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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำ�เสนอกลยุทธ์การ
พัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การสร้างกลยุทธ์การ
พัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 3) การ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การ
พัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
4) การนำ�เสนอกลยุทธ์เพื่อประเมินการยอมรับกลยุทธ์การ
พัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือผู้
อำ�นวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำ�นวน 251 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึก ตารางตรวจสอบ
ความถี่กลยุทธ์ผู้นำ�องค์กรธุรกิจและกรณีศึกษากลยุทธ์ผู้นำ�
ขององค์กรธุรกิจ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1) ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกลยุทธ์การ
พัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า
องค์ประกอบของกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ (1) วิสัยทัศน์ (2) พันธกิจ (3)
วัตถุประสงค์ (4) เป้าหมาย และ (5) กลยุทธ์ 2) ผลการสร้าง
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ � 
ำ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน พบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ซึ่งมีทั้งหมด 5 กลยุทธ์
คือ (1) กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (2) กลยุทธ์การสร้าง
สัมพันธภาพ (3) กลยุทธ์การสร้างการมีสว่ นร่วม (4) กลยุทธ์
การสั่งการ และ (5) กลยุทธ์การสอนงาน ซึ่งแต่ละกลยุทธ์
ประกอบด้วย (1) วิธีการของกลยุทธ์ (2) วัตถุประสงค์ของ
กลยุทธ์ (3) เป้าหมายของกลยุทธ์ และ (4) ตัวชีว้ ดั ของกลยุทธ์
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ABSTRACT

The objectives of the research were to study standard deviation and content analysis.
the basic information on the strategies for the
The research findings were as follows: 1. The
development of leadership for the primary school strategies for the development of leadership for
administrators. The research scope was divided the primary school administrators were composed
into four steps 1) Study of basic information on the of the following: vision, mission, objectives, goals,
strategies for the development of leadership for the strategies which in turn consisted of the strategies
primary school administrators, 2) Construction of the for common vision, relations, participation,
strategies development of leadership for the primary command, and instructions. 2. Created strategies
school administrators, 3) Evaluation of suitability and for the development of leadership for the primary
possibility of the strategies for the development of school administrators comprised of the following
leadership for the primary school administrators. 4) components: vision, mission, objectives, goals and
Proposal and assessment concerned of recognition strategies which were composed of five strategies: a
of strategies for the development of leadership for common vision, relations, participation, command
the primary school administrators. The samples of and instructions. Each strategy consisted of
the study were 251 primary school administrators procedures, objective, goals, indicators all as the
of Ubon Ratchathani Primary Educational Service strategies for the development of leadership.
Area Office 1. The research instruments included This had the conformity at level one which
recording form, strategy frequency table of business meant that five experts on the strategies were
leaders and the case study of strategy of business certain that there was a correspondence of the
leaders, interview, and questionnaire. Statistics relevant concepts, theories and administration.
used in data analysis were percentage, mean,
 	 Keywords : Strategic, Development of Strategic Leadership

