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รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่  

ผู้บริหารและรองผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ จ�านวน 169 คน ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 9 คนได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหาร และครู จาก 3 โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการที่

ดเีลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนบุาลภเูวียง โรงเรยีนบ้านนาก้านเหลอืง โรงเรยีนบ้านหนองกงุธนสารโสภณ การวจิยั 

แบ่งเป็น 5 ขัน้ตอนคอื ขัน้ตอนที ่1 ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ขัน้ตอนที ่2 ศกึษา

รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขั้นตอนที่ 3 ร่างรูปแบบ

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบยืนยันการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าเชิง 

กลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนโดยการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 5 สรุปและน�าเสนอรายงาน

ผลการวิจัยพบว่า

รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกอบด้วย  

หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจกรรม/โครงการ และตัวบงชี้ มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้ 1. หลักการ 4 ข้อคือ 

การบรหิารแบบเป็นทมี การบรหิารทีใ่ห้นกัเรยีนมส่ีวนร่วม การบรหิารทีใ่ห้คณะกรรมการและชุมชนมส่ีวนร่วม  

และการจดัให้มีแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 2. วสิยัทัศน์ เป็นแหล่งเรยีนรูสู้ค่วามเป็นเลศิ นกัเรยีนเกดิคณุธรรม 

น�าความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ด�าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงและคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา น�ามาสู่ประชาคมอาเซียน ชุมชนมีส่วนร่วม และบุคลากรมืออาชีพ

ค�าส�าคัญ : รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
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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 profes-
sional personnel.

Keywords : A model of School Administrator’s Strategic Leadership
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1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย
สังคมโลกในปัจจุบันก�าลังอยู่ในช่วงของการเปล่ียนแปลงจากทุนนิยม ไปสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู ้

(Knowledge - Society) ทีถ่อืว่าความรูเ้ป็นปัจจัยการผลติทีม่คีณุค่ายิง่ และเป็นตวักระตุน้ให้เกดิการพฒันา
ในด้านต่างๆ จงึแข่งขันการโดยอาศยัฐานความแข็งแรงของทรพัยากรทางปัญญานี ้เพือ่ชงิความเปรยีบเทยีบ
และก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าชาติอ่ืนๆ ได้ด้วยเหตุนี้ “คน” จึงมีความส�าคัญและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ประเด็นที่ต้องหาค�าตอบก็คือ คนจะต้องมีบทบาทหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีคุณสมบัติ คุณลักษณะ ทักษะ 
ความรู้ความสามารถและเจตคติอย่างไรควรพัฒนาด้านใดบ้าง ตลอดจนควรได้รับการพัฒนาด้วยวิธีใด  
ซึ่งไม่ว่าค�าตอบจะเป็นอย่างไร จ�าเป็นต้องอาศัยระบบการศึกษา จึงไม่เป็นเป็นเพียงเครื่องมือในการพัฒนา 
โดยตรงอีกด้วย นอกจากจะมีการศึกษาพัฒนาคน (ผู้เรียน) ให้มีชีวิตท่ีดีงาม มีความสมบูรณ์พร้อมอยู่ใน 
ตัวเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วยังพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้ดีงามยิ่งข้ึนอีกด้วย สังคมไทยมีจุดอ่อนท่ีต้องแก้ไขอีกมากมาย เช่น สภาพสังคมอยู่
ปัจจุบันต้องปรับปรุงโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว และความอ่อนแอของชุมชน สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  
การกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจยังอยู่ในสภาพท่ีต้องปรับปรุงอีกมาก ก�าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยียังมีน้อยไม่เพียงพอ ระดับการศึกษาของประชาชนโดยส่วนรวมยังต�่า การพัฒนาความรู้และ
วิชาการยังอ่อน วัฒนธรรม ศาสนา และความมีระเบียบวินัยยังต้องปรับปรุงอีกมาก (นิรันด์ นิติสุข, 2545)

รูปแบบของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์(Strategic Leadership) เป็น 
รปูแบบของผูน้�าชนดิท่ีน�าความเจรญิก้าวหน้ามาสูอ่งค์การ ผูน้�าขององค์การหลายแห่งทีป่ระสบความส�าเรจ็
ล้วนแต่มีความเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น ความเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมีคุณสมบัติส�าคัญคือ  
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกล และน�าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส�าเร็จตามขั้นตอน 
(เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2550) ดังนั้นผู้บริหารจ�าเป็นต้องมีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องปรับเปลี่ยนทิศทาง 
วธิกีารคดิ และการบรหิารแบบใหม่ทีส่อดคล้องทนัต่อการเปลีย่นแปลง มคีวามพยายามในการวางแผนกลยทุธ์ 
อย่างสมบรูณ์ ท่ีครอบคลมุภารกจิและขอบข่ายทัง้หมดของการศกึษา ท�าให้มกีารน�าเอาเรือ่งของกระบวนการ
บริหารงาน โดยเฉพาะการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เช่น การจัดโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เข้ามาบูรณาการร่วมกันเป็น 
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยผู้น�าระดับสูงขององค์การหรือผู้บริหาร 
ซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์ เป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ในทุกขั้นตอน  
กล่าวโดยสรุปการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนส�าคัญ 3 ส่วน คือ 1) ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Formulation) 2) ขั้นตอนการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) และ 3) ขั้น
การควบคมุและการประเมนิผลเชงิกลยทุธ์ (Strategic Control & Evaluation ) (สเุทพ พงศ์ศรวีฒัน์, 2550) 

ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 เป็นผู้บริหารระดับสูงจึงควรมีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ เพื่อก�าหนดทิศทางของหน่วยงานผ่าน
ทางวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เพื่อการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในฐานะบุคลากรคนหนึ่งในเขตฯ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองของผู้บริหารส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
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2.  โจทย์วิจัย
รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ควรเป็นอย่างไร

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่พฒันารปูแบบภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ทีม่ปีระสทิธภิาพของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

4. สมมติฐานการวิจัย
รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

5.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
5.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการได้รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่มีความถูกต้อง เหมาะสม  

เป็นประโยชน์และเป็นไปได้เกีย่วกับภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูบ้รหิารการศกึษา สงักดั
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.2 ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ การน�าผลการวิจัยไปใช้ การวิจัยในครั้งนี้ท�าให้ได้รูปแบบภาวะ
ผู้น�าที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย และเป็นภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการตรวจสอบประเมินคุณภาพ
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบายและการ
วางแผนการด�าเนินงานพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นไปอย่างถูกทิศทางและเกิดประโยชน์สูงสุดตาม 
เป้าหมายได้ตั้งไว้ 

6.  วิธีการด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ในเชิงปริมาณได้ศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จ�านวน 169 คน ส่วนเชิงคุณภาพ ศึกษาจาก
ประสบการณ์ของโรงเรียนที่เป็น Best Practice 3 โรงเรียน 1) โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 2) โรงเรียนบ้านนา
ก้านเหลือ 3) โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ เพื่อสร้างข้อสรุปแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียน

ส่วนในด้านเน้ือหาได้ก�าหนดขอบเขตของการวจิยัทีไ่ด้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
3 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย ดังนี้

1.  ด้านการก�าหนดทิศทางขององค์การ มี 5 องค์ประกอบย่อยได้แก่ (1) ความคิดความเข้าใจใน
ระดบัสูง (2) ความสามารถในการน�าปัจจยัน�าเข้าต่างๆ มาก�าหนดกลยทุธ์ (3) ความสามารถในการพยากรณ์
และก�าหนดอนาคต (4) ความสามารถในการคิดเชิงปฏิวัติ และ (5) ความสามารถในการก�าหนดวิสัยทัศน์

 2. ด้านการน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั ิม ี4 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) การวางแผน (2) การจัดองค์การ 
(3) การน�าแผนไปปฏิบัติ และ (4) การควบคุมการปฏิบัติการ
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 3. องค์ประกอบหลักด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ มี 3 องค์ประกอบย่อยได้แก่  
(1) การวดัผลการปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้จรงิ (2) การเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานกบัมาตรฐานทีก่�าหนด และ 
(3) การแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาด หรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีหลักหารบริหารโรงเรียน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน 
รองผู้บริหารโรงเรียน ครู จ�านวน 169 คน 

