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บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  

จากกระแสสังคมโลกที่สงผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครอง 

การศึกษาและวัฒนธรรมทําใหประเทศไทยตองดําเนินการปฏิรูปหลายดานไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ 

ระบบการเงิน การคลัง ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการศึกษา เปนตน สําหรับการปฏิรูป 

การศึกษาน้ันไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ต้ังแตป พ.ศ. 2539 โดยเนนการปฏิรูป 4 ดาน

ดวยกัน คือ ดานโรงเรียนและสถานศึกษา ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ดานระบบ 

การบริหารการศึกษา ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา ในป 

พ.ศ. 2550 ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาน้ันเปนความคาดหวังของคนในสังคมวา การศึกษาจะเปนเครื่องมือ

ที่สําคัญที่จะผลักดันใหประเทศชาติรอดพนจากภาวะวิกฤติตาง ๆ และยกระดับประเทศ เขาสูคุณภาพ

มาตรฐานเพราะการศึกษาเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพสามารถใชศักยภาพ ดังกลาว

พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความสําคัญของการศึกษา

ดังกลาวน้ัน ประเทศไทยใหความสําคัญกับการปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นไดจากกระทรวงศึกษาธิการ

ไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหโรงเรียนมีบทบาทหนาที่ที่ตอง

ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาไวดังน้ี มาตรา 9 การจัดระบบโครงสรางและ

กระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการ

กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาและจัดระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา มีการสงเสริม

มาตรฐานตามวิชาชีพครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาครู คณาจารย บุคลากรทาง 

การศึกษาอยางตอเน่ือง มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา การมีสวนรวม

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร สถาบันศาสนาและสถาบนัสงัคมอื่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ไดมีพระราชดํารัสพระราชทาน 

แกคณะครูและนักเรยีน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ความวา การศึกษาเปน

ปจจัยในการสรางและพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคม บานเมืองใด

ใหการศึกษาที่ดีแก เยาวชนไดอยางครบถวนพอเหมาะกันทุก ๆ ดาน สังคม และบานเมืองน้ันก็จะมี 

พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธํารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกาวหนา

ตอไปไดตลอด การศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาเยาวชนซึ่งเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ     

ของประเทศชาติ ดังน้ันจึงเปนบทบาทภาระหนาที่ของผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา 
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อยางมีคุณภาพ เปนไปตามความมุงหมายในการพัฒนาการศึกษาของชาติตามความในพระราชบัญญัติ 

การศึกษา พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ที่ตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) สอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดแนวนโยบายดานศาสนา สังคม สาธารณสุข 

การศึกษาและวัฒนธรรม ใหพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ

ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อ

พัฒนาการศึกษาของชาติจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูบุคลากรทางการศึกษาใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทยมีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน

สวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

บุคคลที่มีความสําคัญอยางย่ิงที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา 

เพราะตองเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝาย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียน

การสอน รวมทั้งประสานสัมพันธมีความสามารถในการระดมและใชทรัพยากรเพื่อการบริหารอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปรียบไดวาเปนจอมทัพสําคัญที่จะนําพาองคกรให

กาวไปในกระแสแหงการปฏิรูปไดอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน นําไปสู

เปาหมายที่พึงประสงคโดยการกําหนดเปนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติที่แสดงใหเห็น

ศักยภาพคุณภาพ เกิดประสทิธิภาพสงูสุดในการบรหิารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เพราะผูบริหาร

เปนผูนําสถานศึกษาตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในการดําเนินการ ตลอดจนตองมีภาวะผูนําเพื่อ

นําสถานศึกษาบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 27 ในพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่ระบุวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคล สงเสริม 

พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา กําหนดภาระงาน วางแผนและประเมินผลการดําเนินงานในสถานศึกษา 

เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินงานไดอยางมปีระสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมาย (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ, 2551) จึงเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวา ผูบริหารขององคกรเปนผูที่มี

ความสําคัญตอความสําเร็จและความลมเหลวขององคกร ปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดของผูบริหาร     

ในการนําพาองคกรใหอยูรอดและเจริญกาวหนา ก็คือ ภาวะผูนําองคกรใดมีผูบริหารที่มีภาวะผูนําที่ดี   

