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รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
A develop model of School Administrator’s Strategic Leadership under
Khon Kaen Office of Primary Educational Service Area 5
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่างส�ำหรับการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่
ผู้บริหารและรองผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่ จ�ำนวน 169 คน ส�ำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย 9 คนได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหาร และครู จาก 3 โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการที่
ดีเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ การวิจยั
แบ่งเป็น 5 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษา
รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขั้นตอนที่ 3 ร่างรูปแบบ
ภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบยืนยันการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�ำเชิง
กลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนโดยการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 5 สรุปและน�ำเสนอรายงาน
ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกอบด้วย
หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรม/โครงการ และตัวบงชี้ มีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้ 1. หลักการ 4 ข้อคือ
การบริหารแบบเป็นทีม การบริหารทีใ่ ห้นกั เรียนมีสว่ นร่วม การบริหารทีใ่ ห้คณะกรรมการและชุมชนมีสว่ นร่วม
และการจัดให้มแี หล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย 2. วิสยั ทัศน์ เป็นแหล่งเรียนรูส้ คู่ วามเป็นเลิศ นักเรียนเกิดคุณธรรม
น�ำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ด�ำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงและคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา น�ำมาสู่ประชาคมอาเซียน ชุมชนมีส่วนร่วม และบุคลากรมืออาชีพ
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
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ABSTRACT
The objective of this research was to develop a model of School Administrator’s
Strategic Leadership under Khon Kaen Office of Primary Educational Service Area 5. The
sample group of 169 persons consisted of directors and deputy directors of schools under
the target educational service area and a target group of 9 persons were key informants
of the best practice schools purposively chosen: Phoowiang Anuban School, Ban Nakhanluang
School and Ban Nongkung Thanasansophon School. The research was conducted in 5 steps
: 1) Literature review, 2) quantitative and qualitative study of model of school Administrator’s
Strategic Leadership 3) drafting a strategic leadership model for school administrator
4) review of the draft by a focus group discussion by experts an 5) conclusion and report.
The research findings were as follow:
The four principles include: team work. participation of students, participation of
school committee and community and multiple learning resources.
The vision include the following points: an excellent learning institution, application
of local wisdom, following the philosophy of sufficiency economy, meeting quality
standard requirements, moving towards participation in ASEAN community and professional personnel.
Keywords : A model of School Administrator’s Strategic Leadership
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
สังคมโลกในปัจจุบันก�ำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากทุนนิยม ไปสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้
(Knowledge - Society) ทีถ่ อื ว่าความรูเ้ ป็นปัจจัยการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ และเป็นตัวกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนา
ในด้านต่างๆ จึงแข่งขันการโดยอาศัยฐานความแข็งแรงของทรัพยากรทางปัญญานี้ เพือ่ ชิงความเปรียบเทียบ
และก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�ำชาติอื่นๆ ได้ด้วยเหตุนี้ “คน” จึงมีความส�ำคัญและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ประเด็นที่ต้องหาค�ำตอบก็คือ คนจะต้องมีบทบาทหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ ทักษะ
ความรู้ความสามารถและเจตคติอย่างไรควรพัฒนาด้านใดบ้าง ตลอดจนควรได้รับการพัฒนาด้วยวิธีใด
ซึ่งไม่ว่าค�ำตอบจะเป็นอย่างไร จ�ำเป็นต้องอาศัยระบบการศึกษา จึงไม่เป็นเป็นเพียงเครื่องมือในการพัฒนา
โดยตรงอีกด้วย นอกจากจะมีการศึกษาพัฒนาคน (ผู้เรียน) ให้มีชีวิตที่ดีงาม มีความสมบูรณ์พร้อมอยู่ใน
ตัวเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วยังพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้ดีงามยิ่งขึ้นอีกด้วย สังคมไทยมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขอีกมากมาย เช่น สภาพสังคมอยู่
