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ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

Administrators’ Strategic Leadership Affecting Administration Of School
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ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
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Abstract

 Aims of this research were to 1) study administrators’ strategic leadership 2) study school administration and 

3) investigate factors of administrators’ strategic leadership affecting school administration. Samples of research 

consisted of 489 teachers and administrators of schools under the Office of Secondary Education - Area 6. The  

research instrument was a questionnaire developed by the researcher. Percentage, mean, standard deviation, Pearson,s 

product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis were used for data analysis.

 The research results were as follows:

 1. Administrators’ strategic leadership, as a whole, was at a high level, ranking by the mean scores from high 

to low; high level of thinking and understanding, ability in predicting and creating, ability in collecting information in 

order to determine strategy, vision determination, and revolutionary thinking.

 2. School administration, as a whole, was at a high level, ranking by the mean scores from high to low;  

personal administration, budget administration, general administration, and academic administration. 

 3. All of five administrators’ strategic leadership affecting school administration could mutually predicted the 

administration of schools under the supervision of the Office of Secondary Education – Area 6 at the level of 56.10 

percent. Standard score regression equation was Z’y = 0.172x
1
 - 0.018x

2
 + 0.217x

3
 + 0.125x

4
 + 0.310x
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ของผู้บรหิาร การบรหิารงานของสถานศกึษา และภาวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร

และครู จ�านวน 489 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า

 1.  ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ด้านการใช้ความคดิ ความเข้าใจในระดบัสงู ด้านความสามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคต 

ด้านความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์ ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์และด้านการมีความคิดเชิงปฏิวัติ 

 2.  การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ด้านการบริหารงานบคุคล ด้านการบรหิารงบประมาณ ด้านการบรหิารทัว่ไปและด้านการบริหาร

วิชาการ   
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 3.  ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 พบว่า ตัวพยากรณ์ทุกตัวสามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 ได้ร้อยละ 56.10 เขยีนเป็นสมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน คอื Z y’ = 0.172x
1
 - 0.018x

2
 + 0.217x

3
 + 0.125x

4
 + 0.310x

5

ค�าส�าคัญ : ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์, การบริหารงานของสถานศึกษา

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญย่ิงท่ีจะท�าให้การพัฒนาคุณภาพ

ประชากรซึง่เป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ในการพฒันาประเทศชาตใิห้มคีวาม

ก้าวหน้าและทัดเทียมกับชาวโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน จึงให้ความส�าคัญ

ในการจัดการศึกษาแก่หน่วยงานท่ีใกล้ชิดประชาชนที่สุด คือ  

สถานศึกษา ดังน้ัน การพัฒนาการศึกษาของไทยเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในสังคมต้องหันมาทบทวนการจัดการศึกษา 

กนัใหม่ เพ่ือให้การศกึษาเป็นเคร่ืองมอืในการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม 

และการเมืองของประเทศอย่างแท้จริง (กรมสามัญศึกษา, 2542, 

หน้า 1) ปัจจุบันสถานศึกษาจะมีความอิสระในการจัดและการ

บริหารการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการจัดองค์การ แนวคิดและรูปแบบ

การบริหารการจัดการ การสรรหาและพัฒนาบุคลากร การระดม

ทรัพยากรทางการศึกษา การพฒันาเทคโนโลย ีตลอดจนการพฒันา

มาตรฐานและระบบประกันคุณภาพ ดังก�าหนดไว้ในมาตรา 9  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กล่าวถึง 

กระบวนการจัดการศึกษา การปรับระบบและโครงสร้างของการ

บริหารการจัดการศึกษา โดยยึดหลักความเป็นเอกภาพในด้าน

นโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ เพื่อให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาพและความต้องการในแต่ละระดับหรือแต่ละ 

ท้องที ่อกีทัง้ยดึหลกัการกระจายอ�านาจในการจดัการศึกษาทกุด้าน

ไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและสถาน

ศกึษาและมาตรา 39 ก�าหนดให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบรหิาร

และการจัดการศึกษาท้ังด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงบ

ประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยัง

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

โดยตรง การที่สถานศึกษาจะด�าเนินการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุ

ผลส�าเร็จตามเป้าประสงค์ได้นั้น จ�าเป็นต้องอาศัยกลไกทั้งหมดใน

สถานศึกษาผนึกก�าลังกันเป็นหนึ่งเดียว ทุกคนมีส่วนร่วมประสาน

สัมพันธ์ให้มีพลังผลักดันน�ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้การปฏิรูปการ

เรียนรู้จะต้องด�าเนินไปทั้งสถานศึกษาและบุคคลที่เป็นตัวอย่าง

ส�าคญัทีจ่ะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ได้คอื ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา ซึ่งจะต้องสร้างทีมงาน เพื่อน�าไปสู่การจัดกิจกรรม งานหรือ

โครงการต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการจัดการศึกษามีคุณภาพและได้

มาตรฐาน โดยหัวใจส�าคัญคือความเป็นผู้น�าและการบริหารงานที่ดี

เพราะผู้น�าย่อมเป็นหลักส�าคัญยิง่ของหน่วยงานต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

ต่อผลงานอันเป็นส่วนรวม (เทื้อน ทองแก้ว, 2545, หน้า 35)

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู ้บริหารสถานศึกษาจะเป็นกุญแจ 

ส�าคัญที่จะไขไปสู่ความส�าเร็จของสถานศึกษาก็ตาม แต่ผู้บริหาร

สถานศึกษาไม่อาจท�างานทุกอย่างให้สัมฤทธิผลได้ล�าพังเพียงคน

เดียว จ�าเป็นต้องอาศัยผู้ร่วมงาน กระบวนการและความเป็นผู้น�า  

ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องมีทักษะในการน�าคน สามารถ

จงูใจให้ผูร่้วมงานทกุคนร่วมมอืร่วมใจกนัปฏบิตัภิารกจิท่ีรบัผดิชอบ

ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอ อีกทั้งยังต้องมีความคิดเชิงปฏิวัติ 

มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการก�าหนดกลยุทธ์ในการท�างาน 

และสามารถพยากรณ์อนาคตได้ กระบวนการดังกล่าว นั้นเรียกว่า 

“ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์” ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งในการบริหารงาน 

ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

 การบริหารงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส�าเร็จตาม 

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ทีมุ่ง่หวงัยกระดบัการศกึษาของชาติ

ให้ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยได้บัญญัติให้

กระจายอ�านาจการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการด้านงบ

ประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานท่ัวไป

ยังสถานศึกษาโดยตรง กล่าวคือ มีอ�านาจหน้าที่ในการบริหารและ

จดัการศกึษาได้อย่างอสิระ คล่องตวัและรวดเรว็ ซึง่ผูบ้รหิารในฐานะ

ผูแ้ทนสถานศกึษา รวมทัง้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา

และผูเ้กีย่วข้องจะต้องเข้าใจอ�านาจหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการ การ

มส่ีวนร่วมในการพฒันาการศกึษาของสถานศึกษาให้มคุีณภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุดในระดับมากทุกด้าน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546, หน้า ก-ค) 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็น 

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 เป็นหน่วยงานทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากับดแูลของ

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน มหีน้าท่ีด�าเนนิการให้

เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา  
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ในการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาในระดับ

มธัยมศกึษาและยกระดบัคณุภาพการบรหิารสถานศึกษาให้ดยีิง่ขึน้ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีโรงเรียนในสังกัด

ทัง้สิน้ จ�านวน 55 โรงเรยีน ในพืน้ที ่2 จังหวดั คอื จังหวัดฉะเชงิเทรา

และจงัหวดัสมทุรปราการ (ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 6, 2554, บทน�า)

 จากผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสองของส�านกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

หรือ สมศ. พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาแต่ละ

แห่งในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ยังมี

ปัจจัยหลายอย่างที่ท�าให้ผลการประเมินในแต่ละด้านไม่บรรลุ 

เป้าหมาย ทั้งด้านผู้เรียน ด้านครูและด้านผู้บริหาร ล้วนแต่ส่งผลต่อ

การพัฒนาการศึกษาทั้งสิ้น ปัจจัยที่ส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะท�าให้การ

จัดการศึกษามีคุณภาพก็คือ มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น�า

และมีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดีและมาตรฐานที่ 11 

สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารอย่างเป็น

ระบบ ครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา (ส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ออนไลน์, ม.ป.ป.)

