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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ	 2)	 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของภาวะผู้น�า

เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ	 3)	 เพื่อตรวจสอบความตรง

เชิงโครงสร้างของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ	

4)	 เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภท

สามัญในเขตภาคเหนือ	การด�าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	5	ขั้นตอน	คือ	1)	การพัฒนาองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ	2)	การตรวจ

สอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

ประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ	3)	การตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ	 4)	 การตรวจสอบความตรงในเชิงโครงสร้าง

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ	 5)	 การศึกษาจุดเด่น

และจุดที่ควรพัฒนาของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขต

ภาคเหนือ

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ผลการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือได้	 7	 องค์ประกอบ	 16	 ตัวบ่งชี้	 มีดังน้ี	
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1.1	คุณลักษณะเฉพาะ	มี	2	ตัวบ่งชี้	1.2	ทักษะการคิด	มี	2	ตัวบ่งชี้	1.3	การก�าหนดกลยุทธ์	และการจัดการ	

มี	3	ตัวบ่งชี้	1.4	ความคิดเชิงปฏิวัติ	มี	2	ตัวบ่งชี้	1.5	บรรยากาศองค์กร	มี	3	ตัวบ่งชี้	1.6	การสร้างและ

ธ�ารงรักษาทีม	มี	2	ตัวบ่งชี้	และ	1.7	การจูงใจ	และพัฒนาบุคลากร	มี	2	ตัวบ่งชี้	2)	ทุกองค์ประกอบและตัว

บ่งชีข้องตวัแปรภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์มคีวามเป็นไปได้ในทางปฏิบตัทิัง้หมด	3)	ตวัแปรภาวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์มี

ความตรงเชงิโครงสร้างและ	4)	จุดเด่นคอื	การสร้างและธ�ารงรักษาทมี	จุดทีค่วรพฒันาคอื	ความคดิเชงิปฏิวตั	ิ

ค�าส�าคัญ : องค์ประกอบและตัวบ่งชี้, ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์, ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

Abstract

 The purposes of this research were 1) to develop the components and indicators

of strategic leadership of the private school administrators in the northern region, 2) to study 

the feasibility of strategic leadership of the private school administrators in the northern 

region, 3) to check the control validity of strategic leadership of the private school 

administrators in the northern region, and 4) to analyze the private school administrators’ 

strengths and the points of strategic leadership that should be developed. There were five 

stages of research, namely 1) developing the components and indicators of strategic leadership 

of private school administrators in the northern region, 2) checking the appropriateness of 

the components and indicators of the strategic leadership of the private school administrators 

in the northern region, 3) checking the practical feasibility of the strategic leadership of the 

private school administrators in the northern region, 4) checking the structure validity of 

the strategic leadership of the private school administrators in the northern region, and 

5) studying the strengths and the points that should be developed in the strategic leadership 

of the private school administrators in the northern region.

 The results of the research revealed that

 1) the development of the components and the indicators of strategic leadership of 

the private school administrators in the northern region consisted of seven elements and 

16 indicators as follows : 1.1 there were two indicators of specific features, 1.2 there were 

three indicators of thinking skills, 1.3 there were three indicators of strategic planning 

and management, 1.4 the revolutionary idea had two indicators, 1.5 the atmosphere of 

the organization had three indicators, 1.6 the creation and retention of the team had two 

indicators, 1.7 the motivation and development of personnel had 2 indicators.
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 2) All components and indicators of strategic leadership variables were practically 

feasible.

 3) Variables of strategic leadership had control validity.

 4) The strength was the creation and the retention of the team whereas the point 

that should be developed was the revolutionary thinking.
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บทน�ำ

 จากการเปลี่ยนแปลงของยุคอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีท�าให้ส่งผลกระทบมากมายต่อ

การศึกษา การบริหารสถานศึกษาในปัจจุบันผู้บริหารต่างก็ประสบปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นท�าให้

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของสถานศึกษาตกต�่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร 

จึงได้มีการน�าแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อความอยู ่รอดและความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคต (สุเทพ 

พงศ์ศรีวัฒน์, 2548)

 จากนโยบายจัดการศึกษาระดับประเทศ กระทรวง และปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเอกชนนั้น 

ในระดับปฏิบติัจรงิ “สถานศึกษา” เป็นองค์กรทีส่�าคัญทีส่ดุในการน�านโยบายไปสูก่ารปฏิบติั ป้องกนัและ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซ่ึงสถานศึกษาเอกชนมีเป้าหมายที่

เหมอืนกนัคือการด�าเนนิงานเพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็และเกิดประสทิธผิลสงูสดุ โดยขึน้อยู่กับปัจจัย

หลายอย่าง เช่น การบริหารที่ดี ความสามารถในการจัดระบบ โครงสร้างองค์กร การจัดสรรทรัพยากร

ให้เกิดความคุ้มค่า (Steers, 1997 : 46) สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากสถานศึกษาขาดผู้บริหารสถาน

ศึกษาทีม่ปีระสทิธภิาพ ดังนัน้ผู้บรหิารสถานศึกษาจึงต้องสร้างลกัษณะความเป็นผู้น�าให้เกดิขึน้ในตัวเอง 