ปัจจุบันต้องปรับปรุงโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว และความอ่อนแอของชุมชน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
การกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจยังอยู่ในสภาพที่ต้องปรับปรุงอีกมาก ก�ำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยียังมีน้อยไม่เพียงพอ ระดับการศึกษาของประชาชนโดยส่วนรวมยังต�่ำ การพัฒนาความรู้และ
วิชาการยังอ่อน วัฒนธรรม ศาสนา และความมีระเบียบวินัยยังต้องปรับปรุงอีกมาก (นิรันด์ นิติสุข, 2545)
รูปแบบของภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์(Strategic Leadership) เป็น
รูปแบบของผูน้ ำ� ชนิดทีน่ ำ� ความเจริญก้าวหน้ามาสูอ่ งค์การ ผูน้ ำ� ขององค์การหลายแห่งทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ล้วนแต่มีความเป็นผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น ความเป็นผู้น�ำเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมีคุณสมบัติส�ำคัญคือ
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกล และน�ำวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส�ำเร็จตามขั้นตอน
(เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2550) ดังนั้นผู้บริหารจ�ำเป็นต้องมีภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องปรับเปลี่ยนทิศทาง
วิธกี ารคิด และการบริหารแบบใหม่ทสี่ อดคล้องทันต่อการเปลีย่ นแปลง มีความพยายามในการวางแผนกลยุทธ์
อย่างสมบูรณ์ ทีค่ รอบคลุมภารกิจและขอบข่ายทัง้ หมดของการศึกษา ท�ำให้มกี ารน�ำเอาเรือ่ งของกระบวนการ
บริหารงาน โดยเฉพาะการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เช่น การจัดโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เข้ามาบูรณาการร่วมกันเป็น
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยผู้น�ำระดับสูงขององค์การหรือผู้บริหาร
ซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์ เป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ในทุกขั้นตอน
กล่าวโดยสรุปการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนส�ำคัญ 3 ส่วน คือ 1) ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์
(Strategic Formulation) 2) ขั้นตอนการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) และ 3) ขั้น
การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control & Evaluation ) (สุเทพ พงศ์ศรีวฒ
ั น์, 2550)
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 เป็นผู้บริหารระดับสูงจึงควรมีภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ เพื่อก�ำหนดทิศทางของหน่วยงานผ่าน
ทางวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เพื่อการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในฐานะบุคลากรคนหนึ่งในเขตฯ
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำ� เชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองของผู้บริหารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
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2. โจทย์วิจัย
รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ควรเป็นอย่างไร
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ พัฒนารูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพของผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
4. สมมติฐานการวิจัย
รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
5.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการได้รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ที่มีความถูกต้อง เหมาะสม
เป็นประโยชน์และเป็นไปได้เกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนและผูบ้ ริหารการศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ การน�ำผลการวิจัยไปใช้ การวิจัยในครั้งนี้ท�ำให้ได้รูปแบบภาวะ
ผู้น�ำที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย และเป็นภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการตรวจสอบประเมินคุณภาพ
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถน�ำไปใช้ในการก�ำหนดนโยบายและการ
วางแผนการด�ำเนินงานพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นไปอย่างถูกทิศทางและเกิดประโยชน์สูงสุดตาม
เป้าหมายได้ตั้งไว้
6. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในเชิงปริมาณได้ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จ�ำนวน 169 คน ส่วนเชิงคุณภาพ ศึกษาจาก
ประสบการณ์ของโรงเรียนที่เป็น Best Practice 3 โรงเรียน 1) โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 2) โรงเรียนบ้านนา
ก้านเหลือ 3) โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ เพื่อสร้างข้อสรุปแบบภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียน
ส่วนในด้านเนือ้ หาได้กำ� หนดขอบเขตของการวิจยั ทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย ดังนี้