บทนํา
ปรากฏการณ์ รุ ก คื บ ทางสั ง คมของโลกมนุ ษ ย์ ใ น
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลลักษณะเชิงพลวัตมีนัยสำ�คัญตามกฎ
ไตรลักษณ์ อาจจะหนัก เบา ช้า รวดเร็ว หรือจากความ
ซับซ้อน ความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
การเปลีย่ นจากกยุคข้อมูลข่าวสาร ไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้
ความไร้ประสิทธิภาพภาวะผู้นำ�  การบริหารจัดการที่ให้
ความสำ�คัญกับการจัดการตามหน้าที่ และความไม่แน่นอน
สภาวการณ์ของโลก ได้ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาเป็น
อย่างมาก การค้นหาสภาพความเป็นจริงทางสังคม การ
ค้นหาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กร เพือ่ ควบคุมสถานการณ์ทซี่ บั ซ้อนอย่างปัจจุบนั
ทันต่อสภาพการณ์เปลีย่ นแปลง และความอยูร่ อดของสังคม
จากกระบวนการตั้งคำ�ถาม การวิเคราะห์และสังเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร จัดหมวดหมู่
ข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ กำ�หนดกลยุทธ์ คือ หนึง่ ในตัวชีว้ ดั ความ
สำ�เร็จของสถานศึกษา ที่คุ้มทุนคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ไม่ยึดติดกับกลวิธีเดิมๆ สิ่งเดิม ๆ ที่
เคยปฏิบัติอยู่ ให้สอดรับกับเหตุการณ์ เวลา สถานที่ ห่วงโซ่
ค่านิยมวัฒนธรรมขององค์กร การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
ทางสังคม วิเคราะห์และสังเคราะห์รว่ มกัน ค้นหาโอกาส ลด
อุปสรรค เพิ่มจุดแข็ง ลบหรือลดจุดอ่อน กำ�หนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายกลยุทธ์ การกำ�หนด
กลยุทธ์ การยอมรับของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร บ่งถึง
เอกลักษณ์ ความชาญฉลาดอย่างสร้างสรรค์ ร่วมตัดสินใจ
ร่วมคิด ร่วมทำ�อย่างเป็นระบบขององค์กร ในระยะยาว
มีภารกิจเพื่อวันข้างหน้า เป็นบุคลากรแห่งอนาคต ใช้ทักษะ
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การจูงใจ การเจรจา การปฏิเสธที่ได้ผล ยึดหลักการเมือง
ในองค์กร ไม่ยึดติดกับตนเอง ผสมผสานวิธีการระหว่าง
องค์ความรู้และประสบการณ์ กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญ
กับความจริงและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ มุ่งมั่นในความสำ�เร็จ
เข้าใจสถานการณ์ สู้กับวิกฤติ รับฟังคำ�วิจารณ์ มีทัศนคติ
เชิงบวก ยึดคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีทักษะการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
มีศกั ยภาพในการแข่งขัน รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมภายนอก
และภายในองค์กร สะท้อนถึงวิสยั ทัศน์ หลักการทำ�งานร่วมกัน
ค่านิยมหลักวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ขององค์กรทีเ่ หมาะสมกับสภาพการณ์เปลีย่ นแปลงของสังคม
โลกปัจจุบัน และในอนาคต
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน เป็นหนึง่ ในนวัตกรรมทีแ่ สดงถึงเอกสิทธิแ์ ละความ
แตกต่างระหว่างความเป็นผูน้ �ำ กับผูต้ าม ในเชิงกระบวนทัศน์
กลยุทธ์ การโน้มน้าว ผลักดันกลุ่มบุคคล หรือบุคคลยินยอม
ปฏิบตั ติ ามในทีส่ ดุ ด้วยกลวิธกี ารสร้างวิสยั ทัศน์รว่ ม การสร้าง
สัมพันธภาพ การสร้างการมีส่วนร่วม การสั่งการ และกลวิธี
การสอนงาน เพื่อแก้ปัญหา พัฒนา และป้องกันการรุกคืบ
สังคม โชเชียลเน็ตเวิรก์ พัฒนาการภาวะผูน้ �ำ เชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีจดุ เริม่ ต้นทีต่ วั ผูน้ �ำ องค์กรมีวสิ ยั ทัศน์
เชิงกลยุทธ์ เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์
นักพัฒนาเชิงกลยุทธ์ นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นนักขับเคลือ่ น
กลยุทธ์ และใช้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ จากกระบวนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายในองค์กรเพือ่ สร้างความ
เข้มแข็งให้ฐานปฏิบตั ิ ด้วยหลักการโน้มน้าว การผลักดัน การ
พัฒนาจุดแข็งแทนการปรับปรุง หรือการแก้ไข จุดอ่อนของ
บุคลากร (เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์, 2554 : 8) กลยุทธ์การพัฒนา
ภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็นการค้นหา
จับคูป่ จั จัยหลักเพือ่ สร้างกลยุทธ์ สร้างวิสยั ทัศน์รว่ ม การสร้าง
สัมพันธภาพ การมีส่วนร่วม การสั่งการ และการสอนงาน
ซึ่งสอดรับกับแนวคิดว่า “การสร้างกลยุทธ์เป็นวิธีการที่ดี
ที่สุดหรือเป็นไปได้มากที่สุดสำ�หรับองค์กร เพื่อรักษาระดับ
การเจริญเติบโตขององค์กร” (ธีระ รุญเจริญ, 2554 : 71)
จากความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาได้
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรทางการศึกษา
โดยตรง และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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โดยอ้อม ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีความสนใจศึกษาวิจัยกลยุทธ์การ
พัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีความ
คาดหวังว่าการดำ�เนินการวิจัยครั้งนี้จะได้กลยุทธ์ที่จะเป็น
ตัวขับเคลือ่ นทีส่ �ำ คัญของผูอ้ �ำ นวยการสถานศึกษา ผูท้ มี่ สี ว่ น
เกีย่ วข้องสามารถดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ เพือ่ นำ�สถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานไปสูเ่ ป้าหมายการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยไปสูโ่ ลกแห่งอนาคต หรือประยุกต์ใช้กบั บริบท
ใกล้เคียงการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อนำ�เสนอกลยุทธ์การพัฒนา