เพือ่ให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และภาวะผู้น�าเป็นสิง่ส�าคัญทีค่วรมอียู่

ในผู้บริหาร (ธีระ รุญเจริญ, 2545 : 5) 

 ดังน้ันผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจึงควรมีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

ซ่ึงจะเป็นกลไกส�าคัญยิง่ในการทีจ่ะน�าพาองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็หรอืความล้มเหลวได้ ต้องจดัการศึกษา

ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ปกครองนักเรียนหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้มากที่สุด ความเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์สามารถสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งผู้น�าต้องหาความรู้ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้มากขึ้น ต้องพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้น�าเชิงกลยทุธ์ (รงัสรรค์ ประเสรญิศร,ี 2549 : 1) ต้องสร้างกระบวนการในการก�าหนดทศิทาง

กระตุ้นและสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่องค์การ ในการรเิริม่สร้างสรรค์สิง่ต่าง ๆ  ให้องค์การอยู่รอดต่อไปได้ 

ตามแนวคิดของ (DuBrin, 1998 : 355 อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549 : 2) ผู้น�าต้องมีความ

คิดความเข้าใจระดับสูง สามารถในการน�าปัจจัยต่าง ๆ มาก�าหนดเป็นกลยุทธ์ได้ มีความคาดหวังและ

สร้างโอกาสส�าหรับอนาคต รวมถึงการมีความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง ก�าหนดวิสัยทัศน์

เชิงสร้างสรรค์ให้กับองค์กร 
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 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การยุบเลิก

กิจการของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญนั้น เฉลี่ยแต่ละปีจะปิดกิจการประมาณ 5 – 10 โรงเรียน 

(มติชน ออนไลน์, 9 มกราคม 2558) จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นท�าให้เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษา

เอกชนเป็นอย่างมาก ประกอบกับโรงเรียนเอกชนมีค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนสูงท�าให้ผู้ปกครองพยายาม

เลี่ยงท่ีจะน�าบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนมากขึ้นกลายเป็นปัญหาส�าหรับสถานศึกษาเอกชน

ทุกระดับ และทุกประเภทจากสถานการณ์เลวร้ายที่สถานศึกษาเอกชนก�าลังประสบพบเจอ เลขาธิการ

สมาคมโรงเรยีนเอกชน จังหวดัเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนีโ้รงเรยีนเอกชนในเชียงใหม่ เริม่ประสบปัญหา

มีนักเรียนมาเรียนลดลงต่อเนื่องทุกปีจนบางแห่งต้องปิดตัวเองลง เฉพาะปีที่ผ่านมามีโรงเรียนเอกชน

ทั้งระดับประถม ระดับมัธยม และระดับอาชีวะปิดกิจการไปแล้ว 5 แห่ง และในอนาคตอาจจะมี

แนวโน้มปิดตัวลงอีก บางแห่งก็หันไปรับเด็กนักเรียนนานาชาติ หรือเปิดสอนนอกระบบ สอนกวดวิชา

แทน (ข่าวฮอตภูธร, 22 กรกฎาคม 2559) ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษาเอกชน ที่จะใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในหลาย ๆ ด้านเพื่อให้สถานศึกษาของตนเอง

ผ่านพ้นวิกฤตจากปัญหาต่าง ๆ โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านการบริหารการจัดการเช่น

เดียวกนั ส่งผลให้เกดิปัญหาในการด�าเนนิกจิการโรงเรยีน ดังเช่นบรรพบรุษุได้ก่อต้ังโรงเรยีนขึน้แต่รุน่

ปัจจุบันไม่นิยมประกอบกิจการต่อจากพ่อ แม่ เปลี่ยนไปท�าธุรกิจอื่นที่ได้ผลตอบแทนมากกว่า ปัญหา

การจ่ายเงินเดือนครูตามนโยบายของรัฐบาลท�าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู การเก็บอัตราภาษีโรงเรือน จ�านวนเด็กท่ีเกิดในแต่ละปีมีจ�านวนลดลงท�าให้

ในที่สุดเลิกกิจการ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1) เพือ่พฒันาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ของผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชน

ประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ

 2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา

เอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ

 3) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา

เอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ

 4) เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา

เอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 1) ผลการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ

 2) ผลการวิจัยจะเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการสร้างเกณฑ์เพือ่คัดสรรผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชน

ประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ

กำรทบทวนวรรณกรรม

 การวิจัยครัง้นีม้ผู้ีวิจัยทบทวนแนวคิดภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ของนกัวชิาการ 6 ท่าน มรีายละเอียด

ดังนี้

 ภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ตามแนวคิดของ Senge (1990) การทีจ่ะก้าวไปสูแ่ละเป็นผู้น�าเชิงกลยทุธ์

ที่ประสบความส�าเร็จได้นั้นต้องมีวิสัยทัศน์ส่วนตน เป้าหมายที่ชัดเจน ปฏิบัติงานน้ัน ๆ อย่างมุ่งมั่น

