
บทที่ 5  
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของ

ผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ประชากร ไดแก ครูผูสอนในจังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ครอบคลุมพื้นที่ 19 อําเภอ มีจํานวนโรงเรียน 44 โรงเรียน ครูผูสอน 

2,368 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในจังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 350 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยตารางเครซี่และมอรเกน จากน้ัน

จึงทําการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) สุมตัวอยางแตละกลุมดวยวิธีการสุมอยาง

งาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.96 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณีย ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา รอยละ 100 

นําขอมูลมาวิเคราะห ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและหาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผูวิจัยสรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังน้ี  

 

สรุปผล 

 

การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 

 1.  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมและรายดานมีระดับคามคิดเห็นอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก ดานวัฒนธรรมขององคกร ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร 

ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ ดานการกําหนดทิศทางขององคกร และดานการนํากลยุทธ      

ไปปฏิบัติ ตามลําดับ 

  1.1 ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานการกําหนดทิศทางขององคกรโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารเขาใจบริบทขององคกร กําหนดแผน

กลยุทธที่สอดคลองกับวิสัยทัศน รองลงมาไดแก ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนไดสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก และสถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม 

สนับสนุน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามทิศทางที่กําหนด มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  



 94

  1.2 ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร โดยภาพรวม

อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารมีการวิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกร รองลงมาผูบรหิารมีการคัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสมมากําหนด

กลยุทธขององคกร และผูบริหารมีการออกแบบและเลือกกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการบรรลุ

ประสงคขององคกรมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

  1.3 ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติโดยภาพรวมและ

รายขออยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด สถานศึกษามีการจัดทําประมาณเพื่อรองรับ

แผนปฏิบัติงาน รองลงมาไดแก ผูบริหารและบคุลากรมีความรูสกึเปนเจาของกระบวนการกิจกรรมตาง

ที่ไดปฏิบัติ และผูบริหารมีการตรวจสอบคามกาวหนาและความสําเร็จขององคกร มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

  1.4 ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานควบคุมและประเมินผลกลยุทธ โดยภาพรวม

และรายขออยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ผูบริหารมีการแกในสิ่งที่จําเปนเพื่อใหการ

ปฏิบัติเหมาะสมกับองคกร รองลงมาไดแก ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร          

สวนผูบริหารมีกระบวนการวัดการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนเปนลําดับข้ันตอนมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

  1.5 ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานวัฒนธรรมองคกร โดยภาพรวมและรายขอ

อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ ผูบริหารมีการสรางบรรทัดฐานรวมกันกับบุคคลากรภายใน

องคกรเพื่อไปสูการปฏิบัติงาน รองลงมาไดแก ผูบริหารและบุคลากรมีการถายทอดวิถีการดําเนินชีวิต

ภายในองคกรสูสมาชิกใหมเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ผูบริหารมีการสรางทัศนคติเพื่อรวมงาน วางาน       

ทุกอยางบรรลุตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  

 2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามเพศ ประสบการณในการ

สอนและขนาดของสถานศึกษา ดังน้ี 

  2.1 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่มีเพศตางกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา             

มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติและดานวัฒนธรรมขององคกรมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการกําหนดทิศทางขององคกรมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานอื่นมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
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  2.2 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่มีประสบการณการสอนตางกัน เมื่อพิจารณา       

ในภาพรวมพบวามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาดานการกําหนดทิศทางขององคกร และดานวัฒนธรรมขององคกร มีระดับความคิดเห็น

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธมีระดับ

ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมนัียสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานการกําหนดกลยุทธขององคกร

และดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติมีคามคิดเห็นไมแตกตางกัน 

  2.3 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวม

พบวามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ดานการกําหนดทิศทางขององคกร ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ และดานวัฒนธรรมขององคกรมีระดับความคิดเห็นแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 

อภิปรายผล 

 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังน้ี  

 1.  ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยรวมและรายดานมีระดับคามคิดเห็นอยูในระดับ

มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแกดานวัฒนธรรมขององคกร ดานการกําหนดกลยุทธ