มีความสามารถยอมสามารถนําองคกรสูผลสําเร็จตามเปาหมาย ในทางตรงกันขามหากองคกรใดก็ตามมี

ผูบริหารที่ดอยคุณภาพ ยอมทําลายขวัญและกําลังใจของผูใตบังคับบัญชา อันจะนําไปสูผลผลิต             

ที่ตํ่าลงและผลการดําเนินงานที่ลมเหลว (ภารดี อนันตนาวี, 2551)  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดนําแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ 

(Strategic Management) มาเปนหลักการในการบริหารที่ชวยทําใหองคกรมีการกําหนดทิศทาง      

ที่ชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อไปสูทิศทางที่ตองการ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน
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ใชในการบริหารเชิงกลยุทธ และเปนเครื่องมือที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหนวยงานราชการ 

ใหเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งเปนองคกรที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในยุควิกฤตไดดี            

มีผลงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาบุคลากรที่เกงและมีความสามารถไวได โดยมุงเนนการ

พัฒนาที่ตัวคนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551) เน่ืองจากเช่ือวาคนเปน

ทรัพยากรที่มีคาและสามารถเขามามีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไดทั้งระบบ ทั้งน้ี กระบวนการ 

พัฒนาที่ไดผลเสมอมา คือ การศึกษาที่จัดไดอยางมีคุณภาพและเอื้อตอการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนา

ผูบริหารน้ัน กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารใหแกผูบริหาร

สถานศึกษาทุกแหง มีการพัฒนาแบบบูรณาการและประสานเช่ือมโยงโดยยึดสถานศึกษาและเขตพื้นที่

เปนศูนยกลาง ไดจัดต้ังสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเปนองคกร

มหาชนข้ึนมา เพื่อประเมนิคุณภาพภายนอกและรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาทุกระดับ และประเภท

การศึกษา แตยังมีปญหาที่จะตองเรงพัฒนาปรับปรุงและตอยอด อาทิเชน มีสถานศึกษาจํานวนมาก  

ที่ไมไดมาตรฐาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตํ่า ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งการคิดวิเคราะห ใฝเรียนรู

และแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดแคลนครู คณาจารยที่มีคุณภาพและ    

มี คุณธรรม ไมไดคนเกง คนดี และใจรักมาเปนครู คณาจารย ไมมีการกระจายอํานาจการบริหาร

จัดการทั้งสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามเปาหมาย รวมทั้ง         

ยังขาดการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาจากทุกภาคสวนอยางแทจริง  

ความเปนผูนําเชิงกลยุทธหรอืภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic Leadership) เปนความสามารถ

ที่ผูนําสามารถบริหารองคกรอยางมปีระสิทธิผล และรักษาผลการดําเนินงานที่สูงกวามาตรฐานตลอดเวลา 

เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและไดรับผลตอบแทนที่สงูกวาเกณฑเฉลีย่ ความสามารถขององคกรการเรียนรู

วิธีการปฏิบัติภายใตสถานการณการแขงขันที่ซบัซอนและแตกตางกนั กลาตัดสินใจภายใตความไมแนนอน 

และกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่ผันผวน ซับซอนและคาดการณผลกระทบที่เกิดข้ึน

ไดยาก ซึ่งเปนรูปแบบของผูนําที่ชาญฉลาด สามารถนําความเจริญกาวหนามาสูองคกรทําใหประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายเสมอ โดยเริ่มจากการเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล และนําวิสัยทัศนมาสูการ

ปฏิบัติไดสําเร็จตามข้ันตอน (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2552) เปนผูนําที่ปรับเปลี่ยนทิศทาง วิธีการคิดให

เปนการคิดเชิงระบบ (System Thinking) การคิดเชิงมโนทัศน (Conceptual Thinking) และการคิด

เชิงสรางสรรค (Creativity Thinking) ผานทางกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2551) 

ที่ตองรับผิดชอบตอการบริหารเชิงกลยุทธทุกข้ันตอน โดยการตัดสินใจอยางเปดเผยตรงไปตรงมา         

มีความกลาและจริงจังกับความจําเปนตองการตัดสินใจที่ยากลําบากที่ไมสามารถมอบใหผูอื่นตัดสินใจ