ภาวะผู้ นำ � ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและมี
วัตถุประสงค์เฉพาะคือ 1) เพือ่ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน 2) เพื่ อ สร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาภาวะผู้ นำ � ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อประเมินกลยุทธ์การ
พัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และ 4)
เพือ่ นำ�เสนอกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นีค้ อื ผูอ้ �ำ นวยการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จำ�นวน 251 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างตามลักษณะของประชากรทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกัน (Cluster Sampling) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,
2555 : 61) จากการศึกษาเอกสาร ตำ�รา และงานวิจัยที่
เกีย่ วข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ รงคุณวุฒิ การศึกษาสภาพ
การณ์ปฏิบตั จิ ริง และกรณีศกึ ษา พบว่า มีตวั แปรทีเ่ กีย่ วข้อง
ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ 2) การพัฒนาภาวะผูน้ � 
ำ 3) กลยุทธ์
การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
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ฐาน มี 4 ข้อย่อย ดังนีค้ อื 1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีกลยุทธ์
การพัฒนาภาวะผู้นำ�  และกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเอกสาร ตำ�รางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 5 ท่าน 3) การศึกษาสภาพการณ์
ปฏิบัติจริง กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานจากกลุ่มตัวอย่าง 4) การสังเคราะห์ข้อมูล
พืน้ ฐานแนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับกลยุทธ์ การพัฒนาภาวะ
ผูน้ � ำ และกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน และการศึกษาสภาพการณ์ปฏิบตั จิ ริงกลยุทธ์การพัฒนา
ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มี 2 ข้อย่อย คือ 1) การ
สร้างกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากการสังเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานแนวคิดทฤษฎี
กลยุทธ์ การพัฒนาภาวะผู้นำ�  และกลยุทธ์การพัฒนาภาวะ
ผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเอกสาร ตำ�รา
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำ�นวน 5 ท่าน และการศึกษาสภาพ
การณ์ปฏิบัติจริงกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากกลุ่มตัวอย่าง 2) การประชุม
สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 12 ท่าน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 17 ท่าน
ขัน้ ตอนที่ 4 การนำ�เสนอกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องมี 2
ข้อย่อย คือ 1) การนำ�เสนอกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพือ่ ขอความคิดเห็นต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
จำ�นวน 24 ท่าน และ 2) การประเมินความคิดเห็นกลยุทธ์
การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาจากผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง จำ�นวน 24 ท่าน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกลยุทธ์การ
พัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า
องค์ประกอบของกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คือ 1) วิสยั ทัศน์ขององค์กร คือกลวิธี
พัฒนาตนเอง และบุคคลอื่น สร้างผู้นำ�ทดแทน และสร้าง
ความสัมพันธ์ การยอมรับของบุคคลอื่นทีมงานให้สอดรับ
หลักการปฏิบัติค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กร 2) พันธกิจ
ขององค์กร คือการพัฒนาตนเอง และบุคคลอื่น สร้างความ
สัมพันธ์ และผูน้ �ำ ทดแทน การยอมรับของบุคคลอืน่ และทีม
งานให้สอดรับหลักปฏิบัติ ค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กร 3)
วัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อพัฒนาพลังการโน้มน้าว ผลัก
ดันให้บุคคล กลุ่มบุคคลให้ยินยอม และปฏิบัติตาม จาก
ความสัมพันธ์ และมีระยะเวลาเป็นตัวกำ�หนด 4) เป้าหมาย
ขององค์กร คือผู้นำ�สามารถพัฒนาพลังโน้มน้าวผลักดันให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลยินยอมปฏิบัติตามจากความสัมพันธ์
สร้างผู้นำ�ทดแทน สร้างการยอมรับ จากทีมงาน และบุคคล
อื่นให้สอดรับหลักการปฏิบัติ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ให้เกิดรูปธรรมตามระยะเวลาที่ได้กำ�หนดไว้ 5) กลยุทธ์ คือ
กลวิธีพัฒนาหรือการแก้ปัญหาผู้นำ�องค์กร อย่างเป็นระบบ
เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กร พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์กร ผ่านการปฏิบตั เิ ชิงกลยุทธ์ มี 5 กลยุทธ์
คือกลยุทธ์การสร้างวิสยั ทัศน์รว่ ม การสร้างสัมพันธภาพ การ
สร้างการมีส่วนร่วม การสั่งการและกลยุทธ์การสอนงาน
2. การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ประกอบกลยุทธ์ดงั นี้ คือ 1) กลยุทธ์
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 2)กลยุทธ์การสร้างสัมพันธภาพ
3) กลยุทธ์การสร้างการมีสว่ นร่วม 4) กลยุทธ์การสัง่ การ และ
5) กลยุทธ์การสอนงาน ซึง่ แต่ละกลยุทธ์ มีองค์ประกอบดังนี้
คือ วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ เป้าหมายของกลยุทธ์ ตัวชี้วัด
ของกลยุทธ์ และวิธีการของกลยุทธ์ ดังภาพที่ 1