ขององคกร ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ ดานการกําหนดทิศทางขององคกร และดาน      

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ ผลการวิจัยเปนเชนน้ีเพราะวาครูผูสอนมีคามคิดเห็นวาผูบริหารควรกําหนด

ทิศทางและกระตุนสรางแรงบันดาลใจใหแกสถานศึกษาในการริเริ่มสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เพื่อให

สถานศึกษาอยูรอดและมีความกาวหนา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกําหนดจุดมุงเนนหมาย        

ควรมีการสรางจูงใจใหครผููสอนดวยการใหรางวัลอันเกิดจากการบรรลุผลสําเร็จในผลงานและผูบริหาร

ควรมีการสงเสริมใหสถานศึกษาใหครูพัฒนาผลงานอยูเสมอ เพื่อใหสถานศึกษามีเกิดการเปลี่ยนแปลง

มากกวาความคงที่สอดคลองกับ รังสรรค ประเสริฐศรี (2551) กลาววา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง 

การเปนผูที่มีความสามารถในการคาดการณ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความยืดหยุน และสามารถนําวิสัยทศัน

ไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และสมยศ นาวีการ (2551) ใหความหมายไววา 

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ หมายถึง ความสามารถคาดคะเนสรางวิสัยทัศน รักษาความคลองตัว และ        
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ใหอํานาจแกบุคคลอื่น เพื่อที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ ซึ่งสอดคลอกับงานวิจัยของ คชาภรณ 

เสริมศร ี(2557) ศึกษาภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองบวัลําภู เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับ

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 2) ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน 3) ความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 4) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 จํานวน 214 โรงเรียน กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาและคร ู

จํานวน 449 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่อหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน และ

การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบมีข้ันตอน ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ          

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธมีคาเฉลีย่สูงสดุ และดานการสรางวัฒนธรรม

ขององคกรมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด 2) ประสิทธิภาพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวลําภู เขต 1 พบวา ประสิทธิภาพของโรงเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ดานบรรยากาศ

ขององคกรมีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานคุณลักษณะของผูเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3) ความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิภาพ

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

ของผูบริหารมีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก ดานการควบคุมและประเมินกลยุทธ ดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากร ดานการกําหนดทิศทางกลยุทธ ดานการสรางวัฒนธรรมองคกร มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

พหุคูณมีคาเทากับ 0.437 และมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานายหรืออํานาจการพยากรณรอยละ 19.1           

ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  1.1 ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานการกําหนดทิศทางขององคกรโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารเขาใจบริบทขององคกร กําหนดแผน

กลยุทธที่สอดคลองกบัวิสยัทัศน รองลงมาผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนไดสอดคลองกบัการเปลีย่นแปลง

จากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก และสถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม สนับสนุนและประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานตามทิศทางที่กําหนด มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีเพราะวาครูผูสอน             

มีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกําหนดเปาหมายของสถานศึกษาได และสามารถรู     

ถึงทิศทางของสถานศึกษาในอนาคตโดยการนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่ไดรับจากการวิเคราะห

เชิงกลยุทธ และการกาํหนดกลยุทธที่เหมาะสมจะนําไปสูการวางแผนกลยุทธ การกําหนดกลยุทธเริ่มตน
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จากการกําหนดจุดมุงหมายของสถานศึกษา ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคสอดคลอง

กับ ณรงควิทย แสนทอง (2551) แนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธการกําหนดกลยุทธเปนกิจกรรม 

ที่ตอเน่ืองจากการวิเคราะหเชิงกลยุทธซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินการเชิงกลยุทธ

ในแตละองคกร ทําใหผูบริหารสามารถกําหนดเปาหมายขององคกรได ตลอดจนสามารถรูจะถึงทิศทาง

ขององคกรในอนาคตโดยการนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่ไดรับจากการวิเคราะหเชิงกลยุทธมาจัดทํา

กลยุทธในระดับและรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งประเมินและคัดเลือกวากลยุทธใดมีความเหมาะสมกับองคกร