 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 3 ตอน ประกอบด้วยแบบตรวจสอบรายการ (Ckeck – List) 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) และแบบปลายเปิด (Open – ended Question-
naire) ตามหลักเกณฑ์การสร้างและแบบสอบถาม (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549:91) น�าแบบสอบถาม
ฉบบัร่างให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ ประเมนิ เพือ่หาคณุภาพความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้างและเนือ้หา ( Content 
Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์ 2543 : 34) โดยผูเ้ช่ียวชาญน�าแบบสอบถาม
ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)และปรับปรุงแก้ไข มีค่า IOC ระหว่าง .50 – 1.00 
หาค่าคุณภาพแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยน�าไปทดลอง (Try out ) กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 3 โรงเรียนเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2543 : 42) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับตามเกณฑ์ เท่ากับ 0.96 จัดพิมพ์เป็น
แบบสอบถามฉบับจริง แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

2.  เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างและวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนท้ังปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน วิเคราะห์การบรหิารจัดการท่ีด ีโรงเรยีนเป้าหมาย เป็นโรงเรยีนการบรหิารจดัการ
ศึกษา มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลส�าเร็จเป็นที่ยอมรับของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นโรงเรียนที่
ชมุชนให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืโรงเรยีนเป็นยอย่างด ีได้โรงเรยีนเป้าหมายจ�านวน 3 โรงเรยีน โดยการเลอืก
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 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดิมตรวจสอบ และน�าไป
สัมภาษณ์ จากกลุ่มเป้าหมาย แล้วประมวลผล สรุปผลสังเคราะห์ เป็นร่างรูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารโรงเรียน

  ขั้นตอนที่ 3 ร่างรูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบ ยืนยัน เป็นการด�าเนินการสนทนากลุ่ม หรืออภิปรายกลุ่ม (Focus 

Group Discussion) แบบกึ่งโครงสร้าง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2549 : 38 - 54 )จากผู้เชียวชาญและ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเพือ่รบัฟังความคดิเหน็ ตรวจสอบ ยนืยนัข้อค้นพบ แล้วสรปุสงัเคราะห์ รปูแบบภาวะผูน้�า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 

 ขั้นตอนที่ 5 สรุปและรายงานผลการวิจัย
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7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

  ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน ครู รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ ์

ของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน มากที่สุดคือ การก�าหนดทิศทางขององค์การ รองลงมาคือ 

การควบคมุและประเมนิกลยทุธ์ ส่วนด้านทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัรูปแบบภาวะผูน้�าเชงิกลยุทธ์ของผูบ้รหิาร

โรงเรียนน้อยที่สุด คือ การน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

 เม่ือพจิารณาระดับความคิดเหน็เกีย่วกบั การพฒันาภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

เป็นรายด้านดังนี้

 ด้านการก�าหนดทิศทางขององค์การ โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มากที่สุด คือ ความคิดความเข้าใจในระดับสูง รองลงมาคือ ความสามารถในการ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ น้อยที่สุด คือ ความสามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคต

 ด้านการน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั ิโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ มากสดุคอื 

การน�าไปปฏิบัติ รองลงมาคือ การควบคุมการปฏิบัติการ ส่วนข้อน้อยสุด คือ การวางแผน 

 ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

มากที่สุด คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ก�าหนด รองลงมาคือ การวัดผลการปฏิบัติ

งานที่เกิดขึ้นจริง ส่วนข้อน้อยที่สุดคือ การแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน 

7.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 จาการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 โรงเรียนโดยภาพรวมพบว่า

 1.  การก�าหนดทิศทางขององค์การ ความคิดเห็นความเข้าใจในระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง

ขององค์การ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรงในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อก�าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายรวม

ขององค์การ ตลอดจนปรัชญาและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การโดยรวมทั้ง

ท�าการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธ์และจัดสรรทรัพยากรระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ผู้บริหาร

ระดับสูงดังกล่าวมีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมท้ังองค์กรรวมท้ังเน้นการด�าเนินงานภายนอกองค์กร