1. ด้านการก�ำหนดทิศทางขององค์การ มี 5 องค์ประกอบย่อยได้แก่ (1) ความคิดความเข้าใจใน
ระดับสูง (2) ความสามารถในการน�ำปัจจัยน�ำเข้าต่างๆ มาก�ำหนดกลยุทธ์ (3) ความสามารถในการพยากรณ์
และก�ำหนดอนาคต (4) ความสามารถในการคิดเชิงปฏิวัติ และ (5) ความสามารถในการก�ำหนดวิสัยทัศน์
2. ด้านการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ มี 4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) การวางแผน (2) การจัดองค์การ
(3) การน�ำแผนไปปฏิบัติ และ (4) การควบคุมการปฏิบัติการ
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3. องค์ ป ระกอบหลั ก ด้ า นการควบคุ ม และประเมิ น กลยุ ท ธ์ มี 3 องค์ ป ระกอบย่ อ ยได้ แ ก่
(1) การวัดผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดขึน้ จริง (2) การเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านกับมาตรฐานทีก่ ำ� หนด และ
(3) การแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาด หรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีหลักหารบริหารโรงเรียน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน
รองผู้บริหารโรงเรียน ครู จ�ำนวน 169 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 3 ตอน ประกอบด้วยแบบตรวจสอบรายการ (Ckeck – List)
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) และแบบปลายเปิด (Open – ended Questionnaire) ตามหลักเกณฑ์การสร้างและแบบสอบถาม (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549:91) น�ำแบบสอบถาม
ฉบับร่างให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบ ประเมิน เพือ่ หาคุณภาพความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างและเนือ้ หา ( Content
Validity) โดยใช้คา่ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (พวงรัตน์ ทวีรตั น์ 2543 : 34) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญน�ำแบบสอบถาม
ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)และปรับปรุงแก้ไข มีค่า IOC ระหว่าง .50 – 1.00
หาค่าคุณภาพแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยน�ำไปทดลอง (Try out ) กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 3 โรงเรียนเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด,
2543 : 42) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามเกณฑ์ เท่ากับ 0.96 จัดพิมพ์เป็น
แบบสอบถามฉบับจริง แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
2. เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างและวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนทั้งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน วิเคราะห์การบริหารจัดการทีด่ ี โรงเรียนเป้าหมาย เป็นโรงเรียนการบริหารจัดการ
ศึกษา มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลส�ำเร็จเป็นที่ยอมรับของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นโรงเรียนที่
ชุมชนให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนเป็นยอย่างดี ได้โรงเรียนเป้าหมายจ�ำนวน 3 โรงเรียน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สรชัย พิศาลบุตร. 2546 : 58-59) คือ 1) โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
2) โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 3) โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
1) ผู้บริหารโรงเรียน 2) รองผู้บริหารโรงเรียน 3.ครู 3 โรงเรียน รวม 9 คน
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบ และน�ำไป
สัมภาษณ์ จากกลุ่มเป้าหมาย แล้วประมวลผล สรุปผลสังเคราะห์ เป็นร่างรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 3 ร่างรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบ ยืนยัน เป็นการด�ำเนินการสนทนากลุ่ม หรืออภิปรายกลุ่ม (Focus
Group Discussion) แบบกึ่งโครงสร้าง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2549 : 38 - 54 )จากผู้เชียวชาญและ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเพือ่ รับฟังความคิดเห็น ตรวจสอบ ยืนยันข้อค้นพบ แล้วสรุปสังเคราะห์ รูปแบบภาวะผูน้ ำ�
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผลการวิจัย
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน ครู รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน มากที่สุดคือ การก�ำหนดทิศทางขององค์การ รองลงมาคือ
การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ส่วนด้านทีม่ คี วามคิดเห็นเกีย่ วกับรูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนน้อยที่สุด คือ การน�ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
เมือ่ พิจารณาระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับ การพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน
เป็นรายด้านดังนี้
ด้านการก�ำหนดทิศทางขององค์การ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มากที่สุด คือ ความคิดความเข้าใจในระดับสูง รองลงมาคือ ความสามารถในการ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ น้อยที่สุด คือ ความสามารถในการพยากรณ์และก�ำหนดอนาคต