มากที่สุด ผลจากการวิเคราะหเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมจะนําไปสูการวางแผนกลยุทธ 

การกําหนดกลยุทธจะเริ่มตนจากการกําหนดจุดมุงหมายขององคกร ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย

และวัตถุประสงค สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลชนก สุกแสง (2559) ศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

ของผูบริหารสถานศึกษา 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของ

ผูบริหารสถานศึกษา และ 4) แนวทางสงเสริมภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาในการ

สงเสริมประสทิธิผลของโรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ปการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 125 คน จําแนกเปนผูบริหาร

โรงเรยีนขนาดเลก็ 61 คน ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง 55 คน และผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ 9 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาและแบบสัมภาษณ 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผล

ของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก 3) ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีความสัมพันธกันในทางบวก 

ในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) แนวทางการสงเสรมิภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาหมาย เพื่อนําไปสูการกําหนด แผนงานดําเนินโครงการของโรงเรียนอยางเปนระบบ เพื่อใหการ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

  1.2 ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร โดยภาพรวม

อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ผูบริหารมีการวิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน 
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โอกาสและอุปสรรคขององคกร รองลงมาผูบริหารมีการคัดเลือกกลยุทธที่เหมาะสมมากําหนดกลยุทธ

ขององคกร และผูบริหารมีการออกแบบและเลือกกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการบรรลุประสงค

ขององคกรมคีาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีเพราะผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวิเคราะหกําหนด

กลยุทธตอจุดหมายในอนาคตการประมวลขอมูลทั้งหมดจากการวิเคราะหสวนประกอบ โดยเฉพาะ

การวิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่จะนํามากําหนดเปนกลยุทธ       

ในระดับสถานศึกษาโดยรวม ซึ่งถือเปนกลยุทธหลักที่ผูบริหารสถานศึกษาออกแบบเปนผูตัดสินใจวา

ควรนํากลยุทธใดไปดําเนินการ โดยมีหลักการในการตัดสินใจเลอืกกลยุทธมาใชใหเหมาะสมกับสถานศึกษา

ซึ่งสอดคลองกับ วิชิต อูอน (2551) การกําหนดกลยุทธเปนงานสําคัญของผูบริหารระดับสูงและทีมงาน 

เพราะเปนงานที่ละเอียดออนเกี่ยวเน่ืองกับการดําเนินงานและการดํารงอยูขององคกร โดยอาศัยความรู 

ประสบการณ และความเขาใจ ในสภาพความเปนไปของปจจัยแวดลอม ในการกําหนดกลยุทธน้ัน

จะตองพิจารณาวาเปนกลยุทธในระดับใด ไดแก กลยุทธในระดับองคกร กลยุทธในระดับธุรกิจ และ 

กลยุทธในระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะมีรายละเอียดและขอบเขตการดําเนินงานที่แตกตางกัน โดยข้ันตอน

ในการกําหนดกลยุทธในแตละระดับระดับจะเหมอืนกัน คือ 1) พิจารณาปจจัยนาเพื่อใชในการเปรียบเทยีบ 

ไดแกปจจัยแวดลอมภายในและภายนอก และ 2) การจับคูปจจัยเพื่อใชเพื่อนาไปใชเปนทางเลือก         

ในการกําหนดกลยุทธ สําหรับเทคนิคในการกําหนดกลยุทธในแตละระดับน้ันมีความแตกตางกัน 

ผูบริหารจะตองพิจารณาเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสมกับขอมูลที่มีอยู โดยเทคนิคที่นิยมใช  

  1.3 ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติโดยภาพรวมและ

รายขออยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด สถานศึกษามีการจัดทําประมาณเพื่อรองรับ

แผนปฏิบัติงาน รองลงมาไดแก ผูบริหารและบคุลากรมคีวามรูสกึเปนเจาของกระบวนการกิจกรรมตาง

ที่ไดปฏิบัติ และผูบริหารมีการตรวจสอบความกาวหนาและความสําเร็จขององคกร มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