จัดระบบบริหารและแผนพัฒนาองค์กรโดย จัดวางระบบการบริหารงานตามโครงสร้าง ภาระงาน 4 งาน  

จดัท�าแผนพฒันา แผนปฏบิติัการ และโครงการ/กจิกรรม ตามกรอบงาน น�าผลการประเมนิ สมศ.มาวเิคราะห์

จุดเด่นจุดด้อย เพื่อก�าหนตวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์โดย

ชุมชนมีส่วนร่วมด�าเนินการ ผู้บริหารโรงเรียนท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาโดย  

น�าเสนอ แผนพัฒนาเพื่อขอความเห็นชอบ ประชุมหารือและประสานความร่วมมือด�าเนินการตามแผน  

สรปุประเมนิผลและรายงานผล ความสามารถในการน�าปัจจยัน�าเข้าต่างๆ มาก�าหนดกลยทุธ์ โดย ครรูบัผิดชอบ 

งานและให้ครูทุกคนช่วยกันทุกงาน นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  

ให้น่าอยู่น่าเรียน ให้กรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร เเละช่วยประสานกับชุมชน ผู้บริหาร

โรงเรียนเอาใจใส่ ติดตามดูแล ส่งเสริมสนบัสนุนทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด แบ่งเบาภาระงานของครู ประสานงาน

กับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นเสมอ คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมก�าหนดนโยบาย  

เป้าหมาย วางแผน ด�าเนินการ ประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้  
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ภมูปัิญญาท้องถิน่ให้เอือ้ต่อการเรยีนการสอน ส่งเสรมิสนับสนุน ระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา และช่วยเหลือ  

อบรมดูแลนักเรียนทั้งการเรียน ความประพฤติ บุคลากรมีความคิดเชิงกลยุทธ์ จัดให้ครูผู้รับผิดชอบงาน

ธุรการ และทีมงานให้ด�าเนินการแทนกันได้ ด�าเนินการอย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และให้บริการ

สาธารณะ แก่ชมุชนและหน่วยงานอืน่เสมอโดย การเข้าร่วมงานบญุประเพณท้ีองถิน่ การเข้าร่วมประชมุกบั

ชุมชน การเชิญชุมชนมาร่วมประชุมหารือกับโรงเรียน การให้บริการ การใช้สนามกีฬา ห้องประชุม  

ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ของโรงเรียน ประสานร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาอื่นเสมอ โดย  

การประชมุสมัมนาทางวชิาการ การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร การศกึษาดงูาน การร่วมจดันิทรรศการ การแข่งขัน

ทางวิชาการ ความสามรถในการคิดเชิงปฏิวัติ ประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของโรงเรียนอย่างท่ัวถึงและ 

ต่อเนื่อง โดย ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นหลัก และให้ความส�าคัญกับการ ประชาสัมพันธ์ ครู นักเรียน  

คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจกับชุมชน ตามสภาพท่ีเป็นจริงท่ัวถึง และ 

ต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การประกาศหอกระจายข่าว ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง

สร้างบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมท�า มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ท�างานโดยใช้กระบวนการ

กลุม่สร้างเครอืข่ายให้เกดิการมส่ีวนร่วม และการระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษาซึง่อาจเป็นเครอืข่ายภายใน 

เช่น เครือข่ายผู้ปกครอง หรือเครือข่ายภายนอก เช่นเครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน ซึง่สามารถจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มทีรพัยากรและปัจจยัเพิม่ข้ึน ความสามารถในการก�าหนด

วสิยัทศัน์จดัท�าแผนพฒันาและแผนปฏบิตักิาร ให้สอดคล้องกบับรบิทโรงเรยีนตาม สภาพจรงิ ชมุชนมีส่วนร่วม 

ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาทีค่รอบคลมุ และชดัเจน ตรงประเดน็ตามภาระงาน จดัท�าตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ 

ของงานแต่ละด้านให้ชัดเจน น�าไปสู่การปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และมีการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 2.  การน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การวางแผนน�าผลการประเมินคุณภาพภายนอก และ  

ข้อเสนอแนะของ สมศ. มาวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนตาม สภาพ

จรงิ โดยชมุชนมีส่วนร่วม มกีารจัดท�าแผนพัฒนา การจดัการศึกษาของสถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตามมาตรฐาน

การศกึษา จดัท�าแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการ โดย ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาทีค่รอบคลมุ และชดัเจน 

จัดท�าตัวชี้วัดความส�าเร็จของงานแต่ละด้านให้ชัดเจน การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมิน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานภาพของ 

สถานศึกษา การจัดองค์การ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน คือ เสริมสร้างประสิทธิภาพการท�างานของ 

ครใูห้มคีวามรูค้วามสามารถ และมอีดุมการณ์ในการท�างาน พาครไูป ศกึษาดงูานโรงเรยีนต่างๆ ทีจั่ดกจิกรรม 

การเรียนการสอนที่ดี และน�าความรู้กลับมาพัฒนางาน และส่งครูเข้าอบรม ท�างานเป็นทีม ให้ทุกคนเป็น 

ผู้น�า และผู้ตามที่ดีช่วยกันท�างาน ครูสามารถรู้ได้ทุกเรื่องและสามารถท�างานแทนกันได้ ผู้บริหารโรงเรียน

เป็นพี่เลี้ยง คอยแนะน�า ส่งเสริมสนับสนุนครู ท�าให้ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดี มอบหมายงาน โดยมีค�าสั่ง 

มอบหมายงาน แบ่งภาระงาน และความรับผิดชอบให้ครูทุกคน ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถสร้าง

ขวัญและก�าลังใจของครู โดยผู้บริหารโรงเรียน ให้ก�าลังใจครู ด้วยการยกย่องชมเชย การน�าไปปฏิบัติ 

ประชาสัมพันธ์การศึกษาของโรงเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการท�างาน ท�างานเป็นทีม ผู้บริหารคอยแนะน�า ส่งเสริมสนับสนุนครู ประสานร่วมมือทาง
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วิชาการกับสถานศึกษาอื่นเสมอ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล และการควบคุม

การปฏิบัติการ มีการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ

ศกึษามกีารตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา ประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถาน

ศกึษา จดัท�ารายงานประจ�าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคณุภาพภายใน พฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง 

และน�ามาปรับปรุง การแก้ไขข้อบกพร่อง 

 3.  การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ ผู้บริหารมีการร่วมกันก�าหนดความต้องการในการ

รับการนิเทศ หรือก�ากับ ติดตาม เพื่อเฝ้าระวังมิให้คุณภาพการจัดท�าและใช้หลักสูตรเกิดปัญหา อุปสรรค

และส่งผลกระทบต่อคณุภาพผูเ้รยีน มกีารสร้างความเข้าใจและทศันคตเิกีย่วกบัการนเิทศ ตดิตามในเชงิบวก

แก่ครแูละบคุลากรทางการศกึษาเป็นกระบวนการดแูล ช่วยเหลอื เพือ่ให้มคีณุภาพและประสทิธภิาพ มกีาร

ก�าหนดข้อตกลงเพื่อการขับเคลื่อน การนิเทศติดตามร่วมกัน และมีแผนการด�าเนินการอย่างชัดเจน เป็น 

รูปธรรม ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 

อย่างต่อเน่ืองและครอบคลมุรายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนงาน โครงการ ตามท่ีเป็นจรงิ มกีารเปรยีบเทยีบ 

ผลการปฏบิตังิานกบัมาตรฐานทีก่�าหนดก�าหนดการปฏบิตังิานไว้ล่วงหน้าเช่น การวางแผน ชมุชนมส่ีวนร่วม

ในการจัดการศึกษา การน�าภูมิปัญญาท้องถิ่น สนุบสนุนการเรียนการสอนของครู น�าแผนไปปฏิบัติ  

มกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แผนพัฒนา และแผนปฏบัิตกิารประจ�าปีในรปูการจดัประชุมช้ีแจง จดัท�าปฏทิิน

และเอกสารคูม่อืการปฏบิตังิาน จดัสรรและอนมุตังิบประมาณ ประสานงานการปฏบิตัติามแผนการตดิตาม

และประเมินผล ก�าหนดวิธีการและเครื่องมือ ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล ช่วงเวลาที่ท�าการ