 จากสภาพปัจจุบัน ความต้องการและหน้าที่ของส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในการจัดการศึกษาให้มี

คณุภาพและมาตรฐาน ประกอบกบัแนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงาน

วิจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะ

ผูน้�าเชงิกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อการบรหิารงาน

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในจัดท�า ปรับปรุง พัฒนา  

แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนการ

จัดอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ครูและผู้บริหารสถาน

ศึกษาเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาภาวะผู้น�าให้ม ี

เหมาะสม สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน

ภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

 2.  เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

 3.  เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผล 

ต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ความส�าคัญของการวิจัย
 1. เพือ่เป็นข้อมูลพืน้ฐานให้กบัหน่วยงานทีจ่ดัการศกึษาน�า

ไปใช้เป็นแนวทางในการเสรมิสร้าง พฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของ

ผูบ้รหิาร เพือ่ให้มศีกัยภาพในการบรหิารงานสถานศึกษาให้ประสบ

ผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

 2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องใน

การบริหารงานสถานศึกษา น�าไปใช้ประกอบการวางแผน พัฒนา 

การบรหิารงานสถานศึกษาของตนเอง เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

สมมติฐานการวิจัย
 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส่งผลต่อการบริหารงาน

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 ในทางบวก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอบเขตการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปีการศึกษา 2555 ประกอบ

ด้วยผู้บริหาร จ�านวน 155 คน และครู จ�านวน 2,860 คน  

รวมทั้งสิ้น จ�านวน 3,015 คน

  1.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผู้บรหิารและคร ูสงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปีการศึกษา 2555 ประกอบ

ด้วยผู้บริหาร จ�านวน 132 คน และครูจ�านวน 357 คน รวมทั้งสิ้น 

จ�านวน 489 คน โดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง 

ของโคเฮน มาเนยีนและมอร์รสิสัน (Cohen, Manion & Morrisson, 

2000, p. 95) 

 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

  2.1 ตวัแปรต้น ได้แก่ ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิาร 

ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการใช้ความคิดความเข้าใจในระดับ

สงู ด้านความสามารถในการรวบรวมข้อมลูต่างๆ มาก�าหนดกลยทุธ์ 

ด้านความสามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคตได้ ด้านการ

มีความคิดเชิงปฏิวัติ ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์

  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานของสถานศึกษา 

ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนและ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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มธัยมศกึษา เขต 6 ปีการศกึษา 2555 จ�านวน 489 คน จากประชากร

ทั้งหมด จ�านวน 3,015 คน โดยค�านวณหากลุ่มตัวอย่างในแต่ละ

จังหวัด โดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ และสุ่มตัวอย่างแบบง่ายให้ได้

จ�านวนครบตามสัดส่วน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม

เก่ียวกับภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการบริหารงานของ

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

  ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ได้แก่ ต�าแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท�างาน จ�านวน

นักเรียน และที่ตั้งของสถานศึกษา 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิง 

กลยุทธ์ของผู้บริหาร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า (rating scale) ม ี5 ระดบัตามเกณฑ์ของลเิคร์ิท (Likert, 

s Five Rating Scale) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, 

หน้า 183)

  ตอนท่ี 3 เป ็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหาร 

งานของสถานศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท 

(Likert, s Five Rating Scale) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 

2538, หน้า 183) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผูว้จิยัตรวจสอบความถกูต้องของแบบสอบถามและประมวล

ผลข้อมูลด้วยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ดังนี้

 1.  วิเคราะห์ข ้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู ้ตอบแบบ 

สอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่และค�านวณเป็นค่าร้อยละ

 2.  วิเคราะห์ภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยหาค่าเฉลี่ย 

(x) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมายของ

คะแนนเฉลี่ยภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารตามเกณฑ์ (บุญชม 

ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535, หน้า 23-24)

 3.  วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) 

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยหาความแตกต่างรายคู่ (Post hoc) 

ด้วยวิธี LSD

 4. วิ เคราะห์การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยหาค่าเฉลี่ย  

(x) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลความหมาย 

ของคะแนนเฉล่ียการบริหารงานของสถานศึกษาตามเกณฑ์ 

(บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535, หน้า 23-24)

 5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธิ์ 

ของผู้บริหารกับการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment  

correlation coefficient) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธ์

สหสัมพันธ์ (r) ตามแนวคิดของรันยอนและฮาเมอร์ (Runyon &  

Hamber, 1996, p. 238) 

