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บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประกอบด้วย 4 อาเภอ คือ อาเภอเมืองยโสธร
อาเภอคาเขื่อนแก้ว อาเภอมหาชนะชัย และอาเภอค้อวัง ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 341 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 35 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 มีค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมได้ค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง .24 – .75มีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา เท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ทธ์ ข องผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วน
ใหญ่พบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผู้นาที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความสามารถในการนาปัจจัยนาเข้าต่าง ๆ มากาหนดกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก
ด้านการมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสสาหรับอนาคต อยู่ในระดับมาก ด้านวิธกี ารคิดเชิงปฏิวัติ อยู่
ในระดับมาก และด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
คาสาคัญ: ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์; ผู้บริหารสถานศึกษา; ครูผู้สอน
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Abstract
The purpose of this research was to study the strategic leadership of school administrators
under Yasothon Primary Education Service Area Office 1. The sample was a group of 341 teachers
from the schools under Yasothon Primary Education Service Area Office 1 consisted of four districts
including Mueang Yasothon District, Kham Khuean Kaeo District, Maha Chana Chai District, and Kho
Wang District of the academic year 2020. The research instrument was a five-level rating scale
questionnaire with 35 questions, by which its Index of item Objective Congruence (IOC) was 1.00, its
item discrimination (r) using Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient between score per item
and the total score was .24 -.75, and the reliability of the whole questionnaire using Alpha Coefficient
(α- Coefficient) was .95. Statistics used for data analysis were: percentage, mean and standard
deviation.
The results found that: The strategic leadership of school administrators under Yasothon
Primary Education Service Area Office 1 as a whole was at the high level. When considered by items
found that most of them were at the high levels sorting in descending order included: leaders who
had a high level of idea and understanding aspect was at the highest level, the ability to use any
inputs for strategic determination aspect was at the high level, having an expectation and creating
opportunities for the future aspect was at the high level, revolutionary thinking method aspect was at
the high level, and vision determination aspect was at the high level respectively.
Knowledge/finding from the research on the strategic leadership of school administrators under
Yasothon Primary Education Service Area Office 1 as a whole was at the high level, in which it was
because the administrators could determine the direction of the organization and could adopt the
strategies to practice effectively as well as supported and encouraged the organization to have learning
process in the society that led to systematical development.
Keywords: Strategic leadership; School Administrator; Teachers

บทนา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ไปยังสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงทาให้การบริหารจัดการ
ในด้านต่าง ๆ ทางด้านการบริหารวิ ชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผลได้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีลักษณะภาวะผู้นา

624 | วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564
สู ง เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ ตั วให้ เหมาะสมทั น ต่ อการเปลี่ ย นแปลงในโลกยุ คโลกาภิ วัต น์ แ ละเข้ ากับ ทุก
สถานการณ์ ไ ด้ โ ดยใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารงานการศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างและเตรียมเยาวชนของชาติเพื่อเข้าสู่โลก
ยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้
เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม การสื่อสารและการทางานร่วมกับผู้อื่น
การศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้กาลังคนของประเทศ (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีโรงเรียนในการกากับดูแลนิเทศติดตาม
ผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด 187 โรงเรียน โดยจาแนกเป็น 4 อาเภอ ประกอบไปด้วย อาเภอ
เมื อ ง 69 โรงเรี ย น อ าเภอค าเขื่ อนแก้ว 49 โรงเรี ย น อ าเภอมหาชนะชั ย 49 โรงเรี ย น อ าเภอค้อวัง
20 โรงเรียน ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่เป้า หมาย เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่มกี ารแข่งขันด้านการศึกษาสูง และยัง
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒ นาการศึ กษา พ.ศ. 2555 – 2558
โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและ
ชนบทบนพื้นฐานที่ว่าประชาชนเข้มแข็งและมีความรู้คือทุน ที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน โดยจั ด
การศึกษาที่มีคุณภาพสาหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในเมือง
และชนบท
ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ จึ ง เป็น ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ บริ ห ารในการบริ ห ารการจั ด การศึกษา
เนื่ อ งจากเป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ บ่ ง ชี้ ค วามส าเร็ จ หรื อ ความล้ ม เหลวของการจั ด การศึ ก ษาใน
สถานศึกษา ดังนั้นผู้นาในองค์การต้อ งมีภาวะผู้นาเชิงกลยุ ทธ์ สามารถบริหารจัดการเชิง กลยุท ธ์ ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย การวางแผน การน าไปปฏิ บั ติ และการควบคุ ม หรื อ การประเมิ น สถานศึ ก ษาจะมี
ประสิทธิผลได้ ผู้บริหารที่มภี าวะผู้นาเชิงกลยุทธ์นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น เกิดจากปัจจัยที่มี
การบริหารที่ดี ความสามารถในการจัดการองค์การ การใช้ทรัพยากรที่หามาได้อย่างคุ้มค่า (พจนันทน์
จารุเลิศพิศุทธิ์ และสงวน อินทร์รักษ์ , 2562) ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์เป็นผู้นาที่มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์วิสัยทัศน์ในอนาคตและสานฝันให้เป็นจริง มุ่งสู่ความมีประสิทธิผลขององค์การ รวมทั้งความมี
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ นั้นเป็นรูปแบบผู้นาชนิดหนึ่งที่นาความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ เป็นผู้นาที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล (ศราวุธ ทองอากาศ, สุรีย์มาศ สุขกสิ, และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์, 2561)
บทความวิจัยนี้นาเสนอ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้นาในองค์การต้องมี
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นผู้นาที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์
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วิสัยทัศน์ในอนาคตและสานฝันให้เป็นจริง มุ่งสู่ความมีประสิทธิผลขององค์การ รวมทั้งความมีภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์นั้นเป็นรูปแบบผู้นาที่จะนาความเจริญก้าวหน้ามาสูอ่ งค์กร