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
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วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์
เป้าหมายของกลยุทธ์
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�
ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

การสร้างสัมพันธภาพ
การสร้างการมีส่วนร่วม

วิธีการของกลยุทธ์

การสั่งการ
การสอนงาน

ภาพที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของผู้ และมีวตั ถุประสงค์ของกลยุทธ์ เป้าหมายตัวชีว้ ดั และวิธกี าร
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า กลยุทธ์การสร้างวิสัย ของแต่ละกลยุทธ์ มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่
ทัศน์รว่ ม การสร้างสัมพันธภาพ การสร้างการมีสว่ นร่วม การ ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 1
สัง่ การ และกลยุทธ์การสอนงาน มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 1 การประเมินกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาพรวมการประเมินกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์
เป้าหมายของกลยุทธ์
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
วิธีการของกลยุทธ์
กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
กลยุทธ์การสร้างสัมพันธภาพ
กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์การสอนงาน
กลยุทธ์การสั่งการ
โดยรวม

ผลการประเมิน

4.96
4.98
4.94
4.95
4.88
4.90
4.87
4.89
5.00
4.94

ความเหมาะสม
SD
แปลผล
0.40 มากที่สุด
0.19 มากที่สุด
1.20 มากที่สุด
0.68 มากที่สุด
0.10 มากที่สุด
0.11 มากที่สุด
0.12 มากที่สุด
0.11 มากที่สุด
0.00 มากที่สุด
0.32 มากที่สุด

4.94
4.97
4.92
4.99
4.88
4.88
4.87
4.88
5.00
4.92

ความเป็นไปได้
SD
แปลผล
1.20
มากที่สุด
0.26
มากที่สุด
0.44
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.10
มากที่สุด
0.13
มากที่สุด
0.25
มากที่สุด
0.12
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.28
มากที่สุด