ประเมินผล และมีการจัดท�ารายงานผล การแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดไปจากมาตรฐาน มีการน�าผล

การประเมินแผนพัฒนาไปใช้ในการทบทวน ปรับแผน หรือจัดแผนพัฒนาใหม่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ประเมนิ แก้ไข ปรบัปรงุ และตรวจสอบ เชญิชมุชนเข้าร่วมหารอื เพือ่วางแผนปรบัปรงุแก้ไขร่วมกนั ก�าหนด 

แผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน เสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน คณะครแูละบุคลากร

ทางการศึกษา น�ากระบวนการ PDCA ใช้ในการวางแผน และสรุปการปรับปรุงแก้ไข

8.  สรุปผลการวิจัย

ระดบัความคดิเหน็ของผู้บรหิารโรงเรยีน รองผูบ้รหิารโรงเรยีน คร ูต่อรูปแบบภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ 

โดยภาพรวมและรายด้าน มากทีส่ดุคือ การก�าหนดทิศทางขององค์การ รองลงมาคือ การควบคมุและประเมนิ

กลยทุธ์ ส่วนด้านทีม่คีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนน้อยท่ีสดุ คอื 

การน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

ด้านการก�าหนดทศิทางขององค์การ มรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากเพือ่พจิารณาเป็นรายข้อ 

มากที่สดุ คือ ความคิดความเขา้ใจในระดบัสงู รองลงมาคือ ความสามารถในการก�าหนดวิสยัทศัน์ นอ้ยทีสุ่ด 

คือ ความสามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคต

ด้านการน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั ิอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ มากสดุคอื การน�าไปปฏบัิติ 

รองลงมาคือ การควบคุมการปฏิบัติการ ส่วนข้อน้อยสุด คือ การวางแผน 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มากที่สุด คือ การ

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ก�าหนด รองลงมาคือ การวัดผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

ส่วนข้อน้อยที่สุดคือ การแก้ไขหรือปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดหรือเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน 

รูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

กิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้

หลักการ การบรหิารจัดการโรงเรยีน แบบเป็นทีม ผูบ้รหิารและคร ูมกีารประชุมวางแผนการท�างาน 

มกีารแบ่งงานและมอบหมายภาระงานตามหน้าที ่แต่งตัง้ครทู�างานเป็นทมีมคีรทูีร่บัผดิชอบเป็นหวัหน้างาน

ตามความรู้ความสามารถหรือตามความเหมาะสมให้ครูคนอื่นๆคอยช่วยเหลือสนับสนุน ช่วยกันรับผิดชอบ

ร่มแรงร่วมใจในการท�างานอย่างเสียสละทุ่มเทจริงใจและโปร่งใส ผู้บริหารโรงเรียนคอยนิเทศติดตามดูแล 

ส่งเสริมสนับสนุน ให้ก�าลังใจในการท�างาน การบริหารจัดการโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบงาน

ต่างๆ ภายในโรงเรยีน ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูโ้ดยผ่านกจิกรรมต่างๆร่วมกนั ท�างานเป็นกลุม่รบัผดิชอบร่วมกนั 

ช่วยกันดแูลรักษาความสะอาดห้องเรยีน ห้องสมุด ห้องน�า้ บรเิวณโรงเรยีน และกจิกรรมพีด่แูลน้อง กจิกรรม

การออมทรัพย์ และ มีระเบียบวินัย มีความอดทน การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยให้คณะกรรมการ

สถานศกึษาและชมุชนมีส่วนร่วมในการบรหิารและจดัการศกึษา ประชมุคณะกรรมการสถานศกึษา น�าคณะ

กรรมการสถานศกึษาไปดงูาน เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้มาวางแผนในการพฒันาโรงเรยีน และด�าเนนิการตามแผน

พฒันาอย่างรอบคอบและโปร่งใส มกีารก�ากบัดแุลตดิตามผลการด�าเนนิงาน และเชญิผูท้รงภปัูญญาท้องถิน่

ในด้านสาขาต่างๆมาช่วยสอน อบรมนกัเรยีน และ มแีหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ปรบัปรงุภมูทิศัน์ในโรงเรยีน