ด้านการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ มากสุดคือ
การน�ำไปปฏิบัติ รองลงมาคือ การควบคุมการปฏิบัติการ ส่วนข้อน้อยสุด คือ การวางแผน
ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
มากที่สุด คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ก�ำหนด รองลงมาคือ การวัดผลการปฏิบัติ
งานที่เกิดขึ้นจริง ส่วนข้อน้อยที่สุดคือ การแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน
7.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จาการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 โรงเรียนโดยภาพรวมพบว่า
1. การก�ำหนดทิศทางขององค์การ ความคิดเห็นความเข้าใจในระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง
ขององค์การ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อก�ำหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายรวม
ขององค์การ ตลอดจนปรัชญาและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การโดยรวมทั้ง
ท�ำการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์และจัดสรรทรัพยากรระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ผู้บริหาร
ระดับสูงดังกล่าวมีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งองค์กรรวมทั้งเน้นการด�ำเนินงานภายนอกองค์กร
จัดระบบบริหารและแผนพัฒนาองค์กรโดย จัดวางระบบการบริหารงานตามโครงสร้าง ภาระงาน 4 งาน
จัดท�ำแผนพัฒนา แผนปฏิบตั กิ าร และโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบงาน น�ำผลการประเมิน สมศ.มาวิเคราะห์
จุดเด่นจุดด้อย เพื่อก�ำหนตวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์โดย
ชุมชนมีส่วนร่วมด�ำเนินการ ผู้บริหารโรงเรียนท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาโดย
น�ำเสนอ แผนพัฒนาเพื่อขอความเห็นชอบ ประชุมหารือและประสานความร่วมมือด�ำเนินการตามแผน
สรุปประเมินผลและรายงานผล ความสามารถในการน�ำปัจจัยน�ำเข้าต่างๆ มาก�ำหนดกลยุทธ์ โดย ครูรบั ผิดชอบ
งานและให้ ค รู ทุ ก คนช่ ว ยกั น ทุ ก งาน นั ก เรี ย นทุ ก คนช่ ว ยกั น ดู แ ลอาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล้ อ ม
ให้น่าอยู่น่าเรียน ให้กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร เเละช่วยประสานกับชุมชน ผู้บริหาร
โรงเรียนเอาใจใส่ ติดตามดูแล ส่งเสริมสนับสนุนทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด แบ่งเบาภาระงานของครู ประสานงาน
กับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นเสมอ คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมก�ำหนดนโยบาย
เป้าหมาย วางแผน ด�ำเนินการ ประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้
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ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้เอือ้ ต่อการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุน ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา และช่วยเหลือ
อบรมดูแลนักเรียนทั้งการเรียน ความประพฤติ บุคลากรมีความคิดเชิงกลยุทธ์ จัดให้ครูผู้รับผิดชอบงาน
ธุรการ และทีมงานให้ด�ำเนินการแทนกันได้ ด�ำเนินการอย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และให้บริการ
สาธารณะ แก่ชมุ ชนและหน่วยงานอืน่ เสมอโดย การเข้าร่วมงานบุญประเพณีทอ้ งถิน่ การเข้าร่วมประชุมกับ
ชุมชน การเชิญชุมชนมาร่วมประชุมหารือกับโรงเรียน การให้บริการ การใช้สนามกีฬา ห้องประชุม
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ของโรงเรียน ประสานร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาอื่นเสมอ โดย
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การศึกษาดูงาน การร่วมจัดนิทรรศการ การแข่งขัน
ทางวิชาการ ความสามรถในการคิดเชิงปฏิวัติ ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียนอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง โดย ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นหลัก และให้ความส�ำคัญกับการ ประชาสัมพันธ์ ครู นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชาสัมพันธ์ท�ำความเข้าใจกับชุมชน ตามสภาพที่เป็นจริงทั่วถึง และ
ต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การประกาศหอกระจายข่าว ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
สร้างบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมท�ำ มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ท�ำงานโดยใช้กระบวนการ
กลุม่ สร้างเครือข่ายให้เกิดการมีสว่ นร่วม และการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาซึง่ อาจเป็นเครือข่ายภายใน
เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง หรือเครือข่ายภายนอก เช่นเครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซึง่ สามารถจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มที รัพยากรและปัจจัยเพิม่ ขึน้ ความสามารถในการก�ำหนด
วิสยั ทัศน์จดั ท�ำแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั กิ าร ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนตาม สภาพจริง ชุมชนมีสว่ นร่วม
ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทีค่ รอบคลุม และชัดเจน ตรงประเด็นตามภาระงาน จัดท�ำตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
ของงานแต่ละด้านให้ชัดเจน น�ำไปสู่การปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การน�ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การวางแผนน�ำผลการประเมินคุณภาพภายนอก และ
ข้อเสนอแนะของ สมศ. มาวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนตาม สภาพ
จริง โดยชุมชนมีสว่ นร่วม มีการจัดท�ำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา จัดท�ำแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั กิ าร โดย ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทีค่ รอบคลุม และชัดเจน
จัดท�ำตัวชี้วัดความส�ำเร็จของงานแต่ละด้านให้ชัดเจน การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานภาพของ
สถานศึกษา การจัดองค์การ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน คือ เสริมสร้างประสิทธิภาพการท�ำงานของ
ครูให้มคี วามรูค้ วามสามารถ และมีอดุ มการณ์ในการท�ำงาน พาครูไป ศึกษาดูงานโรงเรียนต่างๆ ทีจ่ ดั กิจกรรม
การเรียนการสอนที่ดี และน�ำความรู้กลับมาพัฒนางาน และส่งครูเข้าอบรม ท�ำงานเป็นทีม ให้ทุกคนเป็น
ผู้น�ำ และผู้ตามที่ดีช่วยกันท�ำงาน ครูสามารถรู้ได้ทุกเรื่องและสามารถท�ำงานแทนกันได้ ผู้บริหารโรงเรียน
เป็นพี่เลี้ยง คอยแนะน�ำ ส่งเสริมสนับสนุนครู ท�ำให้ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี มอบหมายงาน โดยมีค�ำสั่ง
มอบหมายงาน แบ่งภาระงาน และความรับผิดชอบให้ครูทุกคน ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถสร้าง
ขวัญและก�ำลังใจของครู โดยผู้บริหารโรงเรียน ให้ก�ำลังใจครู ด้วยการยกย่องชมเชย การน�ำไปปฏิบัติ
ประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท�ำงาน ท�ำงานเป็นทีม ผู้บริหารคอยแนะน�ำ ส่งเสริมสนับสนุนครู ประสานร่วมมือทาง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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วิชาการกับสถานศึกษาอื่นเสมอ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล และการควบคุม
การปฏิบัติการ มีการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา จัดท�ำรายงานประจ�ำปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
และน�ำมาปรับปรุง การแก้ไขข้อบกพร่อง
3. การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ ผู้บริหารมีการร่วมกันก�ำหนดความต้องการในการ
รับการนิเทศ หรือก�ำกับ ติดตาม เพื่อเฝ้าระวังมิให้คุณภาพการจัดท�ำและใช้หลักสูตรเกิดปัญหา อุปสรรค
และส่งผลกระทบต่อคุณภาพผูเ้ รียน มีการสร้างความเข้าใจและทัศนคติเกีย่ วกับการนิเทศ ติดตามในเชิงบวก
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการดูแล ช่วยเหลือ เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ มีการ
ก�ำหนดข้อตกลงเพื่อการขับเคลื่อน การนิเทศติดตามร่วมกัน และมีแผนการด�ำเนินการอย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรม ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
อย่างต่อเนือ่ งและครอบคลุมรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน โครงการ ตามทีเ่ ป็นจริง มีการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบตั งิ านกับมาตรฐานทีก่ ำ� หนดก�ำหนดการปฏิบตั งิ านไว้ลว่ งหน้าเช่น การวางแผน ชุมชนมีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษา การน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่น สนุบสนุนการเรียนการสอนของครู น�ำแผนไปปฏิบัติ
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา และแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีในรูปการจัดประชุมชีแ้ จง จัดท�ำปฏิทนิ
และเอกสารคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน จัดสรรและอนุมตั งิ บประมาณ ประสานงานการปฏิบตั ติ ามแผนการติดตาม
และประเมินผล ก�ำหนดวิธีการและเครื่องมือ ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล ช่วงเวลาที่ท�ำการ
ประเมินผล และมีการจัดท�ำรายงานผล การแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดไปจากมาตรฐาน มีการน�ำผล
การประเมินแผนพัฒนาไปใช้ในการทบทวน ปรับแผน หรือจัดแผนพัฒนาใหม่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน แก้ไข ปรับปรุง และตรวจสอบ เชิญชุมชนเข้าร่วมหารือ เพือ่ วางแผนปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ก�ำหนด
แผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา น�ำกระบวนการ PDCA ใช้ในการวางแผน และสรุปการปรับปรุงแก้ไข
8. สรุปผลการวิจัย
ระดับความคิดเห็นของผูบ้ ริหารโรงเรียน รองผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู ต่อรูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์
โดยภาพรวมและรายด้าน มากทีส่ ดุ คือ การก�ำหนดทิศทางขององค์การ รองลงมาคือ การควบคุมและประเมิน
กลยุทธ์ ส่วนด้านทีม่ คี วามคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนน้อยทีส่ ดุ คือ