4.ผลการนำ�เสนอกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�ำ ของผู้ สัมพันธภาพ การสร้างการมีสว่ นร่วม การสัง่ การและกลยุทธ์
บริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพบว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การสอนงาน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 2
ตัวชีว้ ดั และวิธกี ารกลยุทธ์การสร้างวิสยั ทัศน์รว่ ม การสร้าง
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นของการนำ�เสนอกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำ�ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์ประกอบกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์
เป้าหมายของกลยุทธ์
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
วิธีการของกลยุทธ์
กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
กลยุทธ์การสร้างสัมพันธภาพ
กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์การสอนงาน
กลยุทธ์การสั่งการ
โดยรวม
อภิปรายผล
องค์ประกอบของกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้น�ำ ของผู้
บริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานซึง่ ประกอบด้วย 1.1 วิสยั ทัศน์
ขององค์กร คือกลวิธีพัฒนาตนเอง และบุคคลอื่น การสร้าง
ความสัมพันธ์ สร้างผูน้ �ำ ทดแทน และการยอมรับจากทีมงาน
และบุคคลอื่นให้สอดรับแนวทางปฏิบัติ ค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร 1.2 พันธกิจขององค์กร คือภารกิจพัฒนาตนเอง และ
บุคคลอืน่ การสร้างความสัมพันธ์ สร้างผูน้ �ำ ทดแทน และการ
ยอมรับจากทีมงาน และบุคคลอื่นให้สอดรับแนวทางปฏิบัติ
ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร 1.3 วัตถุประสงค์ของ
องค์กร เพื่อพัฒนาพลังโน้มน้าว ผลักดันให้บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลยินยอมปฏิบตั ติ าม จากความสัมพันธ์ สร้างผูน้ �ำ ทดแทน
ให้สอดรับหลักปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร
โดยมีเงื่อนไขเป็นระยะเวลาเป็นตัวกำ�หนด 1.4 เป้าหมาย
ขององค์กร คือผูน้ �ำ สามารถพัฒนาพลังการโน้มน้าว ผลักดัน
ให้บคุ คล หรือกลุม่ บุคคลยินยอมปฏิบตั ติ ามจากความสัมพันธ์
การสร้างผูน้ �ำ ทดแทน ให้สอดรับแนวทางปฏิบตั ิ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมขององค์กร ให้เป็นรูปธรรมตามระยะเวลาที่ได้
กำ�หนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Scott Campbell &
Ellen Samiec (2005 : 358) 1.5 กลยุทธ์ คือกลวิธีการ
พัฒนาหรือการแก้ปญ
ั หาของผูน้ �ำ องค์กรอย่างเป็นระบบ ให้

4.92
4.96
4.92
5.00
4.98
4.97
4.97
4.95
4.94
4.96

ผลการประเมินความคิดเห็น
SD
แปลผล
1.64
มากที่สุด
0.32
มากที่สุด
1.64
มากที่สุด
0.00
มากที่สุด
0.06
มากที่สุด
0.26
มากที่สุด
0.26
มากที่สุด
0.68
มากที่สุด
0.78
มากที่สุด
0.63
มากที่สุด