แทนได ผานสายตาอันกวางไกลที่พวกเขาสะทอนมุมมอง เงื่อนไขตาง ๆ จากภายนอกเขามาใหองคกร 

เขาใจวาการตัดสินใจดังกลาวจะเกิดผลกระทบตอระบบภายในที่ใชอยูอยางไร ความเปนผูนําเชิงกลยุทธ

ที่มีประสิทธิภาพจะใชวิสัยทัศนในการกระตุนเพื่อนรวมงาน และเรียกรองใหมีการตอบสนองกลับจาก

เพื่อนรวมงานทุกระดับเกีย่วกับการประเมินผลการตัดสินใจยาก ๆ  และวิสัยทัศนของพวกเขาเพื่อพัฒนา
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องคกรที่แข็งแกรงทั้งภายในและภายนอก เพื่อชวยเหลือใหวิสัยทัศนเชิงกลยุทธเปนรูปแบบภาวะผูนํา

ที่มีประสิทธิผลและมักจะแสดงออกมาเสมอ เมื่อมีสถานการณที่ตองใชความกลาเสี่ยง และกลาตัดสินใจ 

ภายใตความไมแนนอนมากกวาผูนําอื่น ๆ โดยเฉพาะคูแขงทางกลยุทธทั้งในประเทศและนานาประเทศ 

เน่ืองจากกลยุทธจะไมสามารถกําหนดและนําไปปฏิบัติใหบรรลุผลตอบแทนที่สูงกวาเกณฑได ถาไมมี

ผูนําเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิผลที่ตองการความสําเร็จทางกลยุทธ ซึ่งเปนภาวะผูนําของผูนําองคกร       

ในศตวรรษน้ี (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 2552) 

จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดที่มีความสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษา เศรษฐกิจ และ 

สังคมในภูมิภาคใตของประเทศไทย มีสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงหลายแหงและมีหนวยงานที่รับผิดชอบ

ในการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เปนหนวยงานหน่ึงที่ตองรับผิดชอบ

มีภารกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารและจัดการศึกษา นโยบายดานการศึกษาเปนตัวขับเคลื่อนขององคกร

อยางหน่ึงที่ตองพัฒนา สถานศึกษาหรือโรงเรียนใน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ไดขับเคลื่อนกลยุทธตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของผูบริหารเพื่อใหผูบริหารไดพัฒนาตนเอง 

รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการกับภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษามาโดยตลอด เพราะผูบริหารสถานศึกษา เปนผูที่ตองนํานโยบายลงสูการปฏิบัติ 

ในสถานศึกษา เน่ืองจากสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด        

สุราษฎรธานีมีการแขงขันสูง ผูบริหารจะตองมองการบริหารจัดการในหลายมิติ เพราะตองมองภาพ

นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ ดังน้ัน สิ่งสําคัญในยุคปจจุบันผูบริหารจงึตองมีการเปลี่ยนแปลง

และมีกลยุทธในการบริหาร รวมทั้งตองมีภาวะผูนําในการบริหารจัดการศึกษา การจัดการในเชิงกลยุทธ 

ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธจึงจะสามารถขับเคลื่อนองคกร ไปสูเปาหมายที่วางไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด 

สุราษฎรธานี พบวา ที่ผานมาการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรยีนในจังหวัดสุราษฎรธานี โดย

ภาพรวมยังขาดเอกภาพในการบริหารทั้งดานการกําหนดนโยบายและการบริหารงานดานอื่น ๆ ดวย

ตัวเอง และยังประสบปญหาดานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนบุคลากร     

ที่มีความรู ความสามารถเฉพาะทาง และยังขาดการสนับสนุน สงเสริม รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม 

กระบวนการทํางานหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

รวมทั้งคุณภาพของผูเรียนซึ่งเปนผลลัพธที่เกิดจากกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งจะเห็นไดจาก

ผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีคะแนน

การทดสอบตํ่าลง มีบางรายวิชาเทาน้ันที่มีคะแนนเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย ดังน้ันการที่สถานศึกษาจะมี

คุณภาพหรือประสบความสําเร็จไดน้ัน ตองอาศัยปจจัยหลายอยางประกอบเขาดวยกัน โดยโรงเรียน

จะตองติดตามการเปลีย่นแปลงตาง ๆ ที่จะเขามามีผลตอการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนอยางใกลชิด 

เชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วิวัฒนาการดานเทคโนโลยี ตลอดจนการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว        