ผลการวิจัยเปนเชนน้ีเพราะวาครูผูสอนมองวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถในการตัดสินใจ         

ในการนํากลยุทธที่ถูกกําหนดข้ึนไปประยุกตในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปนกําหนดการ

ดําเนินงานระยะยาว โดยผานกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ตลอดจนการทบทวนการ

ดําเนินงานและปรับปรุงโครงสรางของสถานศึกษา สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถานศึกษาและปรับ

ระบบงานเพื่อใหสอดคลองกับสภาพทีเ่ปลี่ยนแปลงของในสถานการณปจจุบันสอดคลองกับ ณัฎฐพันธ 

เขจรนันทน (2552) ไดใหความหมายไววา การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหาร

แปลงกลยุทธและนโยบายไปสูแผนการดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดดานตาง ๆ เชน ดานงบประมาณ 

หรือวิธีการดําเนินงาน ซึ่งกระบวนการน้ีอาจจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภายในดานวัฒนธรรม 

โครงสราง หรือระบบการบริหาร เพื่อใหสามารถดําเนินการตามกลยุทธไดอยางเปนรูปธรรม  

  1.4 ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานควบคุมและประเมินผลกลยุทธ โดยภาพรวม
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และรายขออยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ผูบริหารมีการแกในสิ่งที่จําเปนเพื่อใหการ

ปฏิบัติเหมาะสมกับองคกร รองลงมาไดแก ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร     

สวนผูบริหารมีกระบวนการวัดการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนเปนลําดับข้ันตอนมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด

ผลการวิจัยเปนเชนน้ีเพราะวาครูผูสอนมีความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีกระบวนการในการ

ตรวจสอบ ควบคุมการดําเนินและประเมินกลยุทธของสถานศึกษา ควรมีการวางแผนไวเปนระบบ เพื่อ

ประเมินวาบรรลุตามวัตถุประสงคจุดมุงหมายของสถานศึกษา และควรมีการติดตามงานวาเปนไปตาม

มาตรฐานหรือไม ถาเปนไปตามมาตรฐานก็ดําเนินกลยุทธตอไปตามปกติ แตถาไมเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กําหนดไวก็จะตองมีการวิเคราะหหาสาเหตุวาเกิดข้ึนจากอะไร เพื่อจะไดดําเนินการแกไขปรับปรุงให

บรรลุวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของสถานศึกษาตอไปสอดคลองกับ เนตรพัณณา ยาวิราช (2552) 

ไดใหความหมายไววา การควบคุมและประเมินกลยุทธ หมายถึง เปนการประเมินผลงานเพื่อใหทราบวา

กลยุทธ (Strategies) ที่ปฏิบัติไปทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย (Goals) หรือวัตถุประสงค (Objectives) 

ภายใตพันธกิจ (Mission) เพียงใด มีความคลาดเคลื่อนระหวางวัตถุประสงคกับการปฏิบัติจริงตรงไหน

ควรตองมีการปรับแกอยางไร และวรพจน บุษราคัมวดี (2559) ไดใหความหมายไววา การควบคุมและ

ประเมินกลยุทธ หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารเพื่อใชเปนมาตรการในการตรวจสอบ กํากับและ

ติดตามการดําเนินงานใหแผน และการดําเนินงานสอดคลองตรงกัน โดยตองมีการวัด วิเคราะหและ

ประเมินผลกับมาตรวัด และเพื่อทําการปองกันและแกไขไมใหผลงานคลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงค

ที่กําหนดไวลวงหนา 

  1.5 ระดับภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดานวัฒนธรรมองคกร โดยภาพรวมและรายขอ

อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ ผูบริหารมีการสรางบรรทัดฐานรวมกันกับบุคคลากรภายใน

องคกรเพื่อไปสูการปฏิบัติงาน รองลงมาไดแก ผูบริหารและบุคลากรมีการถายทอดวิถีการดําเนินชีวิต

ภายในองคกรสูสมาชิกใหมเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ผูบริหารมีการสรางทัศนคติเพื่อรวมงาน วางาน  

ทุกอยางบรรลุตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีเพราะวาครูผูสอนมีความคิดเห็น

วาผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสรางทัศนคติความคิดเพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติรวมกันของสมาชิก  

ในสถานศึกษา ซึ่งเกิดมาจากการเรียนรูและพัฒนา สงผลตอโครงสรางกิจกรรมและพฤติกรรมของครู

ในสถานศึกษาเพื่อทํางานรวมกัน ใหบรรลุเปาหมายสถานศึกษาที่กําหนดไว และมีการถายทอดให

สมาชิกใหมเพื่อเปนแนวปฏิบัติใหเหมือนกันในสถานศึกษา สอดคลองกับ เฉลียว ภากะสัย (2550)   

ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของสมาชิกในองคกร ซึ่งมีระเบียบ

แบบแผนอันเกิดจากการสรางคานิยม ความเช่ือ และบรรทัดฐานรวมกัน ซึ่งมีอิทธิพลตอโครงสราง

กิจกรรมและพฤติกรรมของบุคคลในองคกรเพื่อรวมกันทํางาน ใหบรรลุเปาหมายองคกรน้ัน และ        

วิรัช สงวนวงศวาน (2551) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง คานิยมและความเช่ือ      
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ที่มีรวมกันอยางเปนระบบที่เกิดข้ึนในองคกร และใชเปนแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของคน       

ในองคกรน้ัน วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององคกร และ         

อนุรักษ วัฒนะถาวรวงศ (2560) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง วัฒนธรรม              

ที่อยูในองคกรที่เหมือนกับวัฒนธรรมในสังคมน่ันเอง ซึ่งประกอบดวย คานิยม ความเช่ือ สันนิษฐาน 

แนวความคิด ปทัสถาน สิ่งประดิษฐ และรูปแบบของพฤติกรรมซึง่เปนสิง่ทีจ่ับตองไมไดและไมสามารถ

สังเกตและเห็นพลังที่อยูเบื้องหลังกิจกรรมขององคกรตาง ๆ 

 2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จําแนกตามเพศ ประสบการณในการสอน 

และขนาดของสถานศึกษา ดังน้ี 

  2.1 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่มีเพศตางกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา          

ในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติและดานวัฒนธรรมขององคกรมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการกําหนดทิศทางขององคกรมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งน้ี และดานการกําหนดกลยุทธขององคกรและดานการควบคุมและประเมินผล

กลยุทธมีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกันทั้งน้ีเพราะครูเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาไมไดการกําหนด

กลยุทธขององคกรที่ชัดเจนสงผลใหมีการควบคุมและประเมินผลกลยุทธภายในสถานศึกษาเกิดข้ึนนอย 

สอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา อาทรกิจ และรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2559) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

ของผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 กลุมตัวอยาง คือ ครูสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จํานวน 310 คน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปตตานี เขต 1 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ พบวา ครูที่มีเพศตางกัน 

มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

ของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน         

ความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          

ที่ระดับ 0.05 และครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

ของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  2.2 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่มีประสบการณการสอนตางกัน เมื่อพิจารณา         

ในภาพรวมพบวาแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

การกําหนดทิศทางขององคกร และดานวัฒนธรรมขององคกร มีระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยาง        

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธมีระดับความคิดเห็น

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดานการกําหนดกลยุทธขององคกร และ      

ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ทั้งน้ี เพราะครูที่มีประสบการณตางกัน      

เห็นวาผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกําหนดกลยุทธขององคกรใหชัดเจน สอดคลองกับวัตถุประสงค 

เปาหมาย วิสัยทัศน ของสถานศึกษา เพื่อที่ใหครูในถานศึกษาไดนํากลยุทธไปปฏิบัติในสถานศึกษาได

สอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษาที่ไดกําหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ นวลจันทร จุนทนพ 

(2559) ศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี 

ระยองและตราด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจงัหวัดจันทบรุี ระยอง และตราด จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน สังกัดเทศบาลในจังหวัด

จันทบุรี ระยอง และตราด 260 คน ไดมาดวยวิธีการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 