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ขององค์กร ผ่านการปฏิบตั เิ ชิงกลยุทธ์ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ จตุพร สังขวรรณ (2557 : 23) ประกอบด้วยกลยุทธ์
2.1 การสร้างวิสยั ทัศน์รว่ ม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ร่วมกำ�หนด
ภาพอนาคตขององค์กรทีต่ อ้ งการร่วมกัน สือ่ สารภาพอนาคต
ขององค์กรได้ต่อเนื่อง สอดคล้องตรงกัน รับรู้ถึงการปฏิบัติ
งานเพือ่ ให้บรรลุภาพอนาคตขององค์กร ให้อสิ ระสิง่ ใหม่หรือ
โอกาสใหม่ๆเพื่อรักษาไว้ซึ่งแรงจูงใจ กระตือรือร้น มีเป้า
หมายของกลยุทธ์ คือ ผู้นำ�สามารถกำ�หนดภาพแห่งอนาคต
ขององค์กรที่ต้องการร่วมกัน การสื่อสารภาพอนาคตของ
องค์กรได้ต่อเนื่อง สอดคล้องตรงกัน รับทราบถึงการปฏิบัติ
งาน เพื่อให้บรรลุภาพแห่งอนาคตขององค์กรร่วมกันการให้
อิสระกับสิ่งใหม่ และโอกาสใหม่ ๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแรงจูงใจ
กระตือรือร้นได้ โดยมีตัวชี้วัดของกลยุทธ์คือผู้นำ�ร่วม และ
รับรู้สนใจ ตระหนักและชื่นชมการกำ�หนดภาพอนาคตของ
องค์กรทีต่ อ้ งการร่วมกัน สนใจ สือ่ สารภาพอนาคตขององค์กร
ได้ต่อเนื่องสอดคล้องตรงกัน ให้อิสระกับสิ่งใหม่โอกาสใหม่
เพือ่ รักษาไว้ซงึ่ แรงจูงใจ กระตือรือร้น และมีวธิ กี ารของกลยุทธ์
คือการกำ�หนดภาพแห่งอนาคตขององค์กรทีต่ อ้ งการร่วมกัน
สือ่ สารภาพอนาคตองค์กรได้อย่างต่อเนือ่ งสอดคล้องตรงกัน
มีอสิ ระในสิง่ ใหม่ โอกาสใหม่ๆเพือ่ รักษาไว้ซงึ่ แรงจูงใจความ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
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กระตือรือร้น 2.2 การสร้างสัมพันธภาพ มีวัตถุประสงค์
กลยุทธ์ เพื่อสร้างความรู้สึกใส่ใจในความเป็นอยู่ของบุคคล
หรือกลุม่ บุคคล ส่งเสริมสนับสนุนให้ก�ำ ลังใจบุคคล หรือกลุม่
บุคคล การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง แก้ปัญหา ได้ข้อยุติ และเป็น
ทีย่ อมรับจากทุกฝ่าย การเสริมสร้างทีมงานให้มปี ระสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล และมีเป้าหมายของกลยุทธ์ คือผู้นำ�ใส่ใจ
ความเป็นอยูข่ องบุคคล หรือกลุม่ บุคคลสนับสนุนให้ก�ำ ลังใจ
บุคคล ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ที่เป็นปัญหาจนได้ข้อยุติ เป็นที่
ยอมรับจากทุกฝ่าย สร้างทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพมี
ประสิทธิผลกับกลุม่ บุคคล มีตวั ชีว้ ดั ของกลยุทธ์คอื ผูน้ �ำ ใส่ใจ
ความเป็นอยูข่ องบุคคล กลุม่ บุคคล ตระหนักถึงการส่งเสริม
และสนับสนุนให้กำ�ลังใจ สนใจไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งที่เป็น
ปัญหาได้ขอ้ ยุตแิ ละเป็นทีย่ อมรับจากทุกฝ่าย ชืน่ ชมการสร้าง
ทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล โดยมีวิธีการของ
กลยุทธ์ คือ การใส่ใจความเป็นอยู่ของบุคคล กลุ่มบุคคล
สนับสนุนให้กำ�ลังใจบุคคล กลุ่มบุคคล ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
ที่เป็นปัญหาจนได้ข้อยุติและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
สร้างทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผลกับบุคคล กลุม่
บุคคล 2.3 การสร้างการมีสว่ นร่วม มีวตั ถุประสงค์ของกลยุทธ์
เพื่อรับฟัง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อมูลของบุคคลกลุ่ม
บุคคล พิจารณาทีม่ าของข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เพื่อประกอบการตัดสินใจ การประกาศให้เกียรติเจ้าของ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่ได้รับการนำ�ไปปฏิบัติ
งาน และการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม ที่เห็นพ้องด้วยกันทุก
ฝ่าย และมีเป้าหมายของกลยุทธ์ คือผู้นำ�สามารถเปิดรับฟัง
ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของบุคคล กลุ่มบุคคล
พิจารณาที่มาของข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ และประกาศให้เกียรติเจ้าของข้อคิด
เห็นข้อเสนอแนะและข้อมูลที่นำ�ไปปฏิบัติ มีกระบวนการ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมที่เห็นพ้องด้วยกันทุกฝ่าย มีตัวชี้วัด
ของกลยุทธ์คือผู้น�ำ รับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของ
บุคคลหรือกลุม่ บุคคลได้ ตระหนักถึงการได้มาซึง่ ข้อมูล ข้อคิด
เห็นข้อเสนอแนะทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจ สนใจ
ประกาศให้เกียรติเจ้าของข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูล
ที่ได้นำ�ไปใช้ปฏิบัติงาน และผู้นำ�ชื่นชมการตัดสินใจแบบมี
ส่วนร่วมทีเ่ ห็นพ้องด้วยกันทุกฝ่ายได้ โดยมีวธิ กี ารของกลยุทธ์
คือการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลของบุคคล
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