ด้วยความช�านาญโดยใช้ความคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล

 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Dess & Miller (1993) ต้องประกอบไปด้วยการ

ก�าหนดทศิทาง หรอืแนวทางเพือ่ให้ได้ความชัดเจนในการออกแบบพฒันารปูแบบขององค์การต่อไปใน

อนาคต รวมถงึ การปลกูฝังวฒันธรรมขององค์การ เพือ่ให้ทุกคนท�างานร่วมกนัโดยใช้วสิยัทศัน์เดียวกนั

ซึ่งจะท�าให้องค์การประสบความส�าเร็จได้อย่างดีเยี่ยม

 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Nahavandi and Malekzadeh (1993) มีคุณลักษณะ

เด่น ด้านการแสวงหาความท้าทายเสี่ยงมาก เสี่ยงน้อย ตามแต่การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ และ

มุ่งเน้นวัฒนธรรมแบบการปรับตัว ที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน รับฟังความคิดของผู้อ่ืนที่

เกิดขึ้นภายในองค์กร พัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ มีมุมมองระยะยาวให้องค์การบรรลุเป้าหมายโดย

มขีอบเขตความรบัผิดชอบทัง้องค์การ เน้นการใช้แรงจงูใจและเทคนิคอย่างเหมาะสมเพือ่ให้การท�างาน

ประสบผลส�าเร็จรวมถึงการสื่อสารหลากหลาย และเน้นแบบสองทางเน้นกระบวนการในการก�าหนด

ทศิทางและการกระตุ้นสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่องค์การรเิริม่สร้างสรรค์สิง่ต่าง ๆ  รวมถึงความสามารถ

ในการคาดเดาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตน�าไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง

 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ DuBrin (1998) มีองค์ประกอบในด้านความคิด

การมองเหตุการณ์กว้างไกล ความมวิีสยัทศัน์ในระดับสงูประกอบกนั เพือ่สร้างสรรค์ในการท�างานและ

ก�าหนดเป็นกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ให้เด่นชัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท�างานในอนาคตโดยใช้แผนงาน

ที่เคยปฏิบัติ หรือข้อเสนอแนะมาปรับใช้
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 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Davies & Davies (2004) คุณลักษณะองค์ประกอบ

ของผู้น�าในด้านการจัดการ ก�าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การให้ด�าเนินไปในอนาคต เข้าใจในบริบท

ขององค์การในปัจจุบัน ก�าหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และรูปแบบการด�าเนินงานใน

ภาวะปัจจุบัน

 ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Adir (2010) กล่าวคือ ต้องมีการจัดการ มีการวาง

กรอบยุทธศาสตร์และแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการวาง

กรอบ โดยต้องมีการสร้างบทบาทส�าคัญในการบริหารที่จะน�าองค์การสู่ความส�าเร็จ สภาพแวดล้อม

ทัง้ภายใน ภายนอก บทบาทของผู้บรหิารทีม่ต่ีอองค์การ การวางยทุธศาสตร์ในการปฏิบติังานมุง่เน้นให้

บุคลากรพัฒนางานตามระบบ ขั้นตอนการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติงาน มีการก�าหนดเป้าหมายด�าเนินงาน 

การวางแผนปฏิบติัการ การสนบัสนนุกลยทุธ์ด้วยโครงสร้างวฒันธรรม บุคลากร เทคโนโลยสีารสนเทศ

และกระบวนการท�างาน

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการทั้ง 6 ท่านพบว่ามีรายละเอียดขององค์ประกอบที่คล้าย

กัน ที่เป็นองค์ประกอบต่อเนื่องกัน และต่างกัน ผู้วิจัยได้ท�าการรวมองค์ประกอบที่มีความหมายคล้าย

กันเป็นองค์ประกอบที่ต่อเนื่องกันเข้าไว้ด้วยกัน ท�าให้ได้องค์ประกอบใหม่ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 

7 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ และตามตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 การสังเคราะห์ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ภำวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์
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1. วิสัยทัศน์ส่วนตน √
2. มีแรงมุ่งมั่นใฝ่ดี √
3. มีความมุ่งมั่นฝึกฝน ให้เกิดความช�านาญ √
4. มีความคิดวิเคราะห์ √
5. มีการก�าหนดทิศทางขององค์กร √
6. การออกแบบองค์กร √
7. การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร √
8. แสวงความท้าทาย √
9. ความต้องการที่จะมีอ�านาจในการควบคุม √
10. มีความคิดความเข้าใจระดับสูง √
11. มีความสามารถในการน�าปัจจัยมาก�าหนดเป็นกลยุทธ์ √
12. การมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสส�าหรับอนาคต √
13. วิธีคิดเชิงปฏิวัติ √
14. การก�าหนดวิสัยทัศน์ √
15. ความสามารถในการจัดการ √
16. ด้านคุณลักษณะเฉพาะ √
17. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ √
18. การสร้างและธ�ารงรักษาทีม √
19. การจูงใจและพัฒนาบุคลากร √
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 จากการสงัเคราะห์ภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ของนกัวชิาการ 6 ท่าน ได้ทัง้หมดนัน้ม ี7 องค์ประกอบ 