ของจํานวนนักเรียน สิ่งเหลาน้ีสถานศึกษาจะตองรับเอามาเพื่อใชเปนขอมูลในการทําสถานศึกษาให
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ประสบความสําเร็จ โดยผูที่มีความสําคัญมากที่สุดในการทําสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล คือ ผูบริหาร

สถานศึกษา เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาเปนผูทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูความสําเร็จของสถานศึกษาแสดงใหเห็นวา ภาวะผูนํามีความสําคัญอยางย่ิงตอ

ความสําเร็จของสถานศึกษาหรือประสิทธิผลของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา (สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2559) 

จากสภาพปญหาและความสําคัญดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนํา

เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด

สุราษฎรธานี เพื่อใหเปนขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนอันจะเปนขอมูลสําคัญในการนําไปวางแผน 

พัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนการปรับปรุง 

การบริหารงานของสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา 

ชุมชน สังคม และผูเรียนอันเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.  เพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

2.  เพื่อเปรียบเทยีบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

จําแนกตามเพศ ประสบการณการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

1.  ทราบขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน     

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

2.  นําขอมูลที่ไดเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผนกําหนดนโยบายในการบริหารการจัดการสถานศึกษา ดวยการสงเสริม 

สนับสนุน และปรับปรุงภารกิจของสถานศึกษาใหเขากับบริบทแหงการเปลี่ยนแปลง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 1.  ตัวแปรตน คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ประสบการณ         

การทํางาน ขนาดของสถานศึกษา 
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 2.  ตัวแปรตาม คือ ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 1) การกําหนดทิศทางขององคกร 2) การกําหนด

กลยุทธ 3) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 4) การควบคุมและประเมินกลยุทธ 5) วัฒนธรรมขององคกร 

ประชากรปละกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 44 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,368 คน ปการศึกษา 2561 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก ครู 350 คน ที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน       

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยกําหนด

กรอบแนวคิดการวิจัยจากการสรุป แนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะหองคประกอบผูนําเชิงกลยุทธจาก 

Miliken and Yolrath (1991 อางถึงใน กมลชนก แสงสุก, 2559); Nahavandi and Malekzadeh 

(1993); Dess and Miller (1993); Maghroori and Rolland (1997); Dubrin (1998 อางถึงใน 

กมลชนก แสงสุก, 2559); Ireland and Hitt (1999); Gill (2006) และ Hitt, Duane and Hoskisson 

(1991 อางถึงใน อารียา จํานงยา, 2557) พบวา องคประกอบที่นาสนใจและสอดคลองกับบริบท       

ของสถานศึกษา มี 5 องคประกอบ คือ 1) การกําหนดทิศทางขององคกร 2) การกําหนดกลยุทธ       

3) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 4) การควบคุมและประเมินกลยุทธ 5) วัฒนธรรมขององคกร ซึ่งผูวิจัย

นํามาเปนตัวแปรในการศึกษาครั้งน้ี 
 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

สถานะของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

1. เพศ 

2. ประสบการณการทํางาน 

- นอยกวา 5 ป 

- 5 - 10 ป 

- มากกวา 10 ป 

3. ขนาดของสถานศึกษา 

- ขนาดเล็ก 

- ขนาดกลาง 

- ขนาดใหญ 

1. การกําหนดทิศทางขององคกร  

2. การกําหนดกลยุทธ  

3. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

4. การควบคุมและประเมินกลยุทธ  

5. วัฒนธรรมขององคกร 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 

1.  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี อยูในระดับมาก 

2.  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามเพศ 

ประสบการณการทํางาน และขนาดของสถานศึกษามีความแตกตางกัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่มีความ 

สามารถในการคาดการณและมีอิทธิพลตอผูอื่นใหมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ตองการ เพื่อดําเนินงาน

ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

 1. การกําหนดทิศทางขององคกร หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่มี

ความสามารถในการมององคกรที่ตองการจะเปนในอนาคต เขาใจบริบทขององคกร กําหนดแผน       

กลยุทธที่สอดคลองกบัวิสยัทัศน โดยกําหนดวิสัยทัศนไดสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงจากสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหองคกรมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน รูจกัการวางแผนในการดําเนินงาน

อยางเปนข้ันตอนใหกาวสูความเปนเลิศตามวิสัยทัศนขององคกร อาศัยวิธีการ เทคนิคทางเลือกที่ดีที่สุด

ภายใตสภาวะตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการและนํากลยุทธใหม ๆ เพื่อพัฒนาไปสูการเปลี่ยนแปลง

วิธีการในการแขงขัน มีการคิดเชิงกลยุทธที่มีลกัษณะเปนองครวมเปนระบบ มีทิศทางที่ชัดเจนและมอง

โอกาสขององคกร เนนใหบุคลากรมีสวนรวม คิดวิเคราะห คิดสังเคราะหวิสัยทัศนของสถานศึกษา ทบทวน

และปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนเนนการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามทิศทางที่กําหนด  

 2. การกําหนดกลยุทธ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถ 

ในการรวบรวมขอมูลทั้งภายในและภายนอก มีการจัดทําโครงการโดยใชเครื่องมือและเทคนิคการวางแผน 

มีการวิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค มีกําหนดภารกิจที่เหมาะสมกับ

ภารกิจองคกร ออกแบบและเลือกกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

รวมทั้งประเมินและคัดเลือกวากลยุทธใดมีความเหมาะสมกับองคกรมากที่สุด มีการกําหนดแผน       

กลยุทธโดยพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน จัดทําแผนกลยุทธโดยมีความเกี่ยวเน่ืองกับการจัดทํา

วิสัยทัศน มีการจัดทําแผนกลยุทธที่เปนเครื่องมือในการสื่อสารกับบุคคลในองคกร เพื่อใหเกิดความ

เขาใจในทิศทาง ความเช่ือมโยงและเปนเหตุเปนผลของกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานองคกร 

 3. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่นํากลยุทธ

ไปสูการปฏิบัติโดยผานการจัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการน้ัน 
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จัดสรรทรัพยากรเพื่อเปนการสนับสนุนกลยุทธ มีการตัดสินใจและลงมือดําเนินการปฏิบัติโดยมีการ

วางแผน มีระเบียบแบบแผนหรือเปนชุดของกิจกรรมที่เช่ือมโยงกันอยางเปนเหตุเปนผล สามารถใช 

กลยุทธที่กําหนดข้ึนขับเคลื่อนองคกรไปสูความเปนรูปธรรมได มีความมุงมั่นและมีพันธะผูกพัน รวมทั้ง

มีความรูสึกเปนเจาของกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ มีการกําหนดวิธีการควบคุมกลยุทธเพื่อ

ตรวจสอบความกาวหนาและความสําเร็จขององคกร 

 4. การควบคุมและประเมินกลยุทธ หมายถึง กระบวนการควบคุมความกาวหนาของ

องคกร การแกไขในสิ่งที่จําเปนเพื่อใหการปฏิบัติการที่เหมาะสม กระบวนการกําหนดกฎเกณฑและ

กระบวนการวัดการปฏิบัติงานที่ไดมีการวางแผนไว ตลอดจนพิจารณาผลกระทบจากสภาพแวดลอม

และทิศทางกลยุทธภายใน โดยใชมาตรการในการตรวจสอบ กํากับและติดตามการดําเนินงาน โดยมี

การวัด วิเคราะหและประเมินผลกับมาตรวัด เพื่อทําการปองกันและแกไขไมใหผลงานคาดเคลื่อนไป

จากวัตถุประสงคที่กําหนดไว ตลอดจนใชกลไกตาง ๆ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน  

 5. วัฒนธรรมขององคกร หมายถึง สิ่งที่อธิบายสภาพแวดลอมภายในองคกรหรือวิถีการ

ดําเนินชีวิตของสมาชิกในองคกร ซึ่งมีระเบยีบแบบแผนอันเกิดจากการสรางคานิยม ความเช่ือ บรรทัดฐาน 

ความเขาใจ ความคิด ศีลธรรม ประเพณี เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งตาง ๆ ที่มนุษยสรางข้ึนมา ซึ่งมีอิทธิพล

ตอโครงสรางกิจกรรมและพฤติกรรมของบุคคลในองคกรรวมกัน ทํางานใหบรรลุเปาหมายองคกรน้ัน

รวมทั้งการถายทอดสูสมาชิกใหมเพื่อเปนแนวปฏิบัติตอไป 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการ

สถานศึกษา หรือผูปฏิบัติราชการแทนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

ครูผูสอน หมายถึง ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยูในความดูและของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานี 