กลุ่มบุคคล การพิจารณาที่มาของข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และประกาศให้
เกียรติเจ้าของข้อมูลข้อ คิดเห็น และ ข้อเสนอแนะที่ได้รับ
การนำ�ไปปฏิบตั ิ และการใช้กระบวนการตัดสินใจแบบมีสว่ น
ร่วมทีม่ คี วามเห็นพ้องด้วยกันทุกฝ่าย 2.4 กลยุทธ์การสัง่ การ
มีวัตถุประสงค์ของ กลยุทธ์ เพื่อเรียงลำ�ดับความสำ�คัญของ
คำ�สั่งก่อนหลังได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานที่มี
อยูป่ ระกอบการตัดสินใจออกคำ�สัง่ ได้รวดเร็ว จากข้อมูลพืน้
ฐานและประสบการณ์ของผูบ้ ริหาร ออกคำ�สัง่ ได้อย่างชัดเจน
มีเหตุผลสอดรับระเบียบกฎหมาย และนโยบาย ตรวจสอบ
ผลปฏิบัติงาน จากความร่วมมือปฏิบัติตามคำ�สั่ง โดยมีเป้า
หมายของกลยุทธ์ คือผู้นำ�เรียงลำ�ดับความสำ�คัญคำ�สั่งก่อน
หลังได้อย่างรวดเร็ว บนข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ ตัดสินใจออก
คำ�สั่งชัดเจน รวดเร็ว จากข้อมูลพื้นฐาน ประสบการณ์ของ
ผู้บริหารได้ชัดเจน มีเหตุผล สอดรับกับระเบียบ กฎหมาย
และนโยบาย ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านความร่วมมือ จาก
การปฏิบัติตามคำ�สั่ง โดยมีตัวชี้วัดของกลยุทธ์ คือผู้นำ�รับรู้
การเรียงลำ�ดับคำ�สัง่ ก่อนหลังได้รวดเร็วบนข้อมูลพืน้ ฐานทีม่ ี
อยู่ ตระหนักถึงการตัดสินใจ ออกคำ�สั่งได้รวดเร็วจากข้อมูล
พืน้ ฐาน ประสบการณ์ของผูบ้ ริหารได้ชดั เจน มีเหตุผลประกอบ
ชืน่ ชมการตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ าน จากความร่วมมือการ
ปฏิบตั งิ าน และมีวธิ กี ารของกลยุทธ์ คือการเรียงลำ�ดับความ
สำ�คัญของคำ�สัง่ ก่อนหลังได้รวดเร็ว บนข้อมูลพืน้ ฐานทีม่ อี ยู่
การตัดสินใจออกคำ�สั่งได้อย่างรวดเร็ว จากข้อมูลพื้นฐาน
และประสบการณ์ของผูบ้ ริหาร มีเหตุผลสอดรับกับกฎระเบียบ
กฎหมาย และนโยบาย ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน จาก
ความร่วมมือการปฏิบัติตามคำ�สั่ง 2.5 กลยุทธ์การสอนงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ เพื่อประเมินหาจุดเด่น และ
จุดทีค่ วรพัฒนาของบุคคล กลุม่ บุคคล มอบหมายงานทีท่ า้ ทาย
และข้อมูลย้อนกลับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
ทำ�งาน ของบุคคล และกลุ่มบุคคล เลือกใช้วิธีการสอน และ
การอบรมทีเ่ หมาะสมการเรียนรูข้ องบุคคลหรือกลุม่ บุคคลมี
เป้าหมายของกลยุทธ์คอื ผูน้ �ำ สามารถประเมินหาจุดเด่น จุด
ที่ควรพัฒนาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มอบหมายงานที่
ท้าทาย และใช้ขอ้ มูลย้อนกลับเพือ่ ยกระดับขีดความสามารถ
ในการทำ�งานของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลและเลือกใช้วิธีการ
สอน และการอบรมทีเ่ หมาะสมกับการเรียนรูข้ องกลุม่ บุคคล