การน�ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ด้านการก�ำหนดทิศทางขององค์การ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากเพือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ
มากที่สดุ คือ ความคิดความเข้าใจในระดับสูง รองลงมาคือ ความสามารถในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ น้อยทีส่ ุด
คือ ความสามารถในการพยากรณ์และก�ำหนดอนาคต
ด้านการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ มากสุดคือ การน�ำไปปฏิบตั ิ
รองลงมาคือ การควบคุมการปฏิบัติการ ส่วนข้อน้อยสุด คือ การวางแผน
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ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มากที่สุด คือ การ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ก�ำหนด รองลงมาคือ การวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง
ส่วนข้อน้อยที่สุดคือ การแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน
รูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้
หลักการ การบริหารจัดการโรงเรียน แบบเป็นทีม ผูบ้ ริหารและครู มีการประชุมวางแผนการท�ำงาน
มีการแบ่งงานและมอบหมายภาระงานตามหน้าที่ แต่งตัง้ ครูทำ� งานเป็นทีมมีครูทรี่ บั ผิดชอบเป็นหัวหน้างาน
ตามความรู้ความสามารถหรือตามความเหมาะสมให้ครูคนอื่นๆคอยช่วยเหลือสนับสนุน ช่วยกันรับผิดชอบ
ร่มแรงร่วมใจในการท�ำงานอย่างเสียสละทุ่มเทจริงใจและโปร่งใส ผู้บริหารโรงเรียนคอยนิเทศติดตามดูแล
ส่งเสริมสนับสนุน ให้ก�ำลังใจในการท�ำงาน การบริหารจัดการโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบงาน
ต่างๆ ภายในโรงเรียน ให้นกั เรียนได้เรียนรูโ้ ดยผ่านกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ท�ำงานเป็นกลุม่ รับผิดชอบร่วมกัน
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องสมุด ห้องน�ำ้ บริเวณโรงเรียน และกิจกรรมพีด่ แู ลน้อง กิจกรรม
การออมทรัพย์ และ มีระเบียบวินัย มีความอดทน การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนมีสว่ นร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา น�ำคณะ
กรรมการสถานศึกษาไปดูงาน เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้มาวางแผนในการพัฒนาโรงเรียน และด�ำเนินการตามแผน
พัฒนาอย่างรอบคอบและโปร่งใส มีการก�ำกับดุแลติดตามผลการด�ำเนินงาน และเชิญผูท้ รงภูปญ
ั ญาท้องถิน่
ในด้านสาขาต่างๆมาช่วยสอน อบรมนักเรียน และ มีแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในโรงเรียน
ให้สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
วิสยั ทัศน์ (Vision) “โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ มีหลักบริหาร วิชาการเป็นเลิศ นักเรียนเกิดคุณธรรม
น�ำความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีชอื่ เสียงและคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมชุมชน ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ”
พันธกิจ (Mission) สร้างความตระหนักให้แก่บคุ ลากรของสถานศึกษา แต่งตัง้ คณะกรรมการสถาน
ศึกษาเป็นผูร้ บั ผิดชอบการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรียน ผูป้ กครอง ชุมชน
หน่วยงาน/องค์กรในชุมชนทุกฝ่ายได้รบั ทราบ และให้ความร่วมมือในก�ำหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา
จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ ประโยชน์ในการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง พัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษาให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาโดยกระบวนการ
PDCA ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร ด�ำเนินงาน
แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ นิเทศติดตาม ประกันคุณภาพภายใน วิจัย จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ฝึกทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนา
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9. อภิปรายผลการวิจัย
ในทางปฏิบัติ การบริหารโดยทั่วไปก็มีรูปแบบในการด�ำเนินงานอยู่แล้วทั้งโดยภาพรวมและราย
โรงเรียน เพียงแต่วา่ ยังไม่พบรูปแบบทีไ่ ด้พฒ
ั นาอย่างเป็นระบบผ่านการศึกษาวิจยั ตามหลักวิชาการ ประกอบ
ด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย และ 116 ตัวบงชี้ คือ 1) องประกอบการก�ำหนดทิศทาง
ขององค์การ 5 องค์ประกอบย่อย 2) องค์ประกอบการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ มี 4 องค์ประกอบย่อย
3) ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ มี 3 องค์ประกอบย่อย
การพัฒนาภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน ของกลุม่ ตัวอย่างจากแบบสอบถาม 116 ข้อ
ตามตัวบงชี้ โดยภาพรวามมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบพอสรุป
ได้ดังนี้
การก�ำหนดทิศทางขององค์การ ความคิดความเข้าใจในระดับสูง มีวนิ ยั ในตนเอง ซือ่ สัตย์ ยุตธิ รรม
ค�ำนึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รองลงมาคือ มีการส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อคุณภาพของการศึกษา โรงเรียน ความสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ โดยสามารถ