 6. วิเคราะห์ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

การบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 โดยการหาค่าสมการถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression analysis) ด้วยวิธี enter

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

ทีส่่งผลต่อการบรหิารงานของสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 

จ�านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 26.99 และครู จ�านวน 357 คน  

คิดเป็นร้อยละ 73.01 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรีและปริญญาโทเป ็นส ่วนใหญ่ และเป ็นกลุ ่มที่มี

ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไปมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษาที่มีจ�านวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไปหรือสถานศึกษา

ขนาดใหญ่เป็นส่วนมาก

 2.  ผลของการศึกษาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 มค่ีาเฉลีย่โดย

รวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ ด้านการใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง รองลงมา คือ 

ด้านความสามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคต ด้านความ

สามารถในการรวบรวมข้อมลูต่างๆ มาก�าหนดกลยทุธ์ และด้านการ

ก�าหนดวสัิยทศัน์ ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คือ ด้านการมคีวาม

คิดเชิงปฏิวัติ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

   2.1 ด้านการใช้ความคิดความเข้าใจในระดบัสงูมค่ีาเฉลีย่

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ผู้บริหาร

สามารถแยกแยะองค์ประกอบของงานแต่ละงาน ในสถานศึกษาได้ 

รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถคิดหาวิธีการท�างานที่ดีที่สุด เพื่อน�า

มาใช้ในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จได้ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่า

ที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถรวบรวมแนวคิดวิธีการหลายๆ ด้าน  
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มาผสมผสานจนเกิดเป็นแนวคิดวิธีการใหม่ๆ 

  2.2  ด้านความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

มาก�าหนดกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และ

แนวคิดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รองลงมา คือ ผู้บริหารเปิดโอกาส 

ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ 

ปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ผู้บริหารจัดการข้อมูล 

เป็นสารสนเทศได้ 

   2.3  ด้านความสามารถในการพยากรณ์และก�าหนด

อนาคต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 

ที่สุด คือ ผู้บริหารก�าหนดเป้าหมายในการท�างานไว้อย่างชัดเจน  

รองลงมา คอื ผูบ้รหิารมกีารวางแผนก่อนการท�างาน เพ่ือให้ประสบ

ผลส�าเร็จตามที่คาดหวังไว้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ผู้บริหาร

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้อย่างถูกต้อง 

   2.4 ด้านการมคีวามคดิเชงิปฏวิตั ิมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบั

มากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารน�าเทคโนโลยี

ใหม่ๆ มาใช้ในสถานศึกษา เพื่อให้มีระบบการท�างานที่ดีขึ้น 

รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการท�างานให้

เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั เพือ่ให้งานประสบความส�าเรจ็อยู่

เสมอ ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ คอื ผูบ้ริหาร ลดขัน้ตอนการท�างาน

ที่ซ�้าซ้อนออกไป เพื่อสร้างขั้นตอนการท�างานใหม่ที่รวดเร็วขึ้นได้

  2.5  ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ 

มากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารมีการทบทวน 

วิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน  

รองลงมา คอื ผูบ้รหิารมกีารก�าหนดวสิยัทศัน์ท่ีน�าไปสูก่ารปฏบิตัไิด้

ชัดเจน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ผู้บริหาร มีการประชุม

พิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้

 3.  ภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารในแต่ละด้านทัง้ 5 ด้าน 

มคีวามแตกต่างทางสถติ ิโดยภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผู้บรหิารด้าน

การมีความคิดเชิงปฏิวัติ มีความแตกต่างจากภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหารด้านการใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง ด้านความ

สามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์ ด้านความ

สามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคตและด้านการก�าหนด

วิสัยทัศน์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ผลการศึกษาการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม

และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับ คือ ด้านการ

บริหารงานบุคคล ด้านการบรหิารงบประมาณ ด้านการบรหิารทัว่ไป

และด้านการบริหารวิชาการ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

  4.1  ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษา มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ สถานศึกษา

คดัเลอืกหนงัสอื แบบเรยีนทีส่อดคล้องกบัมาตรการเรยีนรู้ของสถาน

ศกึษามาใช้ ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื สถานศกึษาเปิดโอกาส

ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา

   4.2 ด้านการบริหารงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียมากทีส่ดุ คอื สถานศกึษา มกีารจดัท�า

แผนงบประมาณประจ�าปี รองลงมา คอื สถานศกึษามกีารจัดท�าแผน

ปฏบิตักิารประจ�าปีทีก่�าหนดงบประมาณไว้อย่างชดัเจน ส่วนข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สถานศึกษาจัดหาพัสดุได้อย่างเพียงพอกับ

ความต้องการในการใช้ปฏิบัติงานแต่ละงาน 

  4.3 ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากทุกข้อ โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาจัดท�า

ทะเบยีนประวตัข้ิาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา รองลงมา 

คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติ

ตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณของวิชาชีพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ สถานศึกษามีจ�านวนครูที่เพียงพอกับการจัดการเรียนการ

สอนในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

   4.4 ด้านการบริหารทั่วไป มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ สถานศึกษามีการรับ 

ส่งหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดท�า

ระบบฐานข้อมูลนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ สถาน

ศึกษาปรบัปรงุ ซ่อมแซม วสัดอุปุกรณ์และสถานที ่ให้สะดวกต่อการ

ใช้งานอย่างสม�่าเสมอ

 5. ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารทุกด้าน มีความ

สัมพันธ์ในทางบวกกับการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 อยู่ในระดับมากและ 

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหารด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์และด้านความสามารถใน 

การพยากรณ์และก�าหนดอนาคต มคีวามสัมพนัธ์กบัการบรหิารงาน

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 อยู่ในระดับมาก ส่วนภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารด้าน

การมีความคิดเชิงปฏิวัติ ด้านความสามารถในการรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์และด้านการใช้ความคิดความเข้าใจใน 

ระดับสูง มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อยู ่ในระดับ 

ปานกลาง 

  6. ผลการศึกษาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ที่ส่งผล

ต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ
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ศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 พบว่า ตวัพยากรณ์ทกุตวัร่วมกนัพยากรณ์

การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 ได้ร้อยละ 56.10 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีอ�านาจพยากรณ์

มากที่สุด คือ ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ รองลงไป คือ ด้านความ

สามารถในการพยากรณ์และก�าหนดอนาคตและด้านการใช้ความคิด

ความเข้าใจในระดับสูง ส่วนด้านการมีความคิดเชิงปฏิวัติและ 

ด้านความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์ 

สามารถพยากรณ์การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้แต่ไม ่มีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้

 1. ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีค่าเฉล่ีย 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณ ประศรี 

(2555, หน้า 102), พิลาศลักษณ์ อุมะวรรณ (2552, หน้า 178), 

นฤมล สุภาทอง (2550, หน้า 107), อัลสุริยา กรรณสูตร (2552, 

หน้า 104), งามตา ธานีวรรณ (2553, หน้า 100) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนก่อนท่ีจะเข้าสู่ต�าแหน่งผู้บริหารจะต้อง

ผ่านการสอบคัดเลือกและผ่านการอบรมหลักสูตรการเตรียมความ

พร้อมส�าหรับผู ้บริหารสถานศึกษาจากสถาบันพัฒนาผู ้บริหาร 

สถานศึกษา อีกทั้งผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการปรับตัวให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ในปัจจุบันสถาน

ศึกษาต่างๆ มีการแข่งขันกันสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของ 

ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู้บริหารสถาน

ศกึษาจะต้องมกีารปรบัเปลีย่นโครงสร้างการบรหิาร การจดัการเรยีน

การสอน เพือ่ให้สถานศกึษาของตนเองมจีดุเด่นและสร้างมาตรฐาน

ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

 2. ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการใช้

ความคิดความเข้าใจในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

และมีค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ สอดคล้องกบังานวิจยัของงามตา ธานวีรรณ 

(2553, หน้า 102), สุพรรณ ประศรี (2555, หน้า 102) ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาจ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับระบบการท�างานและบริหารงาน ในสถานศึกษาทั้งหมด 

เพื่อน�าไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ การวางแผนงาน การก�าหนด

วัตถุประสงค์ การคิดหาวิธีการท�างานหรือปรับปรุงแก้ไขระบบการ

ท�างานให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาใน

สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อผลส�าเร็จในการบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพนั่นเอง