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

หรือบุคคลได้และมีตวั ชีว้ ดั ของกลยุทธ์คอื ผูน้ �ำ รับรูก้ ารประเมิน
หาจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของบุคคลและกลุ่มบุคคล
ตระหนักสนใจถึงการมอบหมายงานที่ท้าทาย ใช้ข้อมูลย้อน
กลับเพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการทำ�งาน ผูน้ �ำ ชืน่ ชม
เลือกใช้วิธีการสอนการอบรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของ
กลุม่ บุคคลหรือบุคคล โดยมีวธิ กี ารของกลยุทธ์คอื การประเมิน
หาจุดเด่น และจุดทีค่ วรพัฒนาของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลการ
มอบหมายงานที่ท้าทายและใช้ข้อมูลย้อนกับเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการทำ�งานของบุคคลและกลุ่มบุคคล
การเลือกใช้วิธีการสอน การอบรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลสอดรับแนวคิดของ Jim Collins
& Peter F. Drucker (2010 : 91) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ของจิณณวัตร ปะโคทัง (2556) ได้ท�ำ การวิจยั เรือ่ ง ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับยุทธศาสตร์ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กมีความคิดเห็นโดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก และ
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารการศึกษา เพือ่ พัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ยุทธศาสตร์ ประกอบ
ด้วย1) การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) การ
ดำ � เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย นและผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒพิ บว่ามี 8 ยุทธศาสตร์ คือส่วน
ที่ 1.ยุทธศาสตร์พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสมรรถนะครู ยุทธศาสตร์ดา้ นการ
พัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก และส่วนที่ 2.ยุทธศาสตร์สนับสนุนสูค่ ณ
ุ ภาพ
การศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างทีมงานทีเ่ ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ชุมชน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายพัฒนาสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก 2.ผลการสร้างยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 8
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการ
ของผูเ้ รียน 2) ด้านการจัดระบบทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพการศึกษา
3) ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา 4) ด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 5) ด้านการ

พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 6) ด้านการ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน 7) ด้านการ
ระดมทรัพยากร และ 8) ด้านการสร้างเครือข่าย จากการ
สอบถามผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยภาพรวมพบว่า ยุทธศาสตร์ มีความ
สอดคล้องกับคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็กอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด ทุ ก ด้ า น 3. ผลการทดลองใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งจากการทดลองพบว่า ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถาน
ศึกษาขนาดเล็กมีประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำ�หนดไว้อยู่ในระดับมากที่สุด 4.
ผลการนำ�เสนอและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก
พบว่า การนำ�เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก ผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ และการประเมิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลวิจยั ไปใช้ในสถานการณ์
ทีเ่ หมาะสมกับกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 1) สถานการณ์การเติบโตขององค์กร
เป็นไปอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ทเี่ หมาะสม คือ กลยุทธ์การสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม การสร้างการมีส่วนร่วม และกลยุทธ์การสอน
งาน 2) สถานการณ์ทำ�งานที่รีบเร่ง กลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ
กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การสร้างสัมพันธภาพ และ
กลยุทธ์การสอนงาน 3) สถานการณ์วิกฤติฉับพลัน กลยุทธ์
ที่เหมาะสม คือกลยุทธ์การสั่งการ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
และกลยุทธ์การสร้างสัมพันธภาพ 4) สถานการณ์สร้างความ
สามัคคี กลยุทธ์เหมาะสมคือกลยุทธ์กลยุทธ์การสร้างวิสยั ทัศน์
ร่วม การสร้างสัมพันธภาพ และกลยุทธ์การสร้างการมีส่วน
ร่วม 5) สถานการณ์มีความขัดแย้ง กลยุทธ์ที่ความเหมาะ
สม คือกลยุทธ์การสร้างสัมพันธภาพ การสร้างวิสยั ทัศน์รว่ ม
และกลยุทธ์การสั่งการ 6) สถานการณ์ขาดทักษะทางสังคม
ควรใช้กลยุทธ์การสร้างสัมพันธภาพ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
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และกลยุทธ์การสอนงาน 7) สถานการณ์สร้างความต่อเนือ่ ง
กลยุทธ์ควรใช้กลยุทธ์การสอนงาน การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
การสร้างการมีส่วนร่วมและกลยุทธ์การสร้างสัมพันธภาพ
ข้ อ เสนอแนะในการวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป คื อ กลยุ ท ธ์
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ห รื อ เชิ ง รุ ก การพั ฒ นาภาวะผู้ นำ � ของผู้
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
การสร้างสัมพันธภาพ การมีส่วนร่วม การสั่งการ และการ
สอนงาน เป็นต้น
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