0.28 - 0.71 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูของเชฟเฟ (Scheffè) ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาท

ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามขนาด       

ของสถานศึกษา เมื่อพิจารณาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  2.3 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวม

พบวามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ดานการกําหนดทิศทางขององคกร ดานการกําหนดกลยุทธขององคกร ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

ดานการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ และดานวัฒนธรรมขององคกรมีระดับความคิดเห็นแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ รุงนิรัญ พุทธิเสน และถนอมวรรณ 
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ประเสริฐเจริญสุข (2557) ไดศึกษาวิจัย พบวา องคประกอบภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษามีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอประสิทธิผลของโรงเรียนอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 

ขอเสนอแนะ  

 

จากผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตาม

ความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ได 

จากการวิจัย ดังน้ี 

ขอเสนอแนะสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ควรมีการสงเสริมใหผูบริหาร

สถานศึกษามีการวางแผนในการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน เพื่อไดกําหนดวิสัยทัศน ใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 

 2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต11 ควรมีการสนับสนุนใหสถานศึกษา

มีการกํากับ ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการปฏิบัติตามทิศทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว 

 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต11 ควรสนับสนุนใหสถานศึกษามีการ

วางแผนกลยุทธที่เปนเครื่องมือในการสื่อสารกับบุคคลในองคกร เพื่อใหเกิดคามเขาในทิศทางเดียวกัน 

 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต11 ควรมีการสงเสริมใหสถานศึกษามี

การวัด วิเคราะห ตรวจสอบ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อปองกันผลงานคาดเคลื่อนที่จะ

เกิดข้ึนในองคกร 

ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 

 1. สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

ทิศทางที่กําหนด มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ันผูบริหารสถานควรมีการวางแผนและกําหนดกลยุทธใหมีการ

ประเมินผลงานตามทิศทางที่ไดกําหนดไว และควรมีการกํากับและติดตามงานและคอยสนับผลงาน         

ที่เปนไปตามกลยุทธที่กําหนดไว 

 2. ผูบริหารมีการออกแบบและเลือกกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการบรรลุประสงค

ขององคกรมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาควรมีออกแบบกลยุทธใหถูกวัตถุประสงค

เพราะเปนเรื่องละเอียดออนเกี่ยวเน่ืองกบัการดําเนินงานและการดํารงอยูขององคกร โดยอาศัยความรู 

ประสบการณ และความเขาใจ ในสภาพความเปนไปของปจจัยแวดลอม 
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 3. ผูบริหารมีการตรวจสอบความกาวหนาและคามสําเร็จขององคกรควรมีการตรวจสอบ

เพื่อทบทวนการดําเนินงานและปรับปรุงโครงสรางขององคกร เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ

ปรับระบบงานกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง 

 4. ผูบริหารมีกระบวนการวัดการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนเปนลําดับข้ันตอนเพราะ

การวางแผนเปนการมองออกไปขางหนาสูอนาคตที่สามารถบอกถึงวิธีการ ที่ตองปฏิบัติและดําเนินการ

จนสําเร็จ และควรมีการควบคุมเปนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  

 5. ผูบริหารมีการสรางทัศนคติเพื่อรวมงาน วางานทุกอยางบรรลุตามเปาหมายควร           

มีการสรางคานิยม ความเช่ือ ความเขาใจ ความคิดในรูปแบบพฤติกรรมการปฏิบัติรวมกันของสมาชิก

ในองคกร อันเปนผลมาจากการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งมีอิทธิพลตอโครงสรางกิจกรรมและพฤติกรรม

ของบุคคลในองคกรเพื่อรวมกันทํางาน ใหบรรลุเปาหมายองคกรน้ัน  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  

 1. ควรศึกษาบริบทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาขององคกร กําหนด

แผนกลยุทธที่สอดคลองกับวิสัยทัศน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 2. ควรศึกษาการวิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค         

ขององคกรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 3. ควรมีการศึกษาผูบริหารสถานศึกษามีการติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากร           

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 


