ ระสบความส�ำเร็จล้วนแต่มี
ความเป็นผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์สามารถสร้างความได้เปรียบใน
การแบ่งปัน สร้างความเป็นผู้นำ� เชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมี
คุณสมบัตสิ ำ� คัญคือเป็นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ (Vision) กว้างไกล
และน�ำวิสยั ทัศน์มาสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นผลส�ำเร็จ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟุลแลน (Fullan, 2000) มี
แนวคิดว่าภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารจะต้องมี 6 ประการ คือ
1) คิดระยะยาว 2) คิดในเรื่องที่กำ� ลังมุ่งหน้าไปและการ
โยงใยไปสูส่ งิ่ ทีใ่ หญ่ขนึ้ 3) สามารถไปถึงและโน้มน้าวผูอ้ นื่
ให้ไปได้ไกลกว่าลิมิตของตนเอง 4) ต้องแสดงให้เห็นถึง
ความหนักแน่นในวิสัยทัศน์ คุณค่า และความเข้าใจด้วย
ปัญญาอย่างมีเหตุผล 5) มีความสามารถในการเป็นตัว
เชื่อมรัฐบาลกับกลุ่มผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน 6) ต้องคิดใหม่
ท�ำใหม่อยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรน�ำ
ข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำ
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ คือ 1) การก�ำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2)
การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3) การส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์ ก าร 4) การมุ ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรม
5) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6) การเป็นผู้น�ำ
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องค์การ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยการก�ำหนด
เป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการในการพัฒนาผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
2.1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ควร
น�ำข้อค้นพบจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะการบริหารงานและบริบทของสถาน
ศึกษาเพราะมีความแตกต่างกัน
2.2 ผลจากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบ
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผู้บริหารสถาน
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ศึกษาสามารถน�ำไปใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่าง
ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงจ�ำเป็นต้องเพิ่มเติม
ประสบการณ์ใหม่ๆ อาจท�ำได้โดยการอบรม ประชุม
สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น เพื่อน�ำมาปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
3.1 วิธีดำ� เนินการในขั้นตอนการร่างรูปแบบ
การพัฒนา ควรเพิ่มการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถาน
ศึกษาดีเด่น หรือโรงเรียนรางวัลพระราชทานในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
3.2 ควรท�ำการสร้างหลักสูตรพัฒนาภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและน�ำไปทดลอง
ใช้จริงกับสถานศึกษา
3.3 ควรท�ำการศึกษาวิจัยความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
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