18 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1) คุณลกัษณะเฉพาะ 2) ทกัษะการคิด 3) การก�าหนดกลยทุธ์ 4) ความคิดเชิงปฏิวติั 

5) บรรยากาศองค์กร 6) การสร้างและธ�ารงทีม 7) การจูงใจ และพัฒนาบุคลากร 

ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย : ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญ

 ในเขตภาคเหนือ

ภำวะผู้น�ำ

เชิงกลยุทธ์ของ

ผู้บริหำร

สถำนศึกษำเอกชน

ประเภทสำมัญใน

เขตภำคเหนือ

องค์ประกอบที่ 1

คุณลักษณะเฉพำะ

องค์ประกอบที่ 2

ทักษะกำรคิด

องค์ประกอบที่ 3

กำรก�ำหนดกลยุทธ์

และกำรจัดกำร

องค์ประกอบที่ 4

ควำมคิดเชิงปฏิบัติ

องค์ประกอบที่ 5

บรรยำกำรศองค์กร

องค์ประกอบที่ 6

กำรสร้ำงและธ�ำรงรักษำ

องค์ประกอบที่ 7

กำรจูงใจและ

พัฒนำบุคลำกร

1.1 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง/สถานศึกษา

1.2 ความสามารถในการปรับตัว

2.1 สามารถคิดและสรุปข้อมูลของสถานศึกษา

2.2 สามารถสร้างแผนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/แผนกลยุทธ์

3.1 ความสามารถสร้างแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

3.2 ความสามารถถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่สถานศึกษา

3.3 ความสามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปล

4.1 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา

4.2 พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นของบุคลากร

5.1 สร้างความร่วมมือในการท�างานภายใต้คุณธรรม จริยธรรม

5.2 ประเมินตนเองในระดับสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

5.3 ประเมินตนเองในระดับสถานศึกษาเพื่อพัฒนา

6.1 สนับสนุนการท�างานเป็นทีม

6.2 สนับสนุนการสร้างทีมงาน

7.1 พัฒนาบุคลากรทุกด้านที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

7.2 มีการสนับสนุนการท�างานที่ได้รับมอบหมาย

➤
➤

➤

➤

➤
➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤



75
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการด�าเนินวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ

 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู้น�า

เชิงกลยุทธ์ และยกร่างองค์ประกอบภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภท

สามัญในเขตภาคเหนือ

 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของภาวะผู้น�าเชิง

กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ 

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ 

 ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ

 ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ

 ประชำกร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อ�านวยการสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขต

ภาคเหนือ จ�านวน 324 คน

 ตัวอย่ำง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้อ�านวยการสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขต

ภาคเหนือ จ�านวน 220 คน  

 การก�าหนดขนาดตัวอย่างของ Hair, Black, Bakin, Anderson, and Tatham (2006)

5-20 เท่าของ 1 พารามิเตอร์และต้องมีขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 100 คน ในงานการวิจัยครั้งน้ีมี

พารามเิตอร์ท่ีต้องการประมาณค่าทัง้หมด 15 พารามเิตอร์ ตัวอย่างจะมขีนาด 100-300 คน ในการวจัิย

ครั้งนี้ผู้วิจัยก�าหนดตัวอย่าง 13 เท่าต่อ 1 พารามิเตอร์ ได้ตัวอย่างจ�านวน 195 คน ผู้วิจัยปรับขนาด

ตัวอย่างเป็น 220 คนเพื่อป้องกันการได้ตัวอย่างไม่ครบ การสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท�าการสุ่มตัวอย่าง

แบบช้ันภูมิชนิดมีสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยมีรายละเอียด

ตามตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 จ�านวนประชากรและตัวอย่าง 

ขนำดสถำนศึกษำ ประชำกร ตัวอย่ำง

ใหญ่พิเศษ 28 19

ใหญ่ 90 61

กลาง 126 86

เล็ก 80 54

รวม 324 220

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย มีจ�ำนวน 2 ชุด

 ชุดที่ 1  แบบสอบถำมควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการบริหาร

 ตอนที่ 2 ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา

เอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ

 แบบสอบถามมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้

 1. สร้างผังรายการข้อค�าถามภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภท

สามัญในเขตภาคเหนือที่ได้จากการสนทนากลุ่ม

 2. สร้างแบบสอบถามภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ของผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามญัใน

เขตภาคเหนือ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ�านวยการท่ีมีต่อ “ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ” 

ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์โดยแบ่งระดับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเป็น 4 ระดับ ดังนี้

  4 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากที่สุด

  3 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมาก

  2 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติน้อย

  1 หมายถึง มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติน้อยที่สุด 

 3. น�าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์พิจารณาเพื่อแก้ไขและ

น�ามาปรับปรุง
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 4. น�าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ไปให้ผู ้เช่ียวชาญด้านภาษา

จ�านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านภาษา

 5. จัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

 ชุดที่ 2 แบบสอบถำมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการบริหาร

 ตอนที่ 2 ระดับการปฏิบัติของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภท

สามัญในเขตภาคเหนือ

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 แบบสอบถามมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้

 1. สร้างผังรายการข้อค�าถามภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภท

สามัญในเขตภาคเหนือที่ได้จากการสนทนากลุ่ม

 2. สร้างแบบสอบถามภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญ

ในเขตภาคเหนือ ที่สอบถามระดับการปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้

  5 หมายถึง มีการปฏิบัติเป็นประจ�า

  4 หมายถึง มีการปฏิบัติบ่อย ๆ

  3 หมายถึง มีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง

  2 หมายถึง มีการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง

  1 หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติ 

 3. น�าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์พิจารณาเพื่อแก้ไขและ

น�ามาปรับปรุง

 4. น�าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาจ�านวน

3 ท่านเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมด้านภาษา



78

◆ วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ ธนีนาฏ ณ สุนทร ◆

 5. น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศกึษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ

ตัวอย่างแต่ไม่ใช่ตัวอย่าง จ�านวน 30 คนเพื่อหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coeffcient) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค = .983 แสดงว่าแบบสอบถามใช้ได้

 6. จัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต�่าสุด ค่าสัมประสิทธิ์ การกระจาย ค่าความเบ้ 

ค่าความโด่ง และค่า Kolmogorov เพื่อตรวจสอบว่า ตัวแปรมีลักษณะการแจกแจงแตกต่างจากโค้ง

ปกติมากน้อยเพียงใด

 2. การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) ขององค์ประกอบ

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ โดยท�า

การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง

 3. วิเคราะห์ระดับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารด้วย

สถติิบรรยาย ได้แก่ ค่าความถ่ี และร้อยละ โดยคัดเลอืกข้อค�าถามทีม่คีวามเป็นไปได้ในทางปฏิบติัมาก

และมากที่สุด ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลกำรวิจัย

 การวิจัยเรื่ององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

ประเภทสามัญภาคเหนือสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ สรุปผลการพัฒนาองค์ประกอบของตัวบ่งช้ีของ

ภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ของผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามญัในเขตภาคเหนอืได้ 7 องค์ประกอบ 

16 ตัวบ่งชี้ มีดังนี้

 1.1 คุณลักษณะเฉพาะ มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง / สถานศึกษา 

2) มีความสามารถในการปรับตัว 
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 1.2 ทักษะการคิด มี 2 ตัวบ่งช้ี คือ 1) สามารถคิดและสรุปข้อมูลของสถานศึกษา และ

2) สามารถสร้างแผนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ / แผนกลยุทธ์

 1.3 การก�าหนดกลยุทธ์ และการจัดการ มี 3 ตัวบ่งช้ี คือ 1) สามารถสร้างแผนกลยุทธ์

ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2) สามารถถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่สถานศึกษา และ 3) สามารถปรับเปลี่ยน

แผนกลยุทธ์ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 1.4 ความคิดเชิงปฏิวัติ มี 2 ตัวบ่งช้ี คือ 1) ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลง

สถานศึกษาและ 2) พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นของบุคลากร

 1.5 บรรยากาศองค์กร มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1) สร้างความร่วมมือในการท�างานภายใต้คุณธรรม 

จริยธรรม 2) ประเมินตนเองในระดับบุคคลเพื่อพัฒนา และ 3) ประเมินตนเองในระดับสถานศึกษา

เพื่อพัฒนา

 1.6 การสร้างและธ�ารงรักษาทีม มี 2 ตัวบ่งช้ี คือ 1) สนับสนุนการท�างานเป็นทีม และ 

2) สนับสนุนการสร้างทีมงาน

 1.7 การจูงใจ และพัฒนาบุคลากร มี 2 ตัวบ่งชี้ 1) พัฒนาบุคลากรทุกด้านที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ และ 2) มีการสนับสนุนการท�างานที่ได้รับมอบหมาย

 วตัถปุระสงค์ที ่2 เพือ่ศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัของภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ของผู้บรหิาร

สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ สรุปผลว่าทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของตัวแปร

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติทั้งหมด

 วตัถปุระสงค์ที ่3 เพือ่ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ของผู้บรหิาร

สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ ได้ผลการวิจัยตามโมเดลการวัดตัวแปรภาวะ

ผู้น�าเชิงกลยุทธ์มีความตรงเชิงโครงสร้าง 



80

◆ วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ ธนีนาฏ ณ สุนทร ◆

ตำรำงที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ตัวแปร

น�้ำหนักองค์ประกอบ

FSR

สปส. SE t CSS R
2

LED 1 .508 .037 13.554
**

.783 .613 .004

LED 2 .579 .036 16.068
**

.881 .776 .284

LED 3 .602 .038 15.738
**

.864 .747 .119

LED 4 .532 .038 13.927
**

.798 .637 .080

LED 5 .615 .035 17.451
**

.926 .857 .621

LED 6 .554 .039 14.299
**

.812 .660 .084

LED 7 .564 .034 16.548
**

.895 .801 .472

χ2 
= 20.280 ; df = 13, p = .088, GFI = .978, AGFI = .921, RMR = .00882

หมำยเหตุ : ** p < .01

 วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาเอกชนประเภทสามญัในเขตภาคเหนอื สรปุผลความส�าคัญของจุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันา

ดังนี้ จุดเด่นคือ การสร้างและธ�ารงรักษาทีม จุดที่ควรพัฒนาคือ ความคิดเชิงปฏิวัติของภาวะผู้น�าเชิง

กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ 

ภำพประกอบที่ 2 โมเดลการวัดตัวแปรภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
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◆ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญภาคเหนือ ◆

 การหาจุดเด่นและจุดทีค่วรพฒันาของภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์โดยการประเมนิตนเองของผู้บรหิาร

สถานศึกษาเอกชนประเภทสามญัในเขตภาคเหนอืทีเ่ปน็ตัวอยา่งในการวิจยั พบว่า ภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์

ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือมีจุดเด่น คือ องค์ประกอบที่ 6 

การสร้างและธ�ารงรักษาท�างานเป็นทีม (X = 4.235, S.D. = .684) และมีจุดที่ควรพัฒนา คือ 

องค์ประกอบที่ 4 ความคิดเชิงปฏิวัติ (X = 3.998, S.D. = .667) ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 4

ตำรำงที่ 4 ค่าเฉลี่ยของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์

ตัวแปร Mean S.D. แปลผล

องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะเฉพาะ 4.174 .649 บ่อย ๆ

องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการคิด 4.021 .656 บ่อย ๆ

องค์ประกอบที่ 3 การก�าหนดกลยุทธ์และการจัดการ 4.003 .697 บ่อย ๆ

องค์ประกอบที่ 4 ความคิดเชิงปฏิวัติ 3.998 .667 บ่อย ๆ

องค์ประกอบที่ 5 บรรยากาศองค์กร 4.071 .666 บ่อย ๆ

องค์ประกอบที่ 6 การสร้างและธ�ารงรักษาท�างานเป็นทีม 4.235 .684 บ่อย ๆ

องค์ประกอบที่ 7 การจูงใจ และพัฒนาบุคลากร 4.099 .634 บ่อย ๆ

รวม 4.086 .575 บ่อย ๆ

 เมื่อพจิารณารายละเอียดขององค์ประกอบที ่1 คุณลกัษณะเฉพาะ พบวา่ ในภาพรวมผู้บรหิาร

สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือที่เป็นตัวอย่างในการวิจัยมีการปฏิบัติในระดับ

บ่อย ๆ (X = 4.174, S.D. = .649) เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง / สถานศึกษา (X = 4.193, S.D. = .639) และ

ตัวบง่ช้ีทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คือ ตัวบง่ช้ีที ่2 ความสามารถในการปรบัตัว (X = 4.160, S.D. = .636) และ

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาตลอดเวลา 

(X = 4.289, S.D. = .728) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ มีการตื่นตัวอย่างสม�่าเสมอต่อวิวัฒนาการ

การเปลี่ยนแปลง (X = 4.104, S.D. = .780) 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

 การศึกษาวิจัยองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา

เอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ มีประเด็นส�าคัญที่สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ 3 ประเด็น

ดังนี้ 
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◆ วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ ธนีนาฏ ณ สุนทร ◆

 1. องค์ประกอบและตัวบง่ช้ีของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธข์องผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชนประเภท

สามัญในเขตภาคเหนือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี 7 องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งช้ี มีความตรงเชิงโครงสร้าง 

เพราะผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์จากนักวิชาการจ�านวน 6 ท่าน 

(Senge, 1990; Nahavandi & Malekzadeh, 1993; Dess and Miller, 1993; DuBrin, 1998;

Davies and Davies, 2004; Adair, 2010) และได้ท�าการสังเคราะห์ข้อมูลจนได้องค์ประกอบของ

ภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธท์ัง้ 7 องค์ประกอบ ของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธซ่ึ์งสอดคลอ้งกับผู้บรหิารสถานศึกษา

เอกชนประเภทสามัญที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง และสถานศึกษาตลอดเวลา ด้วยการเรียนรู้

ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต่อการด�าเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

และฝึกฝนตนเองให้มีประสบการณ์ ในการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลง คิดวิเคราะห์ คิดเชิงระบบ 

คิดอย่างสร้างสรรค์ เปรียบเทียบข้อมูล ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา อย่าง

ชัดเจนภายใต้การมีส่วนร่วมของครู บุคลากร น�าไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาสถานศึกษา ตามวิสัยทัศน์ 

ตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง อย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ได้ทันทั้งภายใน 

ภายนอกถูกต้อง รวดเร็ว สร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศของสถานศึกษา โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหาร 

ครู บุคลากรมีความร่วมมือในการท�างาน ประเมินตนเอง และน�าช่องว่างท่ีเกิดข้ึนมาพัฒนาในระดับ

บคุคล และสถานศกึษา อยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม สร้างและธ�ารงรักษาทมี มีการชว่ยเหลือซึง่กันและ