ให้สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียน

การสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ 

วิสยัทศัน์ (Vision) “โรงเรยีน เป็นแหล่งเรยีนรู ้มหีลกับรหิาร วชิาการเป็นเลศิ นกัเรยีนเกิดคณุธรรม 

น�าความรู้ภมูปัิญญาท้องถิน่ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มชีือ่เสยีงและคณุภาพตามมาตรฐานการ

ศึกษาพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมชุมชน ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ” 

พนัธกจิ (Mission) สร้างความตระหนกัให้แก่บคุลากรของสถานศกึษา แต่งตัง้คณะกรรมการสถาน

ศกึษาเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารและงานวชิาการของสถานศกึษา ประชาสมัพนัธ์ให้นักเรยีน ผูป้กครอง ชมุชน  

หน่วยงาน/องค์กรในชมุชนทกุฝ่ายได้รบัทราบ และให้ความร่วมมอืในก�าหนดทศิทางการบรหิารสถานศกึษา 

จดัท�าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่ประโยชน์ในการบรหิาร

สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง พัฒนาบุคลากร

ของสถานศกึษาให้มคีวามรู ้ความเข้าใจ และสามารถน�าความรูไ้ปใช้ในการพฒันาสถานศกึษาโดยกระบวนการ  

PDCA ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

กจิกรรม/โครงการ ประกอบด้วย การพฒันาบุคลากร สนบัสนนุงบประมาณ ทรัพยากร ด�าเนินงาน

แบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ นิเทศติดตาม ประกันคุณภาพภายใน วิจัย จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ฝึกทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนา
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9.  อภิปรายผลการวิจัย 

ในทางปฏิบัติ การบริหารโดยทั่วไปก็มีรูปแบบในการด�าเนินงานอยู่แล้วทั้งโดยภาพรวมและราย

โรงเรยีน เพยีงแต่ว่ายงัไม่พบรปูแบบทีไ่ด้พฒันาอย่างเป็นระบบผ่านการศกึษาวจิยัตามหลกัวชิาการ ประกอบ

ด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย และ 116 ตัวบงชี้ คือ 1) องประกอบการก�าหนดทิศทาง

ขององค์การ 5 องค์ประกอบย่อย 2) องค์ประกอบการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มี 4 องค์ประกอบย่อย  

3) ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ มี 3 องค์ประกอบย่อย 

การพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ของกลุม่ตวัอย่างจากแบบสอบถาม 116 ข้อ

ตามตัวบงชี้ โดยภาพรวามมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบพอสรุป

ได้ดังนี้

การก�าหนดทศิทางขององค์การ ความคดิความเข้าใจในระดบัสงู มวีนิยัในตนเอง ซือ่สตัย์ ยตุธิรรม

ค�านึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รองลงมาคือ มีการส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อคุณภาพของการศึกษา โรงเรียน ความสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ โดยสามารถ

จ�าแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของสิง่ใดส่ิงหน่ึงได้ สามารถในการน�าปัจจัยน�าเข้าต่างๆมาก�าหนดกลยทุธ์ 

การก�าหนดทศิทางขององค์การ ตวับงชี ้สามารถในการน�าปัจจยัน�าเข้าต่างๆมาก�าหนดกลยทุธ์ มกีารจดัการ

ระบบรหิารสถานศกึษาแบบมีส่วนร่วม และเน้นการกระจายอ�านาจ เปิดโอกาสให้บุคลากรมส่ีวนร่วมในการ

แสดงความคดิเหน็ ก�ากบัติดตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานมีมาตรฐานในการท�างานเพือ่สร้างวฒันธรรม

ของหน่วยงาน และแนวปฏบิติัทีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ความสามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคต 

การก�าหนดทศิทางขององค์การ ความ ความสามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคต มคีวามสามารถใน

การจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รู้จักมอบ

ความแตกต่างระหว่างความส�าเรจ็ และความล้มเหลวได้อย่างชัดเจน มคีวามสามารถสร้างวกิฤตใิห้เป็นโอกาส 

เล็งเห็นโอกาสในขณะนั้นและไม่รีรอที่จะน�าโอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงานของหน่วยงาน ความสามารถ 

ในการคิดเชิงปฏิวัติ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ บริหารที่ทันสมัย และมีคุณภาพ มีความคิดทางบวก 