จ�ำแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ได้ สามารถในการน�ำปัจจัยน�ำเข้าต่างๆมาก�ำหนดกลยุทธ์
การก�ำหนดทิศทางขององค์การ ตัวบงชี้ สามารถในการน�ำปัจจัยน�ำเข้าต่างๆมาก�ำหนดกลยุทธ์ มีการจัดการ
ระบบริหารสถานศึกษาแบบมีสว่ นร่วม และเน้นการกระจายอ�ำนาจ เปิดโอกาสให้บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ก�ำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านมีมาตรฐานในการท�ำงานเพือ่ สร้างวัฒนธรรม
ของหน่วยงาน และแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice) ความสามารถในการพยากรณ์และก�ำหนดอนาคต
การก�ำหนดทิศทางขององค์การ ความ ความสามารถในการพยากรณ์และก�ำหนดอนาคต มีความสามารถใน
การจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รู้จักมอบ
ความแตกต่างระหว่างความส�ำเร็จ และความล้มเหลวได้อย่างชัดเจน มีความสามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส
เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไม่รีรอที่จะน�ำโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงานของหน่วยงาน ความสามารถ
ในการคิดเชิงปฏิวัติ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ บริหารที่ทันสมัย และมีคุณภาพ มีความคิดทางบวก
(Positive Thinking) สร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ นื่ อยูเ่ สมอ ความสามารถในการวิจยั และพัฒนาผลผลิตหรือ
บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ความสามารถในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ การก�ำหนดทิศทางขององค์การ
ตัวบ่งชี้ความสามารถในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ มีการน�ำวิสัยทัศน์สู่แผนปฏิบัติการประจ�ำปี เน้นการปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการท�ำงานเป็นทีม และวิสัยทัศน์ต้องมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และมีการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์
10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
10.1.1 ในการพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญต่อกิจกรรมการสร้างความตระหนักและให้ความรู้
ความเข้าใจกับผู้บริหารเพื่อที่จะน�ำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ก�ำหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การน�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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10.2 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
10.2.1 ในการพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญต่อกิจกรรมการสร้างความตระหนักและให้ความรู้
ความเข้าใจกับผูบ้ ริหารเพือ่ ทีจ่ ะน�ำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนา การน�ำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
10.2.2 ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและหน่วยศึกษานิเทศก์ ควรด�ำเนินการติดตาม ก�ำกับ
ดูแล ให้โรงเรียนได้ด�ำเนินการตามรูปแบบการบริหารการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
โรงเรียน		
10.2.3 โรงเรียนควรจัดตั้งคณะท�ำงานในการวิจัยพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
10.3.1 ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบในการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารโรงเรียน ที่มีบริบทแตกต่างกันอย่างส�ำคัญในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และศาสนา
10.3.2 ควรมีการวิจยั และพัฒนาการบริหารจัดการ เพือ่ การพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารโรงเรียน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นโรงเรียน
ของชุมชน
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สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ได้แก่
ดร.พา อักษรเสือ, ดร.โกศล ศรีสังข์, ดร.สังวาลย์ เพียยุระ, ดร.ประยุทธ ชูศร, รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง,
ดร.ชนกนาถ วงษ์ค�ำจันทร์, ดร.ประพันธ์ นามบุดดี และ ดร.สมรักษ์ พรหมมีเนตร
ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ ริหารและบุคลากรสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 5 ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและอ�ำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยในครั้งนี้
วิทยานิพนธ์นสี้ ำ� เร็จได้ดว้ ยก�ำลังใจจากดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง,นางสาวสุนษิ า ศรีทะนนท์,นางเยาวเรศ บูแ่ ก้ว,
นายสุริยะ ชิดทอง และเพื่อนร่วมงานที่คอยให้ก�ำลังใจ ให้ค�ำปรึกษาค�ำแนะน�ำ และให้การดูแลช่วยเหลือ
ด้วยดีตลอดมา
คุณค่า และประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพื่อบูชาคุณพ่อน้อย หินเธาว์ (บิดา)
และคุณแม่สุดตา หินเธาว์ (มารดา) บูรพาจารย์ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ชีวิตและสติปัญญาแก่
ผู้วิจัยจนประสบความส�ำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน
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