กนั มอบหมายงานทีส่�าคัญ สนบัสนนุการท�างานใหเ้ปน็รปูธรรมเพื่อ บรรลเุปา้หมาย ตามวิสยัทศันแ์ละ

กลยุทธ์ของสถานศึกษาที่วางไว้

 2. จุดเด่นของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญในเขต

ภาคเหนือ คือ องค์ประกอบที่ 6 การสร้างและธ�ารงรักษาทีม แสดงว่าผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุน

ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษามีการท�างานเป็นทีม โดยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อน�าไปสู่การ

ท�างานทีจ่ะท�าใหอ้งค์กรประสบความส�าเรจ็ คร ูบุคลากรแต่ละทา่นเขา้ใจและปฏิบติัตามบทบาทของตน

เรียนรู้เข้าใจในบทบาทของผู้อื่นในทีม รักษาความเป็นทีมงานให้มั่นคง เช่น การประนีประนอม

การอ�านวยความสะดวก การให้ก�าลังใจ การสื่อความที่ชัดเจนเหมาะสมท�าให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน จนเกิดความเข้าใจ และน�าไปสู่การ

ท�างานที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2546 : 65-66) ที่ว่า ผู้บริหาร

ต้องสร้างทีมงาน กระตุ้นทีมงานให้เกิดความเชื่อมั่นและมีการผูกพัน และ Adir (2010) ผู้บริหาร

ต้องมคีวามมุง่มัน่ในการท�างาน พฒันาปรบัปรงุ สรา้งแรงจูงใจในการท�างาน และสนบัสนนุการท�างานรว่มกนั 

สร้างและธ�ารงรักษาทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การที่ผู้บริหารสถานศึกษา

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาทั้งองค์กรในอนาคต ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ของสถานศึกษา ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรวมทั้งทักษะที่จ�าเป็นของบุคลากร
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◆ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญภาคเหนือ ◆

 3. จุดท่ีควรพัฒนาของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญ 

ในเขตภาคเหนือ คือ องค์ประกอบที่ 4 ความคิดเชิงปฏิวัติ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน

ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการคิดเชิงปฏิวัติ หาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

ในการเปลีย่นแปลงสถานศึกษาทัง้องค์กรทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทัศน์ของสถานศึกษา ความต้องการของ

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรวมทั้งทักษะที่จ�าเป็นของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธงชัย 

สนัติวงษ ์(2546 : 65-66) ทีก่ลา่ววา่ ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธเ์ปน็ผู้ช่วยใหเ้กิดการเปลีย่นแปลง รงัสรรค์ 

ประเสริฐศรี (2549 : 1) ผู้น�าต้องใช้กระบวนการน�าเพื่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าความคงที่ และ

ให้อ�านาจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท�างานด้วย DuBrin (1998) ให้ผู้บริหารใช้

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ การเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ และ Khan, Rehman & Fatima (2009) ภาวะ

ผู้น�ามีส่วนกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขององค์การ ซ่ึงผู้น�าเชิงกลยุทธ์ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ด�าเนินการ หรือก�าหนดกลยุทธ์ ในการท�างานเพื่อเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขัน

สอดคล้องกับงานวิจัยของกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน (2555) ได้ท�าการศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�า

เชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีภาวะผู้น�า

เชิงกลยทุธด้์านการคิดเชิงปฏิวัติต�า่สดุ งานวิจัยของ Frumkin (2007) พบว่า ผู้บรหิารต้องมคีวามเอาใจใส่

ในรายละเอียดเลก็ ๆ  นอ้ย ๆ  ทกุขัน้ตอนของการปฏิบติังานเพื่อ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัโรงเรยีน

นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย

 จากผลการวิจัยองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา

เอกชนประเภทสามัญในเขตภาคเหนือ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา

บุคลากรด้านการศึกษา โดยเฉพาะผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญ ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

 องค์ประกอบที่ 1 คุณลักษณะเฉพาะ จากผลการวิจัยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ผู้บริหาร

มีการต่ืนตัวอย่างสม�่าเสมอต่อวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงผู้บริหารเป็นตัวแปรส�าคัญที่จะส่งผล

ต่อความส�าเร็จและความล้มเหลวขององค์การ การที่หน่วยงานจะสามารถด�าเนินงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้บริหาร

เพือ่ตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อม และสามารถส่งผลกระทบ (Impact) ต่อคุณภาพ

และประสิทธิภาพของครู นักเรียน การเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการของ

นักเรียน ดังนั้นผู้บริหารก็ควรแสวงหาโอกาส ในการมุ่งเน้นพัฒนาตนเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติม

เพื่อให้ตนเองมีศักยภาพมากขึ้น ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง 
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 องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการคิด จากผลการวิจัยพบว่าส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือผู้บริหาร

สามารถใช้ข้อมูลของสถานศึกษาในการคิดเชิงระบบได้ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรเริ่มจากการจัด

เกบ็ข้อมลูระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเป็นหมวดหมู ่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมลูงาน

ครู บุคลากร ข้อมูลงานกิจการนักเรียน หรือพัฒนาระบบสารสนเทศของตนเองให้มีความทันสมัย

เพื่อที่ตนเองจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบการตัดสินใจ เพื่อวิเคราะห์

สถานการณ์ ก�าหนดแผนงานให้เกิดสิง่ใหม่และสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ของสถานศึกษาใน

การน�าพาสถานศึกษาให้ไปสู่ ความส�าเร็จ น�าความเจริญก้าวหน้าขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่ เป้าหมาย 

นอกจากนี้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมเอกชนควรจัดให้

มีการอบรม คุณประโยชน์ของการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศ และส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้น�า

ข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา และภาพรวมของประเทศ

 องค์ประกอบที่ 3 การก�าหนดกลยุทธ์ และการจัดการ จากผลการวิจัยพบว่าส่วนที่มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุดคือผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกสถานศึกษา

ทีเ่กดิขึน้เพือ่น�าไปสูก่ารตัดสนิใจทีท่นัเวลา ดังนัน้ ผู้บรหิารควรมีกระบวนกำรทบทวนแผนกลยุทธ์เป็น

ประจ�ำทกุปี คือก�าหนดภารกจิ วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

จัดให้มีการวางแผนการท�ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การด�าเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง พิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยู่แล้วน�ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และ

พิจารณาถึงจุดอ่อนของสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางขจัดจุดอ่อนเหล่านั้นเสีย โดยค�านึงถึงความส�าคัญ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา และเช่ือมโยงประสานครู บุคลากร ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์

ไปสู่ครู บุคลำกรทุกระดับ เปิดโอกาส ให้ครู บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างถูกต้อง 

 องค์ประกอบที่ 4 ความคิดเชิงปฏิวัติ จากผลการวิจัยพบว่าส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือผู้บริหาร

สามารถปรับเปลี่ยนสถานศึกษาตามความต้องการของผู้ปกครอง ดังนั้น ผู้บริหารควรเริ่มจากการ

สอบถามความต้องการของผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ แล้วน�าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อพิจารณา

ความเป็นไปได้ในการปรบัเปลีย่นสถานศึกษาตามความต้องการของผู้ปกครองท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์

ของสถานศึกษา และต้องมีการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในการประชุมประจ�าปีของสถานศึกษาด้วย 

 องค์ประกอบที่ 5 บรรยากาศองค์กร จากผลการวิจัยพบว่าส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือผู้บริหาร

สามารถน�าช่องว่างที่เกิดจากผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษามาพัฒนาสถานศึกษา ดังนั้น 

ผู้บรหิารควรจัดระบบให้มกีารประเมนิตนเองทกุระดับต้ังแต่ระดับบคุคลและสถานศึกษาอย่างสม�า่เสมอ 

แล้วน�าผลการประเมินตนเองในระดับบุคคลและสถานศึกษามาเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่สถานศึกษา
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ต้ังไว้ หลงัจากพบช่องว่าง (Gap) แล้วผู้บรหิารก็วางแผนทีจ่ะพฒันาทัง้ในระดับบุคคลและสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา

 องค์ประกอบที่ 6 การสร้างและธ�ารงรักษาการท�างานเป็นทีม จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนที่มี

ค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนให้ครู บุคลากรในสถานศึกษามีการท�างานเป็นทีม

ดังนั้น ผู้บริหารควรมีนโยบายในการบริหารงานที่ชัดเจนว่าเน้นการท�างานเป็นทีม โดยมีตัวผู้บริหาร

เป็นแบบอย่างของการท�างานเป็นทีม พร้อมทั้งมีการมอบหมายงานแบบเป็นทีม รวมทั้งเป็นผู้ช่วยใน

การประสานแนวคิดที่แตกต่างกันของสมาชิก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในทีม

 องค์ประกอบที่ 7 การจูงใจ และพัฒนาบุคลากร จากผลการวิจัยพบว่า ส่วนที่มีค่าเฉลี่ย

ต�า่สดุ คือ ผู้บรหิารพฒันาคร ูบคุลากรในสถานศึกษาในเรือ่งทกัษะในการท�างานโดยค�านงึความแตกต่าง

ระหว่างบคุคล ดังนัน้ผู้บรหิารควรต้องท�าความรูจั้กครแูละบคุลากรทกุคนในสถานศึกษาเป็นรายบคุคล 

เพื่อที่ผู ้บริหารจะได้มีข้อมูลว่าครูและบุคลากรแต่ละคนมีจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา มีความถนัด 

ความสามารถพิเศษอะไร หลังจากนั้นผู้บริหารจึงจะมีข้อมูลในการวางแผนพัฒนาครู บุคลากรเป็น

รายบุคคลได้

ข้อเสนอแนะ

 1. การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมภาวะผู้น�าเชิงกลยทุธ์ของผู้บรหิารสถานศึกษาเอกชนประเภท

สามัญ

 2. การพัฒนาแบบวัดภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญ

 3. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิผลการบริหาร

สถานศึกษา
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