 3.  ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการมี

ความคิดเชิงปฏิวัติ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเป็น

อันดับสุดท้าย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณ ประศรี (2555, 

หน้า 102) , งามตา ธานีวรรณ (2553, หน้า 102) ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะการใช้ความคิดเชิงปฏิวัติเข้ามาบริหารงานนั้น จะต้องมี 

การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เป็นการสร้างแนวคิดใหม่และ

เปลีย่นแปลงระบบการท�างาน ผูบ้รหิารหรอืครูผู้สอนอาจจะเคยชนิ

กับระบบการท�างานแบบเดิมที่คิดว่าดีอยู่แล้วและสามารถท�างาน 

ให้ประสบผลส�าเร็จได้เช่นกัน จึงไม่ค่อยยอมรับหากต้องมีการ

เปล่ียนแปลงระบบการท�างานใหม่ เพราะจะต้องใช้เวลาในการเรยีน

รู้งานเพื่อให้เกิดความช�านาญ

 4.  ผลการวจิยัพบว่าการบรหิารงานของสถานศึกษา สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีค่าเฉลี่ยโดย 

รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยนต์ เถายะบุตร 

(2549, หน้า 157), อัลสุริยา กรรณสูตร (2552, หน้า 106), งามตา 

ธานีวรรณ (2553, หน้า 103) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในปัจจุบัน 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความส�าคัญกับ

การบรหิารงานของสถานศกึษาในทกุด้าน นัน่คอื การบรหิารวชิาการ 

การบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 

โดยส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

จะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานการบริหารงาน

และก�าหนดเกณฑ์ส�าหรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก รวมถงึการ

ให้การรับรองมาตรฐานกับสถานศึกษาทุกแห่ง ในส่วนของสถาน

ศึกษาเอง ก็จะมีการจัดท�าระบบการประกันคุณภาพภายในและ

ภายนอก ตามเงื่อนไขในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) จึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง 

มีการก�าหนดวัตถุประสงค์ นโยบายที่ชัดเจน เพื่อน�ามาใช้วางแผน 

ก�าหนดกลยุทธ์และการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ดีในทุกๆ  

ด้านรวมทั้งการกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก�าหนดไว้และ 

เพื่อให้มีความทันสมัยกับความก้าวหน้าของการศึกษาในปัจจุบัน

 5.  ผลการวจิยัพบว่าการบรหิารงานของสถานศึกษา สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 6 ด้านการบรหิารงาน

บุคคล มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของอัลสุริยา กรรณสูตร (2552, หน้า 106), 
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พิลาศลักษณ์ อุมะวรรณ (2552, หน้า 134) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้บริหารงานสถานศึกษาด้านการบริหารงาน

บคุคล โดยการส่งเสรมิให้ผูใ้ต้บงัคับบญัชาประพฤตติามระเบยีบวนิยั

จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและการ

ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน

อย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้แก่ครู

ผูส้อนในเรือ่งของวทิยฐานะทีม่ค่ีาตอบแทนและเงนิประจ�าต�าแหน่ง 

ซึง่จะเป็นสิง่จงูใจให้ครผููส้อนเกดิความพงึพอใจและปฏบิตังิานบรรลุ

เป้าหมาย

 6.  ผลการวจิยัพบว่าการบรหิารงานของสถานศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ด้านการบริหาร

วิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย 

สอดคล้องกับงานวิจัยของอัลสุริยา กรรณสูตร (2552, หน้า 106), 

สรุยินต์ เถายบตุร (2549, หน้า 136) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการบรหิาร

วิชาการนั้นเป็นเรื่องของการน�าหลักสูตรไปใช้จึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่

หลักของครูผู้สอน ท�าให้ครูผู้สอนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการ

บริหารวิชาการเป็นอย่างมาก ซ่ึงในปัจจุบันจ�านวนอัตราก�าลังของ 

ผู ้บริหารและครูผู ้สอนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 6 ยงัคงไม่เพยีงพอต่อความต้องการของสถานศกึษา

ที่ค�านวณอัตราก�าลังตามเกณฑ์ของกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก�าหนด (ส�านักงานพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลและนิติการ, 2556, หน้า 7) อีกทั้งยังมีครูผู้สอน

อีกจ�านวนมากที่ท�าหน้าที่สอนแต่ไม่ตรงตามความสามารถหรือ 

ตามวุฒิการศึกษาของตนเอง ท�าให้ครูผู้สอนแต่ละคนมีภาระงาน

มาก ไม่มเีวลาในการแสวงหาความรูเ้พือ่พฒันาตนเอง เช่น การวจิยั

ในชัน้เรยีน การเผยแพร่ผลงานวชิาการ การนเิทศการสอน โรงเรยีน

ไม่สามารถนิเทศการสอนได้อย่างสม�่าเสมอ ส่งผลให้ครูขาดความรู้

และเทคนิคการสอนใหม่ๆ ที่จะน�ามาพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนของตนเองให้มีคุณภาพหรือมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 7.  ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซ่ึงสามารถพยากรณ์การบริหารงาน

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 6 ได้ร้อยละ 56.10 โดยด้านที่มีอ�านาจพยากรณ์มากที่สุด คือ 

ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการ

พยากรณ์และก�าหนดอนาคตและด้านการใช้ความคดิความเข้าใจใน

ระดับสูง ตามล�าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของทัคเกอร์ (Tucker, 

1991, Abstract), งามตา ธานีวรรณ (2553, หน้า 105) และ

สอดคล้องแนวคิดของคันนิ่งแฮมและคอร์ไดโร (Conningham & 

cordeiro, 2003, p. 123) ท้ังน้ีอาจจะเป็นเพราะการก�าหนด 

วสิยัทศัน์คอืการมองเหน็ภาพทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่วสิยัทัศน์ท่ีดี

จะต้องมีลักษณะของความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมกับสถาน

ศึกษาโดยค�านึงถึงประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ค่านิยม โดย

สามารถก�าหนดมาตรฐาน เป้าหมายและทิศทางท่ีจะประสบความ

ส�าเร็จของสถานศึกษาได้ชัดเจน รวมถึงการสร้างความรู ้สึก

ทะเยอทะยาน ความมุ ่งม่ันให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเกิด

พฤตกิรรมในการปฏิบตัติามวสิยัทศัน์นัน้ๆ การตดิตามและประเมนิ

ความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์อยู่เสมอ ซ่ึงหากเกิดปัญหาวิสัยทัศน์ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้กส็ามารถแก้ไขปรบัเปลีย่นวสิยัทศัน์ 

ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือบริบทของ

สถานศึกษาในปัจจุบัน เช่นเดียวกับความสามารถในการพยากรณ์

และก�าหนดอนาคตเป็นความสามารถในการวางแผน คาดคะเน

เหตุการณ์ล่วงหน้าและสามารถควบคุมก�าหนดทิศทางของอนาคต

ให้เป็นไปตามทีต้่องการได้ ซึง่หากผูบ้รหิารสถานศกึษามกีารวางแผน

งานท่ีดีย่อมก�าหนดความส�าเร็จของสถานศึกษาได้ตามต้องการ 

อีกทั้งผู้น�าหรือผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการใช้ความคิดความ

เข้าใจในระดบัสูงนัน่คือการมคุีณสมบตัขิองการเป็นนกัคดิ ทกัษะใน

การคิดจะมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาคือช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง ไม่ด่วน

สรุปอะไรง่ายๆ สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ขั้นตอนการ

ท�างานหรอืเหตกุารณ์ต่างๆ ได้อย่างละเอยีดถีถ้่วนท�าให้เห็นถงึข้อดี

ข้อเสีย จุดเด่นจุดด้อย ซึ่งจะน�าไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนและ

การบรหิารงานสถานศกึษาของตนเองได้ ฉะนัน้ องค์การท่ีจะประสบ

ความส�าเร็จได้จะต้องมีผู้น�าที่มีความสามารถด้านความคิดความ

เข้าใจและเร่ืองของการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพราะเป็นสิ่ง 

ทีช่่วยในการก�าหนดทางเลอืกปฏบิตั ิเพือ่ก�าหนดทศิทางขององค์การ

ที่จะด�าเนินไป ส่วนด้านการมีความคิดเชิงปฏิวัติและด้านความ

สามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์สามารถ

พยากรณ์การบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิตินั้น ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะผู้บริหารหรือครูผู้สอนอาจจะเคยชินกับระบบการ

ท�างานแบบเดิมท่ีคิดว่าดีอยู่แล้วและสามารถท�างานให้ประสบผล

ส�าเรจ็ได้เช่นกนั จงึไม่ค่อยยอมรบัหากต้องมกีารเปลีย่นแปลงระบบ

การท�างานใหม่ เพราะจะต้องใช้เวลาในการศึกษาและเรียนรู้ระบบ

การงานเพือ่ให้เกิดความช�านาญ แต่การคดิเชงิปฏวิตัเิป็นการใช้ความ

คิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเปล่ียนแปลงทั้งระบบ ซึ่งมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับค�าว่าการสร้างสรรค์อนาคตใหม่ (Re-Inventing the 

Future) หลายองค์การไม่สามารถประสบความส�าเรจ็เพราะกลยทุธ์ 

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือกว่าคู่แข่ง 

(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2551, หน้า 243) ส่วนด้านความสามารถใน

การรวบรวมข้อมลูต่างๆ มาก�าหนดกลยทุธ์นัน้ ผู้บรหิารสถานศกึษา
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ควรมีความระมัดระวังในการน�าข้อมูลมาใช้เน่ืองจากการมีข้อมูล

จ�านวนมากแต่ขาดการจัดการท่ีเป็นระบบก็จะท�าให้มีความยุ่งยาก

ในการเข้าถึงเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์และยังต้องเสียค่าใช้จ่ายจ�านวน

มหาศาลในการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้โดยไม่จ�าเป็น นอกจากนี้

หากมีการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างผิดพลาดอาจจะก่อให้เกิดผล

เสียหายต่อองค์กรได้ เพราะฉะนั้นในยุคท่ีผู ้บริหารต้องมีความ

ต้องการใช้ข้อมูลเพือ่การตดัสนิใจนัน้การจดัระบบข้อมลูสารสนเทศ

เพือ่น�าเสนอข้อมลูทีม่คีณุค่าและผ่านการกลัน่กรองแล้วแก่ผู้บรหิาร

เพื่อใช้ในการตัดสินใจให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง (เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ, ออนไลน์, 

ม.ป.ป.)

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช ้

  1.1  จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู้บริหาร ด้านการใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด ดังนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

และสถานศึกษา ควรจัดให้มีกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนเกิดพฤติกรรมในการใช้ความคิดความ

เข้าใจในระดับสูง เช่น การอบรมเก่ียวกับความคิดเชิงวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ ในการ

บริหารงานสถานศึกษาให้ส�าเร็จได้

  1.2  จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู้บริหาร ด้านการมีความคิดเชิงปฏิวัติ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น 

ควรมกีารอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการน�าแนวความคดิ เชิงปฏวัิตมิา

ประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา  

เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขระบบการท�างาน ให้ประสบความ

ส�าเร็จและช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง

อนาคตที่ดีกว่า 

  1.3 จากการศึกษา พบว่า การบริหารงานของสถาน

ศกึษา ด้านการบรหิารวชิาการ มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ดงันัน้ หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาควร 

ส่งเสรมิ และพฒันากิจกรรมทางวชิาการให้มากข้ึน รวมถงึการแก้ไข

ปัญหาจ�านวนครูท่ีไม่เพียงพอและครูท่ีท�าหน้าที่สอนไม่ตรงตาม

ความสามารถหรือวุฒิการศึกษาของตนเอง เพื่อเป็นการยกระดับ

การบรหิารงานของสถานศกึษาด้านการบรหิารวชิาการให้มคีณุภาพ

เพิ่มมากขึ้น

   1.4 จากการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ 

ผู้บริหารส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา ดังนั้น หน่วยงาน

ต้นสังกัดของสถานศึกษาควรมีการประเมินภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ ์

ของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคต เช่น การประเมิน

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ก่อนที่จะเข้าสู่ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียน

และรองผูอ้�านวยการโรงเรยีน ส�าหรบัผู้ท่ีด�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร

สถานศึกษาอยู่แล้วควรจะมีการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง

ให้เกิดพฤติกรรมภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ เพื่อส่งผล

ต่อการบริหารงานสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ต่อไป

 2.  ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท�าให้เกิดภาวะผู้น�า

เชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 หรือส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน  

เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

  2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 6 หรือส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพื่อน�ามา

ใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป
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