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่องภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ ก ษายโสธร เขต 1 ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา ทฤษฎี แนวคิ ด ของนั กการศึ ก ษา นั ก วิ ช าการ งานวิ จัยที่
เกี่ยวข้อง และขอนาเสนอตามหัวข้อ ดังนี้
1. ความหมายของภาวะผู้ น า หมายถึ ง ขบวนการใช้ พ ลั ง ซึ่ ง เป็ น อ านาจภายในของตั ว ผู้ น า
เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ คุณธรรม ซึ่งเป็นอานาจจริง ๆ ที่ตนเองมีอ ยู่
และอานาจที่บุคคลนั้น ได้รับจากการที่ดารงตาแหน่งซึ่งเป็นอานาจการยอมรับจากกลุ่ม แสดงพฤติกรรม
ให้เกิดความเข้าใจร่วมกั น และเกิดแรงกระตุ้ นภายในกลุ่ ม ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ท างสั งคม สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และนาไปสูเ่ ป้าหมายขององค์การ
2. ความหมายของกลยุ ท ธ์ หมายถึ ง แผนหรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น แนวทางในการจั ด สรร
ทรัพยากรที่มีอ ย่างจากัด ภายในองค์ การ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุ ประสงค์ ข อง
องค์ ก าร หรื อ อาจเป็ น แผนด าเนิ น การตามพั น ธกิ จ เพื่ อ ให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย
และวัตถุประสงค์ตามที่กาหนด
3. ความหมายของภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ หมายถึ ง การเป็ น ผู้ ที่ มี ส ามารถในการคาดการณ์
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความยืดหยุ่น และสามารถนาวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ ซึ่งภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ถอื ได้ว่าเป็นรูปแบบของผู้นาชนิดหนึ่งที่นาความเจริญก้าวหน้ามาสู่
องค์การ ผู้นาขององค์การหลายแห่งที่ประสบความสาเร็จล้วนแต่มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ สามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และนาวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิ บัติได้อย่างเป็น
ผลสาเร็จ
สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม แสดงให้เห็นว่า แนวคิด และทฤษฎีที่ ประเด็นที่สาคัญและมีการ
กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายทั้งในแวดวงการศึกษา การปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับภาครัฐ
และเอกชน เป็นสิ่งที่สาคัญ ที่ทุกคนโดยเฉพาะผู้นาต้องเข้าใจบริบ ทของนิยามดังกล่าวในวงกว้างขึ้นทั้งนี้
เนื่องจากความเชื่อและ ความคิดเป็นตัวกาหนดการกระทา การมีมุมมองที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่จาเป็ นที่
ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการศึกษา
และนักการศึกษาได้แก่ ดูบริน (Dubrin, 1998) กิลล์ (Gill, 2006) ร็อบบิ้น และคอลเทอร์ (Robbins and
Coulter, 2003) ใน 5 องค์ประกอบ มากาหนดเป็นกรอบแนวคิดโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ขนาดของสถานศึกษา
1.ขนาดเล็ก ไม่เกิน 120 คน

ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

2.ขนาดกลาง 120 – 600 คน

การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

3.ขนาดใหญ่ 601 – 1,500 คน

ประกอบด้วย

สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่

1.ผู้นาที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง
2.ความสามารถในการนาปัจจัยนาเข้า
ต่างๆมากาหนดกลยุทธ์
3.การมีความคาดหวังและการสร้าง
โอกาสสาหรับอนาคต
4.วิธีการคิดเชิงปฏิวัติ
5.การกาหนดวิสัยทัศน์

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่วิจัย คือ โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1ประชากร คือ ครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร
เขต 1 จ านวน 1,171 คน (อ้ า งอิ ง ) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ครู ผู้ ส อนสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 จานวน 341 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) และการสุ่มแบบแบ่งชั้น
ตามสัดส่วน(Proportional Stratified Random Sampling) จากนั้นสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
มี 1 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถาม ครูผู้สอนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale )ตามแนวคิ ด และทฤษฎี ข องนั ก วิ ช าการศึ ก ษาและนั ก การศึ ก ษาได้ แ ก่ ดู บ ริ น (Dubrin, 1998)
กิลล์ (Gill, 2006) ร็อบบิ้น และคอลเทอร์ (Robbins and Coulter, 2003) ใน 5 องค์ประกอบ มากาหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรที่ศึกษา 1) ผู้นาที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง
2) ความสามารถในการนาปัจจัยนาเข้าต่าง ๆ มากาหนดกลยุทธ์ 3) การมีความคาดหวังและการสร้าง
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โอกาสสาหรับอนาคต 4) วิธีการคิดเชิงปฏิวัติ 5) การกาหนดวิสัยทัศน์ หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้ ง ฉบั บ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ธานิ น ทร์
ศิลป์ จารุ, 2550) ใช้ศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นาข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพนื้ ฐาน 1) วิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้ตอบแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์โ ดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามและ
วัตถุประสงค์ (IOC) 4) ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 5) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์ แอลฟา (α- Coefficient) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สรุปสาระสาคัญของผลการวิจัยได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
n=341
ลาดับที่ บทบาทภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
X
S.D.
อันดับที่ ระดับ
1.
ด้านผูน้ าที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง
4.56
0.51
1
มากที่สุด
ด้านความสามารถในการนาปัจจัยนาเข้า
4.34
0.55
2
มาก
2.
ต่างๆมากาหนดกลยุทธ์
ด้านการมีความคาดหวังและการสร้าง
4.12
0.73
3
มาก
3.
โอกาสสาหรับอนาคต
4.
ด้านวิธกี ารคิดเชิงปฏิวัติ
3.95
0.91
4
มาก
5.
ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์
3.61
0.51
5
มาก
รวม
4.12
0.37
มาก
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต1 แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ โดยรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.12) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านผู้นาที่มี
ความคิดความเข้าใจระดับสูง อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.56) ด้านความสามารถในการนาปัจจัยนาเข้า
ต่าง ๆ มากาหนดกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.34) ด้านการมีความคาดหวังและการสร้างโอกาส
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สาหรับอนาคต อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =4.12) ด้านวิธกี ารคิดเชิงปฏิวัติ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.95) และด้าน
การกาหนดวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.61) ตามลาดับ

อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ศึ ก ษาภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้ เป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสามารถกาหนดทิศทาง ขององค์การ และสามารถนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุ ณภาพ
ตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่า งเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ ผู้บริหารสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานของตน
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลมาจากการปฏิรูปการศึกษา
สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ทัดเทียมกับ
นานาประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องอาศัยความเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง จึงจะสามารถสร้างความมั่นใจ
ความมั่นคงให้กับคนในสถานศึกษาและก่อให้เกิดการยอมรับในการทางาน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีบทบาทในการปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุง่ หมายที่ต้องการ หรือทางานให้ได้ผลมากกว่าความคาดหวัง
ที่กาหนดไว้ให้ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มีความรูแ้ ละความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการ
ประเมินอย่างชัดเจน (พจนันทน์ จารุเลิศพิศุทธิ์ และ สงวน อินทร์รักษ์, 2562) ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
พั ฒ นาตนเองอยู่ เ สมอ เพื่ อ พั ฒ นาภาวะผู้ น าทางวิ ช าการของตนเองให้ รู้ ร อบด้ า น สามารถบริ ห าร
สถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครองที่ส่งบุตร
หลานมาศึกษา (ศราวุธ ทองอากาศ, สุรีย์มาศ สุขกสิ และ อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์, 2561) สามารถบริหาร
โดยการมีวิสัยทัศน์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม ด้านการคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
และด้านการมีความยืดหยุน่ และปรับตัว (สุรศักดิ์ ปักการะโถ,สุรีย์มาศ สุขกสิ และอัมพวัน ประเสริฐภักดิ์,
2561)
ดั ง นั้ น บทบาทภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ได้ แ ก่ ด้ า นผู้ น าที่ มี ค วามคิ ด ความเข้ า ใจระดั บ สู ง ด้ า น
ความสามารถในการนาปัจ จัยนาเข้าต่าง ๆ มากาหนดกลยุทธ์ ด้านการมีความคาดหวังและการสร้าง
โอกาสสาหรับอนาคต ด้านวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ และ ด้านการกาหนดวิสัยทัศน์ จึงเป็นกลยุทธ์สาคั ญที่
ส่งผลต่อการบริหารของศึกษา เพื่อการเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการวิจัยศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ทาให้เกิดองค์ความรู้ ตามแนวความคิดของฮิทท์ ไอร์แลนด์
และฮอสคิสสัน (Ireland and Hoskission, 2007 )และได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติของความเป็นผู้นา
เชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลไว้ 5 ประการ ด้วยหลักการ D-E-S-E-E Model ดังแผนภาพ
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แผนภาพแนวทางการปฏิบัติของภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล
จากแผนภาพ ได้สรุปแนวทางการปฏิบัติของภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล อธิบาย ดังนี้
D - Determining strategic direction: การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ คือ มีความสามารถ ในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตลอดจนจูงใจกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติตามได้อย่ าง
สม่าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์ให้ สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง
E - Effectively managing the firm’s resource portfolio: กา รบ ริ ห า รท รั พ ยา กรในอ งค์ กา ร
มีความสามารถใช้กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรในองค์การ ทั้งด้านงบประมาณและด้านทรัพยากร
บุ ค คล เพื่ อ ให้ ท รั พ ยากรเหล่ า นั้ น เกิด ประโยชน์ สู ง สุ ด มี ค วามคุ้ ม ค่ า คุ้ ม ทุ น เพื่ อ เกิ ด ความได้ เปรียบ
ทางการแข่งขัน ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ
S - Sustaining an effective organizational culture: สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล
มี ความสามารถในการก าหนด เปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมองค์ ก ารและค่ า นิ ย มให้ เ หมาะสมกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก สามารถเลือกวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อการดาเนิน งาน
และเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการทางานของสมาชิก
E - Emphasizing ethical practices: มุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี คุ ณธรรม เป็ น ผู้ น าที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่น่าไว้วางใจ มีการตัดสินใจโดยคานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว
E - Establishing balanced organizational controls: การจั ด ตั้ ง ควบคุ ม องค์ ก ารให้ ส มดุ ล มี ก าร
จัดการบริหารงานดูแลในกระบวนการทางานให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริการ ผู้รับบริการ พึงพอใจใน
บริการที่ได้รับและผู้ให้บริการมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน

สรุป
จากการวิจัยศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ได้ทาให้เกิดองค์ความรู้และได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติของ
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ความเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลไว้ 5 ประการ ได้แก่ การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
ทรัพยากรในองค์การ สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
และการจัดตั้งควบคุมองค์การให้สมดุล

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
จากการศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ บทบาทภาวะ
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ทั้ง 5 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงตามลาดับของแต่ละด้านพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ใ นระดับ มาก ด้านผู้นาที่มีความคิดความเข้า ใจสูงอยู่ใ นระดับมากที่ สุด ส่วนด้า น
ความสามารถในการนาปัจจัยนาเข้าต่าง ๆ มากาหนดกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก ด้านการมีความคาดหวัง
และการสร้างโอกาสสาหรับอนาคต อยู่ในระดับมาก ด้านวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ อยู่ในระดับมาก และด้าน
การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ อยู่ ใ นระดั บ มาก ดั ง นั้ น สรุ ป ได้ ว่ า ครู ผู้ ส อนมี ค วามเห็ น ว่ า อยากให้ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดความเข้าใจสูง เพื่อผลประโยชน์ในการพัฒนาให้การศึกษา และการ
เรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึน้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการ
สอนที่ครูผู้สอนได้เตรียมจัดหามาเพื่อการศึกษา และมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดขี ึ้น และพัฒนาให้สามารถ
นาไปใช้ได้ทุกคนทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง สามารถนาไปใช้ร่วมกันได้ทุก
โรงเรียน
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