(Positive Thinking) สร้างสมัพนัธภาพทีดี่กับผูอ้ืน่อยูเ่สมอ ความสามารถในการวิจัยและพฒันาผลผลิตหรอื

บริการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ความสามารถในการก�าหนดวิสัยทัศน์ การก�าหนดทิศทางขององค์การ  

ตัวบ่งชี้ความสามารถในการก�าหนดวิสัยทัศน์ มีการน�าวิสัยทัศน์สู่แผนปฏิบัติการประจ�าปี เน้นการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการท�างานเป็นทีม และวิสัยทัศน์ต้องมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และมีการ

ตรวจสอบความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์ 

 

10. ข้อเสนอแนะ 

10.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  10.1.1  ในการพฒันารปูแบบภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญต่อกิจกรรมการสร้างความตระหนักและให้ความรู้

ความเข้าใจกับผู้บริหารเพื่อที่จะน�าแนวคิดดังกล่าวไปใช้ก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 11

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

10.2 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

  10.2.1 ในการพฒันารปูแบบภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญต่อกิจกรรมการสร้างความตระหนักและให้ความรู้

ความเข้าใจกบัผูบ้รหิารเพือ่ทีจ่ะน�าแนวคดิดงักล่าวไปใช้ในการส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการ

พัฒนา การน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  10.2.2  ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและหน่วยศกึษานเิทศก์ ควรด�าเนนิการตดิตาม ก�ากบั

ดูแล ให้โรงเรียนได้ด�าเนินการตามรูปแบบการบริหารการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

โรงเรียน   

  10.2.3  โรงเรียนควรจัดตั้งคณะท�างานในการวิจัยพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 10.3.1  ควรมีการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบในการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู้บริหารโรงเรียน ที่มีบริบทแตกต่างกันอย่างส�าคัญในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และศาสนา

 10.3.2  ควรมกีารวจิยัและพฒันาการบรหิารจัดการ เพือ่การพฒันารปูแบบภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ 

ของผู้บริหารโรงเรียน ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาความเป็นโรงเรียน 

ของชุมชน 
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12.  ค�าขอบคุณ

วทิยานพินธ์ฉบบันี ้ส�าเรจ็ได้ด้วยความกรณุาเป็นอย่างสงูจาก ดร.พา อกัษรเสอื ประธานกรรมการ

ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ ดร.โกศล ศรสัีงข์และ ดร.สงัวาลย์ เพยียรุะ กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานพินธ์ และอาจารย์

ประจ�าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกท่าน ที่ได้ให้ค�าปรึกษา  

ค�าแนะน�าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องทุกขั้นตอนของการวิจัย รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เข้าร่วม

สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ได้แก่  

ดร.พา อักษรเสือ, ดร.โกศล ศรีสังข์, ดร.สังวาลย์ เพียยุระ, ดร.ประยุทธ ชูศร, รศ.ดร.ประจิตร มหาหิง, 

ดร.ชนกนาถ วงษ์ค�าจันทร์, ดร.ประพันธ์ นามบุดดี และ ดร.สมรักษ์ พรหมมีเนตร 

ขอขอบพระคุณท่านผูบ้รหิารและบคุลากรสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 

เขต 5 ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและอ�านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยในครั้งนี้ 

วทิยานพินธ์น้ีส�าเรจ็ได้ด้วยก�าลงัใจจากดร.จริาภรณ์ ผนัสว่าง,นางสาวสนุษิา ศรทีะนนท์,นางเยาวเรศ บูแ่ก้ว, 

นายสุริยะ ชิดทอง และเพ่ือนร่วมงานที่คอยให้ก�าลังใจ ให้ค�าปรึกษาค�าแนะน�า และให้การดูแลช่วยเหลือ

ด้วยดีตลอดมา

คุณค่า และประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพื่อบูชาคุณพ่อน้อย หินเธาว์ (บิดา) 

และคุณแม่สุดตา หินเธาว์ (มารดา) บูรพาจารย์ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ท่ีได้ให้ชีวิตและสติปัญญาแก่ 

ผู้วิจัยจนประสบความส�าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน


