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ประกาศคุณูปการ 
 
วิทยานิพนธ์  เ ร่ือง ภาวะผู ้น า เ ชิงกลยุท ธ์ของผู ้บ ริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน             

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ฉบบัน้ี ส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยดี 
โดยไดรั้บความกรุณาอนุเคราะห์จาก พระครูสุธีจริยวฒัน์ , ดร. และ ดร.กิตต์ิกาญจน์ ปฏิพนัธ์        
ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีได้คอยดูแลเอาใจใส่ให้ค  าปรึกษาและช้ีแนะแนวทางใน
กระบวนการศึกษาวิจยั ตลอดทั้งการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ นบัวา่เป็นความเมตตา
อยา่งสูงยิง่ ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ดร.วลิยัพรณ์ เสรีวฒัน์ ดร.พรสมบติั ศรีไสย และ รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข
คณะผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าในการตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม จนเป็นเคร่ืองมือมาตรฐาน สามารถน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัทุกประการ ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ตลอดจนคณะครู ท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามและจดัเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บการสนบัสนุน ให้ความช่วยเหลือและให้
ก าลงัใจ จาก รศ.ดร.บ าเพ็ญ วงศ์ศรีแกว้ และสมาชิกในครอบครัวของผูว้ิจยัทุกท่าน ขอขอบคุณ
เพื่อนนกัศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา รุ่นท่ี 7 ท่ีเป็นก าลงัใจตลอดจนให้ความช่วยเหลือ จน
ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ดว้ยดี ผูว้ิจยัขอขอบคุณและขอขอบใจในความหวงัดีและ
ความห่วงใยเป็นท่ีสุด 

คุณงามความดี ประโยชน์ และคุณค่าทั้งมวลอนัพึงมีพึงไดจ้ากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยั
ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย์ และบุพการีอ่ืนท่ีได้ช่วยให้ผูว้ิจยั
ประสบความส าเร็จในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  
 

         พระชมเชย ศรีทิน 
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5720440412001   : สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา; ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค าส าคญั     : ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 
      พระชมเชย ศรีทิน: ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น (STRATEGIC LEADERSHIP 
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วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นใน 5 
ดา้น คือดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ ดา้นการก าหนดทิศทางขององค์กร ดา้นการน ากล
ยุทธ์ไปปฏิบติั ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์และศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดั
ขอนแก่นทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา จ านวน 385 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพและแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดั
ขอนแก่นสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือค่าความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (Independent Sample test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA) โดยใชส้ถิติทดสอบเอฟ (F-test) 

 
ผลการวจัิยพบว่า 
1. ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบั 
ดงัน้ี ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัดา้นการวางแผนกลยุทธ์ดา้นการก าหนดทิศทาง
ขององคก์ร ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 

2. ผลการเปรียบเทียบ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า
ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการ
วางแผนกลยุทธ์ ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัดา้นการก าหนดทิศทางขององค์กรด้านการควบคุม
และประเมินผลกลยทุธ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01ส่วนดา้นวิสัยทศัน์ผูบ้ริหารและครูมี



ค 

 

ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 

3. ผลการเปรียบเทียบ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 
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The objectives of thesis were to study the level of strategic leadership of Basic 

Educational Institutes administrators under Primary Educational Service Area, KhonKaen 
province in 5 aspects, namely aspect of vision, making strategies plan, specifying direction of 
organization, applying strategies, and controlling and evaluating strategies and to compare 
strategic leadership of Basic Educational Institutes administrators under Primary Educational 
Service Area, KhonKaen province in above mentioned 5 aspects, classified by status and sizes of 
schools. The sample unit used in this research was altogether 385 persons. The questionnaire was 
used to collect data and analyzed using computer packaged program. The statistics used in this 
study were percentage, mean, standard deviation, t-test, and One Way ANOVA (F-test). 

 
The results of the study revealed as follows: 
1. In overall and each aspect, strategic leadership of Basic Educational Institutes 

administrators under Primary Educational Service Area, KhonKaen province was in high level, 
arranging in descending order; aspect of vision, applying strategies, making strategies plan, 
specifying direction of organization, and controlling and evaluating strategies.  

2. Comparing strategic leadership of Basic Educational Institutes administrators under 
Primary Educational Service Area, KhonKaen province, classified by status, was found that 
administrators and teachers had statistically different opinion towards strategic leadership in 
aspect of making strategies plan, applying strategies, specifying direction of organization, and 
controlling and evaluating strategies figure at .01. Meanwhile, aspect of vision, administrators and 
teachers had statistically different opinion figure at .05. 
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3. Comparing strategic leadership of Basic Educational Institutes administrators under 
Primary Educational Service Area, KhonKaen province, classified by sizes of school, was found 
that administrators and teachers had statistically different opinion towards strategic leadership 
figure at .01.  
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บทที ่1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ในสภาวะปัจจุบันโลกอยู่ในยุค ท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมีการแข่งขันสูง  การ
เปล่ียนแปลงส่งผลให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากล โดยประเทศไทยไดมี้การก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
11 ได้จดัท าข้ึนในช่วงเวลาท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงดังกล่าวทุกภาคส่วน         
ในสังคมไทยจึงไดเ้ห็นพอ้งร่วมกนันอ้มน าเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญา น า
ทางในการพฒันาประเทศอย่างต่อเน่ืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8-10 
และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของ การมีส่วน
ร่วม การพฒันาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากร และไดรั้บประโยชน์จากการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้ งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2555-2559 หน้า 1-2) สอดคลอ้งกบัทรรศนะของ ดร.ศศิธารา พิชยัชาญณรงค์
เลขาธิการสภาการศึกษา ท่ีไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจึงไดอ้นุมติั ให้
จดัพิมพเ์อกสาร “กรอบคุณวฒิุแห่งชาติ” ข้ึน โดยกรอบคุณวฒิุแห่งชาติถูกพฒันาข้ึนภายใตห้ลกัการ
ส าคญัคือ ตอ้งการเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของก าลงัแรงงานโดยการยกระดับความรู้
ความสามารถของผูท่ี้อยูใ่นตลาดแรงงานผา่นระบบการทดสอบวดัและประเมินผลความรู้ และการ
เทียบโอนประสบการณ์ นอกจากน้ีแลว้ยงัไดมี้การเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของสถานบนั
การศึกษา การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานประกอบการในแต่ละกลุ่มสาขา/วิชาชีพ รวมทั้ง
สถาบนั/องคก์รวิชาชีพ การพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหาร คณาจารย ์ครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ไปพร้อมกนัทั้งระบบอีกดว้ย (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556 หนา้ 1-9) 

 การศึกษาเป็นรากฐานและเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการพฒันาคน เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม และสังคม ในการจดัการศึกษาในปัจจุบนันั้นไดมุ้่งเน้นไปท่ีการพฒันาให้คนในชาติ 
เป็นคนดี คนเก่ง และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข แต่อยา่งไรก็ดีในสภาพความเป็นจริง ใน
ปัจจุบนัพบว่า การศึกษาของไทยไม่ได้เป็นเช่นนั้น โดยพบว่าบุคคลกรท่ีเป็นบุคคลส าคญั ท่ีท า
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หน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 รวมไปถึงการใชเ้ทคนิควิธีการจดักระบวนการ
จดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลตามสภาพจริงยงัไม่บรรลุ
เป้าหมายเท่าท่ีควรจะเป็น ทั้งน้ีอาจอนัมีผลสืบเน่ืองมาจากครูขาดความเขา้ใจในเทคนิควิธีการสอน 
ขาดการใชส่ื้อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะน าไปเสริมสร้างศกัยภาพและประเมินประสิทธิผล ดงันั้น
จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียนและประเทศชาติ (สถานบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ, 2558 หนา้ 2) ครูจึง
ไดน้บัว่าเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์หากครูเป็นคนดีมีความสามารถสูง ย่อม
สามารถสร้างลูกศิษยใ์ห้ดีตามได ้ตวัอยา่งเช่น พระพุทธเจา้ท่ีนบัวา่เป็นยอดของครูทั้งหลาย หรือท่ี
มกัเรียกวา่เป็นบรมครูนั้น ท่านมีทั้งความรู้และความประพฤติท่ีดีงามเป็นแบบอยา่งให้กบั ลูกศิษย ์
เม่ือสอนส่ิงใดไปลูกศิษยส์าวกทั้งหลายก็ยอมรับไดโ้ดยง่าย เพราะท่านไดท้  าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
งาม (บุญมี พวงเพชร, 2556 หนา้ 56-57) สอดคลอ้งกบัทศันะ ของสันติ บุญภิรมย ์ท่ีไดก้ล่าวว่า 
ทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดและมีค่าต่อความเจริญกา้วหน้าของประเทศก็คือ ทรัพยากรมนุษย ์(Human 
Resource) ในการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์อ้งใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา และปัจจยัท่ี
ส าคญัระหว่างการศึกษากบัการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์็คือครู (Teachers) นัน่เอง ดงันั้น ครูจึงมี
บทบาทเป็นผูพ้ฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นทุกระดบั ครูมีหนา้ท่ีหลกัในถ่ายทอดวิชาความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม พร้อมทั้งช่วยช้ีแนะใหค้วามสามารถในการใชชี้วติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข (สันติ บุญ
ภิรมย,์ 2557 หนา้ 14-17) ครูเป็นผูใ้ห้แสงสว่างคือปัญญา ซ่ึงปัญญาน้ีเองท่ีท าให้บุคคลสามารถ
แยกแยะได้ว่า อะไรคือส่ิงท่ีดี อะไรคือส่ิงท่ีชัว่ อะไรคือส่ิงท่ีควรท า อะไรคือส่ิงท่ีไม่ควรท า เม่ือ
บุคคลมีปัญญาแลว้ตอ้งประกอบดว้ยความดีหรือเป็นผูมี้คุณธรรม โดยความดีน้ีเองท่ีจะส่งผลให้การ
ด าเนินชีวติเป็นไปดว้ยความร่มเยน็ (พระครูธรรมาภิสมยั, 2557 หนา้ 64-66)  

 นอกจากครูแลว้บุคคลท่ีมีความส าคญัไม่แพก้นัก็คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นผูน้ าของ
องค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวในการด าเนินงานนั้น ปัจจยัส าคญัท่ีสุดก็คือ
ผูบ้ริหาร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารท่ีดีนั้นสามารถพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ฏิบติังานของ
หน่วยงานนั้นไดอ้ย่างมีคุณภาพ และทั้งสองฝ่ายก็สามารถท่ีจะช่วยกนัสร้างสรรค์นวตักรรมหรือ 
การบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดงันั้นในทุกวนัน้ีจะเห็นไดว้่าการฝึกอบรม ใน
องคก์รต่างๆไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองภาวะการเป็นผูน้ า (Leadership) โดยพยายามแสวงหาวิธีการ
ใหม่ๆในการพฒันานกับริหารให้เป็นผูน้ าท่ีดี (สร้อยตระกูล อรรถมานน, 2556 หนา้ 253) ซ่ึงภาวะ
ผูน้ าน้ีเองเป็นส่ิงท่ีจะต้องน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และท าให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อพฤติกรรมในลักษณะท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและ มี
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ประสิทธิผลต่อองคก์รมากท่ีสุด (วเิชียร วทิยอุดม, 2553, หนา้ 1) ภายใตส้ถานการท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็วและไม่แน่นอนเช่นในปัจจุบนัได ้ซ่ึงผูน้ าท่ีดีนั้นนอกจากจะตอ้งมีความรอบรู้ ในเร่ือง
ต่างๆแลว้ ยงัตอ้งเป็นบุคคลท่ีเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปของตนเองเพื่อให้บริหารงานใน
ยุคดิจิตอลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (จตุพร สังขวรรณ, 2557 หน้า 9) อาจกล่าวไดว้่าผูบ้ริหารท่ี
ประสบความส าเร็จดา้นการบริหารนั้นส่วนใหญ่ต่างได้รับการเรียนรู้ในรูปแบบความเป็นผูน้ าท่ี
เปล่ียนแปลงไปและผูน้ าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์เป็นภาวะผูน้ า
ประเภทหน่ึงท่ีน าความเจริญมาสู่องคก์ร ผูน้ าขององค์กรหลายแห่งท่ีประสบความส าเร็จลว้นแต่มี
ความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการมีคุณสมบติัส าคัญคือ เป็นผูมี้
วิสัยทศัน์ (vision) กวา้งไกลและน าวิสัยทศัน์มาสู่การปฏิบติัได้อย่างเป็นผลส าเร็จตามขั้นตอน 
(เนตร์พณัณา ยาวิราช, 2552, หนา้ 43) องคก์รท่ีจะประสบความส าเร็จและอยูร่อดได ้เกิดจากการท่ี
ผูน้ าในองค์กรนั้นๆพิจารณาเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริง 
และเม่ือบริหารองค์กรก็จะค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการ 
ผนวกกบัเล็งเห็นโอกาสและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนท าใหมี้การก าหนดกลยุทธ์ในการใชท้รัพยากร ทุก
ดา้นท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด น ามาซ่ึงความส าเร็จท่ีเห็นได ้อยา่งเป็นรูปธรรม
ตามล าดบัเวลาท่ีผ่านไป ท าให้บรรลุความใฝ่ฝันหรือเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ (สุดาพร กุณฑลบุตร, 
2558 หนา้ 3) 

 จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่าสถานการณ์ท่ีมีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลามีผลกระทบโดยตรง
กบัการศึกษา ท าให้บุคลากรท่ีมีความเก่ียวขอ้งในดา้นน้ีตอ้งร่วมกนัพฒันาการศึกษาเพื่อให้เท่าทนั
กบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จากการตรวจสอบสภาพปัญหาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นในแต่ละเขตนั้นก็ไดพ้บวา่มีผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเช่นกนั 
โดยสภาพปัญหาในแต่ละเขตนั้นมีความแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จากรายงานในหนงัสือเลขท่ี ศธ 04025/3951 ลงวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558
พบว่า ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ การ
รายงานขอ้มูลจ านวนนกัเรียนท่ีรายงานในระบบจดัเก็บขอ้มูลรายบุคคล (Data Management Center 
: DMC) เป็นขอ้มูลเท็จ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จากรายงานใน
หนงัสือเลขท่ี ศธ 04026/ว3985 ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 พบว่า ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ การทุจริตและการแสวงหาผลประโยชน์ 
จากการคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ งเข้ารับราชการการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จากรายงาน ในหนงัสือ
เลขท่ี ศธ 04001/ว881 ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2558 พบวา่ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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ขอนแก่น เขต 3 มีสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ เด็กและเยาวชนขาดจิตส านึกท่ีดี มกัแสดงพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จากรายงานในหนงัสือ
เลขท่ี ศธ 04028/3652 ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 พบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ มียาเสพติดและอบายมุขไดแ้พร่กระจาย 
เขา้มายงัสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จากแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 พบว่า ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มี
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ปัญหาเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการด าเนินการผ่านโครงการ
เยาวชนฅนคน้ธรรมแต่โครงการดงักล่าวมีการบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพซ่ึงส่งผลให้โครงการ
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น, 2558) 

 จากความส าคญัของปัญหาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดั
ขอนแก่น ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นและ
เป็นขอ้มูลส าหรับนกัวจิยัหรือผูท่ี้สนใจศึกษา ใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิง ในการขยายขอบเขตของงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น 

 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
 สมชาย พิมพาภรณ์ (2555) ไดว้ิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามทศันะของผูบ้ริหารและครูสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ผลการวิจยั
พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่น ระดบั
มาก เม่ือจ าแนกสถานภาพ พบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และวรารัก หน่ึงโชคชยั (2557) ซ่ึงไดว้ิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดองค์กรบริหารส่วนจงัหวดั
อุดรธานี ผลการวิจยัพบว่า ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์อยู่ใน
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ระดับมาก และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ดงันั้นผูศึ้กษาวิจยัจึงตั้งสมมติฐานว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น เม่ือเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษามีความแตกต่างกนั 

 

1.4 กรอบแนวคดิในการวจิัย  
  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น คร้ังน้ี ผูศึ้กษาวิจยัได้
สังเคราะห์จากวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดก้รอบแนวคิดดงัต่อไปน้ี 
 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

                (Independent Variable)                    (Dependent Variable) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 
 
 
 
 

1. สถานภาพ 
       1.1 ผูบ้ริหาร 
       1.2 ครู 
2. ขนาดสถานศึกษา 
       2.1 ขนาดเล็ก 

2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ่ 

 

ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น 5 ดา้น 
    1. ดา้นวสิัยทศัน์ 
    2. ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ 
    3. ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร 
    4. ดา้นการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  
    5. ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.5.1 ท าให้ทราบถึงระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นและผลการเปรียบเทียบภาวะ
ผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ในจงัหวดัขอนแก่นทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ ดา้นการ
ก าหนดทิศทาง ขององค์กร ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 
จ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 1.5.2 เป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื่อน าไปเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น 

 1.5.3 นกัวิจยัหรือผูท่ี้สนใจศึกษา สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิง ในการขยายขอบเขตของ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

1.6 ขอบเขตของการวจิัย 

 เพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยั โดย
มุ่งศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในขอนแก่น โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น เขต 1 ถึง เขต 5 
โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนทั้งหมด 10,417 คน แบ่งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 1,070 คน 
ครูจ านวน 9,347 คน (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น, 2558) 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 5 ดา้น คือ 
ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร ดา้นการน ากลยุทธ์ ไป
ปฏิบติั ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์  และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจงัหวดั
ขอนแก่น จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
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 ขอบเขตด้านพืน้ที ่
 พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น เขต 1 ถึง เขต 5 (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น, 2558) 

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดค าจ ากดัความส าหรับ
นิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

 ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน ในช่วง
ระยะเวลา 5 - 10 ปี ขา้งหนา้ รวมไปถึงความสามารถในการบริหารงาน โดยผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงกล
ยุทธ์จะมีความยืดหยุ่นในด้านการบริหารงานและมีการมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะสร้างความ
เปล่ียนแปลงกลยทุธ์เม่ือจ าเป็น 
 ดา้นวสิัยทศัน์ หมายถึง การก าหนดเป้าหมายท่ีองคก์รตอ้งการจะให้เกิดข้ึนจริงในอนาคต 
โดยวิสัยทศัน์นั้นจะแสดงถึงความทะเยอทะยานขององคท่ี์ตอ้งการจะไปให้ถึงเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้
ซ่ึงเป้าหมายนั้นจะอยูใ่นช่วงระยะเวลา 5 – 20 ปี และวสิัยทศัน์นั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีเช่ือถือไดว้า่สามารถ
ท าให้เกิดข้ึนจริงได ้โดยผูบ้ริหารนั้นตอ้งท าการส่งเสริมและสร้างแรงบนัดาลใจให้บุคลากร ใน
องคก์รให้ปฏิบติัตามเป้าหมาย ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการก ากบัดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบติั
ตามเป้าหมายขององคก์รเพื่อท่ีจะน ามาท าการทบทวนการตั้งเป้าหมายใหม่ในอนาคต ขององค์กร
ดว้ย 

 ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง วิธีท่ีจะท าให้ไดม้าซ่ึงทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้
บรรลุตามวตัถุประสงค์ขององคก์ร โดยการวางแผนกลยุทธ์นั้นผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงทรัพยากร 
ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ความ
สอดคลอ้งกบัทิศทางขององค์กร โอกาสและขอ้จ ากดัต่างๆ มาประกอบการพิจารณาก าหนดเป็น
แผนกลยุทธ์ด้วย นอกจากน้ีแล้วผูบ้ริหารยงัต้องท าการติดตามและประเมินผลการปฏิบติั ตาม
แผนงานเพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้ผดิพลาดมาท าการปรับปรุงแผนกลยทุธ์ใหมี้ความครอบคลุมต่อไป  
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 ดา้นการก าหนดทิศทางขององค์กร หมายถึง การก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงาน
โดยรวมขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต การก าหนดทิศทางขององคก์รนั้นผูบ้ริหาร
จะต้องท าการวิเคราะห์เก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ข้อจ ากดัต่างๆ การ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตใหมี้ความสอดคลอ้งกบั วิสัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจ ขององคก์ร
ดว้ย  
 ดา้นการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั หมายถึง กระบวนการน าแผนกลยุทธ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน น าไปสู่
การปฏิบติัจริง ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการมีระบบการจดัการท่ีดีและมีทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ใน การ
ปฏิบติังานอย่างเพียงพอด้วย นอกจากน้ีแล้วการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัต้องมีความสอดคล้องกับ
ปรัชญา วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีก าหนดไวด้ว้ย 
  ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีองค์กรได้ก าหนดข้ึนหรือไม่ ซ่ึงกระบวนการในการ
ตรวจสอบนั้นจะใช้เคร่ืองมือในการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ เช่น การใช้ดชันีวดัผลการ
ด าเนินงาน (KPI) การใชก้ารเกณฑ์เทียบเคียง (Benchmarking) เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจ
วา่การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เม่ือตรวจพบว่าการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริง กบั
มาตรฐานท่ีก าหนดไวไ้ม่สอดคลอ้งกนัก็ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง 
 ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน หรือผูท่ี้ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีแทนผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการ ซ่ึงปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในโรงเรียน 
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น 

 ครู หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานครู ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น 

ขนาดสถานศึกษา หมายถึง จ านวนสถานศึกษาท่ีแบ่งตามจ านวนนกัเรียนท่ีมีตวัตนจริง
โดยยดึขอ้มูลนกัเรียน ประกอบดว้ย 

ขนาดเล็ก  หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 

ขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนระหวา่ง 121 – 300 

ขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนจ านวน 301 คนข้ึนไป 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ี ก ากบัดูแล 
สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 5 เขตพื้นท่ีการศึกษา ไดแ้ก่ 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองขอนแก่น 
อ าเภอพระยนื และอ าเภอบา้นฝาง 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ไดแ้ก่ อ าเภอเปือยนอ้ย อ าเภอ
บา้นไผ ่อ าเภอชนบท อ าเภอโคกโพธ์ิไชย อ าเภอมญัจาคีรี และอ าเภอบา้นแฮด 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไดแ้ก่ อ าเภอพล อ าเภอแวง
ใหญ่ อ าเภอแวงนอ้ย อ าเภอหนองสองหอ้ง และอ าเภอโนนศิลา 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4ไดแ้ก่ อ าเภอซ าสูง อ าเภอเขา
สวนกวาง อ าเภอกระนวน อ าเภออุบลรัตน์ และอ าเภอน ้าพอง 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ไดแ้ก่ อ าเภอสีชมพู อ าเภอ
หนองนาค า อ าเภอชุมแพ อ าเภอหนองเรือ อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอภูเวยีง และอ าเภอเวยีงเก่า 

  
 



 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  
  การวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ผูว้จิยัไดศึ้กษา วเิคราะห์ สังเคราะห์จากเอกสาร 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาตามล าดบั ดงัน้ี 

  2.1 ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้ า  
  2.2 ความหมายและแนวคิดภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 
   2.3 องคป์ระกอบและนิยามองคป์ระกอบแต่ละดา้นของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 

  2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 

 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ความหมาย แนวคดิและทฤษฏภีาวะผู้น า 

 2.2.1 ความหมาย 

 ความหมายของค าว่า ภาวะผูน้ า (Leadership) นั้นไดมี้ผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวต้ามมุมมอง
ของแต่ละท่าน ดงัน้ี 

 Daft (2003, p. 5 , อา้งถึงใน จุมพร พฒันามาศ, 2557, หนา้ 12) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ภาวะ
ผูน้ าหมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลระหวา่งผูน้ า (Leaders) และผูต้าม (Followers) ท่ีมีความตั้งใจ
ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัและการเปล่ียนแปลงนั้นสะทอ้นจุดมุ่งหมายท่ีมีร่วมกนัระหว่างผูน้ า
และผูต้าม 

 Gill (2006, p. 5 : อา้งถึงใน สมชาย พิมพาภรณ์, 2555, หนา้ 22) ไดใ้ห้ความหมายว่า 
ภาวะผูน้ าหมายถึง ผูน้ าท่ีสามารถก าหนดเป้าหมาย และทิศทางท่ีชดัเจนเพื่อน าไปสู่การสร้างกลยุทธ์
ต่างๆ ข้ึนมาดงันั้น ผูน้  าท่ีมุ่งเนน้ใชก้ลยทุธ์เพื่อน าองคก์รไปสู่วสิัยทศัน์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้จึง
เป็นผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 
 ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์ (2550, หน้า 303) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ าหมายถึง 
ความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าว การสร้างศรัทธาให้บุคคลอ่ืนประพฤติปฏิบติัตามในส่ิงท่ี วาง
วตัถุประสงคไ์วด้ว้ยความสมคัรใจและเต็มใจ และภาวะผูน้ ามีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั ความกลา้
คิด กลา้ริเร่ิม กลา้ตดัสินใจ กลา้ท าและกลา้รับผดิชอบ  
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 ธวชั บุณยมณี (2550, หน้า 2-3) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ภาวะผูน้ าหมายถึง การกระท า
ระหว่างบุคคลโดยบุคคลท่ีเป็นผูน้ าจะใช้อิทธิพล (Influence) หรือการดลบนัดาลใจ (Inspiration) 
ใหบุ้คคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนกระท าหรือไม่กระท าบางอยา่งตามเป้าหมายท่ีกลุ่มหรือองคก์รไดก้ าหนด
ไว ้

 ภารดี อนันต์นาวี (2551, หน้า 77) กล่าวว่าภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการและ
สถานการณ์ท่ีบุคคลหน่ึงได้เป็นท่ียอมรับให้เป็นผูน้ าในกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของ
สมาชิกในกลุ่มบุคคลนั้น สมาชิกในกลุ่มเช่ือว่ามีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆท่ีกลุ่มเผชิญ 
อยูไ่ด ้โดยอ านาจหนา้ท่ีหรือการกระท าของผูน้ าในการชกัจูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืนให้ปฏิบติังาน ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 พระพรหมคุณาภรณ์ (2551, หนา้ 4-5) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะผูน้ าวา่ ภาวะผูน้ าคือ 
คุณสมบติัอยา่งใดอย่างหน่ึงท่ีมีอยูใ่นตวัของผูน้ า เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถ
ของบุคคล ท่ีชกัน าใหค้นทั้งหลายมาประสานกนัและพากนัไปสู่จุดหมายท่ีดีงาม 

 สมคิด บางโม (2552, หนา้ 5) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าวา่ หมายถึง การท่ีผูน้ า ของ
องค์กรใช้อิทธิพลต่างๆเพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมมือกันปฏิบติัหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมาย ของ
องคก์ร อิทธิพลดงักล่าวน้ีอาจเป็นไปทั้งทางบวกหรือทางลบก็ได ้

 พชัสิรี ชมพูค า (2552, หน้า 194) ได้ให้ความหมายของภาวะผูน้ าว่า หมายถึง 
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูน้ าและผูต้าม ท่ีอยูใ่นลกัษณะของการโนม้นา้ว การสร้างแรงบนัดาล
ใจเพื่อใหผู้ต้ามท าตามเป้าหมายของกลุ่ม หน่วยงานหรือองคก์ร ซ่ึงภาวะผูน้ าสามารถเกิดข้ึนได ้ใน
ทุกระดบัการจดัการ ไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นการจดัการระดบัสูงเท่านั้น  
 สันติ บุญภิรมย  ์ (2552, หนา้ 230) ไดใ้ห้ความหมายว่าภาวะผูน้ า หมายถึง ศิลปะของ
บุคคลคนหน่ึงท่ีโนม้นา้วให้บุคคลคนหน่ึงหรือบุคคลหลายคนไดแ้สดงพฤติกรรมของตนเองตามท่ี
ผูน้ าตอ้งการให้ท าตาม ภายใตส้ถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงเพื่อให้บรรลุไปตามเป้าหมาย  ของ
ส่วนรวมหรือของผูน้ าไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข 

 จอมพงศ์ มงคลวนิช (2556, หน้า 230) ได้ให้ความหมายว่าภาวะผูน้ า หมายถึง 
กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคลหน่ึงหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มกระตุน้ ช้ีน า 
ผลักดนัให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท าส่ิงต่างๆ ตาม
ตอ้งการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองคก์รเป็นเป้าหมาย 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (2556, หนา้ 206) ไดใ้ห้ความหมายของภาวะ
ผูน้ าว่า ภาวะผูน้ าคือ ศิลปะในการครองใจ หรืออิทธิพลเหนือจิตใจบุคคลอ่ืน โดยสามารถจูงใจ
บุคคลใหก้ระท าตามดว้ยความเช่ือใจ เตม็ใจ และศรัทธาในตวัผูน้ า 



12 
 

 จากความหมายภาวะผูน้ าท่ีกล่าวมาแล้วข้างตน้ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง 
กระบวนการท่ีผูน้ าใชอิ้ทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มให้ท าตามในส่ิงท่ีตอ้งการ โดยการโนม้นา้ว จูงใจ
หรือสร้างแรงบนัดาลใจใหบุ้คคลหรือกลุ่มท าตามเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีผูน้ า ได้
ก าหนดข้ึน  

 2.1.2 แนวคิดภาวะผู้น า 

 การแสดงแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูน้ านั้ นได้มีนักวิชาการจ านวนมากได้เสนอแนวคิด
เก่ียวกบัภาวะผูน้ า ซ่ึงแต่ละท่านก็ไดเ้สนอแนวคิดแตกต่างกนัออกไปไดด้งัน้ี 

 ธวชั บุญยมณี (2550, หน้า 2-3) กล่าวว่าภาวะผูน้ าเป็นการกระท าระหว่างบุคคล โดย
บุคคลท่ีผูน้ าจะใช้อิทธิพล หรือแรงบนัดาลใจให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มท าตามเป้าหมายท่ีกลุ่มหรือ
องคก์รไดก้ าหนดไว ้

 ภารดี  อนนัตน์าวี (2551, หนา้ 77) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการอยา่งหน่ึง ท่ีมี
บุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับให้เป็นผูน้ ากลุ่ม โดยผูน้ ากลุ่มจะมีหนา้ท่ีแกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผูน้ าจะมี
อิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มนั้น สมาชิกในกลุ่มจะมีความเช่ือวา่ผูน้ ามีความสามารถ
ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีกลุ่มก าลงัเผชิญอยูไ่ด ้โดยอาศยัหนา้ท่ีหรือการกระท าของผูน้ าใน การชกั
จูงหรือช้ีน าบุคคลอ่ืนใหป้ฏิบติังานใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงท่ีตั้งไวไ้ด ้

  พระมหาวฒิุชยั (2552, หนา้ 12) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าวา่ การเป็นผูน้ านั้นไม่ใช่
ใครๆก็เป็นได้ เพราะการเป็นผูน้ านั้นตอ้งใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร องค์กรท่ีมีผูน้ าท่ี
เป่ียมไปด้วยภาวะผูน้ า องค์กรนั้นย่อมประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าองค์กรใดมีผูน้ าท่ีขาด
ความเป็นภาวะผูน้ าองคก์รนั้นก็จะพบแต่ความลม้เหลว  
 วรภทัร์ ภู่เจริญ (2553, หนา้ 6) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนไดใ้นตวับุคคลโดยท่ี
บุคคลนั้นไม่จ  าเป็นต้องฉลาด อาจเป็นคนท่ีเงียบขรึม พูดน้อย ไม่เด่น แต่ค าพูดของเขาสามารถ
กระตุน้ หรือสร้างแรงบนัดาลในให้ผูอ่ื้นคน้พบตวัเอง เขา้ใจธรรมชาติ ท าส่ิงท่ีดีงาม เพื่อความ อยู่
รอดร่วมกนัและอยูอ่ยา่งมีความหมาย บุคคลเช่นน้ีเรียกวา่ผูท่ี้มีภาวะผูน้ า 

 สร้อยตระกูล  อรรถมานะ (2553, หนา้ 254) กล่าววา่ ภาวการณ์เป็นผูน้ าหรือผูน้ านั้น เป็น
เร่ืองของการน า ผูน้  ามิใช่หัวหน้า (Headship) หัวหน้าหรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
อยา่งเป็นทางการนั้น ในหลายๆกรณีเขาไม่สามารถน ากลุ่มของเขาไดม้ากนกั ดงันั้นหัวหนา้จึง ไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นผูน้ า และผูน้ าก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นหวัหนา้เช่นกนั 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2557, หนา้ 6) ไดศึ้กษาคน้ควา้ เก่ียวกบัการพฒันาภาวะผูน้ ามากกวา่ 
10 ปี ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะของผูมี้ภาวะผูน้ าไวว้า่ ภาวะผูน้ ามีลกัษณะส าคญัคือ เป็นผูท่ี้ มี
วิสัยทศัน์ มีทศันะในระยะยาว ถามถึงอะไรและท าไม มีความสามารถในการสร้างอนาคต  มองไป
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ขา้งหนา้ เนน้ปัจจยัภายนอก เป็นตน้ฉบบั เนน้ท่ีคน ส่งเสริมการเรียนรู้ เนน้บริบท เป็นตวัของตวัเอง 
ม่งการเปล่ียนแปลง ริเร่ิม เนน้ภาพความเป็นป่า สภาพในอนาคต มุ่งประสิทธิผล มุ่งท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
มีวินยัในตนเอง กระจายแบบแบนราบ ใชอ้  านาจเชิงกระจาย เช่ียวชาญในบริบทเชิงกลยุท ธ์ศาสตร์ 
กระตุ้น ระดมพลัง มุ่งการพฒันา แก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม บันดาลใจ ความไวว้างใจ ความ
หลากหลาย ตดัสินใจร่วมและเสริมพลงัอ านาจใหผู้อ่ื้น 

 จากทศันะของนกัวิชาการผูว้ิจยัสามารถสรุปแนวคิดของภาวะผูน้ าไดว้า่ ภาวะผูน้ าเป็น
กระบวนการหรือพฤติกรรมท่ีผูน้ าแสดงออกถึงความมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มเพื่อให้บุคคลหรือ
กลุ่มกระท าตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวร่้วมกนั 

 2.1.3 ทฤษฎภีาวะผู้น า 

  ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทฤษฎีภาวะผู ้น าได้มีการเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบนั ซ่ึงทฤษฎีภาวะผูน้ าเม่ือแบ่งตามตามระยะเวลาการพฒันาสามารถแยก ไดเ้ป็น 4 
ทฤษฏี คือ ทฤษฏีเชิงคุณลกัษณะของผูน้ า (Trait theory) ทฤษฏีเชิงพฤติกรรมของผูน้ า (Behavioral 
theory ) ทฤษฏีเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory) และทฤษฏีภาวะผูน้ า การเปล่ียนแปลง 
(Transformational leadership Theory) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฏีเชิงคุณลกัษณะของผู้น า (Trait Theory)  
 พิชาภพ พนัธ์ุแพ (2554, หนา้ 36-39) อธิบายถึงทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะผูน้ า (Trait theories ) 
ไวว้่า ทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะผูน้ าเป็นแนวทางการศึกษาผูน้ าท่ีเก่าแก่ท่ีสุด โดยเนน้คุณสมบติั เช่น 
บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ค่านิยมและทกัษะ ทฤษฎีน้ีมีสมมติฐานว่าคนทัว่ไปจะเป็นผูน้ าได้หากมี
ลกัษณะพิเศษท่ีบุคคลธรรมดาไม่มี ผูน้  าจะประสบความส าเร็จไดห้ากมีพลงัในการท างานมาก โดย
ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย มีลางสังหรณ์ท่ีแม่นย  า ท านายเหตุการณ์เก่ง และมีอ านาจ ในการชกัจูง
ใจบุคคลอ่ืนๆ การศึกษาแบบเชิงคุณลกัษณะเกิดข้ึนมากมายในช่วง ค.ศ. 1930 ถึง 1940 แต่ก็
ลม้เหลว เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะแสวงหาคุณลกัษณะท่ีดีท่ีสุดของผูน้ าเพื่อประกนัว่างาน จะไม่
ลม้เหลว ทฤษฎีน้ีละเลยความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยา่งไรก็ตาม ทฤษฎี ใน
กลุ่มน้ีไดศึ้กษาถึงคุณสมบติัของผูน้ าซ่ึงจะสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมและประสิทธิภาพใน การท างาน
ของผูน้ า 

 กลุ่มทฤษฎีน้ีแยกลกัษณะผูน้ าออกเป็น 2 ดา้น คือ  
 1. ลกัษณะทางกายภาพ โดยเช่ือวา่ผูน้ าควรตอ้งมีรูปร่างสูงสง่า หนา้ตาดี กิริยาห้าวหาญ 
กลา้แสดงออก เป็นชาย แต่มีงานวจิยับางช้ินท่ีช้ีวา่ผูน้  านั้นไม่จ  าเป็นตอ้งสูงสง่าเสมอไป ผูน้ าท่ีเต้ีย ก็
เป็นผูน้ าท่ีดีได ้บางวฒันธรรมหรือบางประเพณีไดก้ล่าววา่มีแต่ผูช้ายเท่านั้นท่ีเป็น ผูน้ าในองคก์รได ้
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 2. ลกัษณะทางบุคลิกภาพ เป็นความคิดท่ีพยายามคน้หาว่า ผูน้  าควรจะมีบุคลิกภาพ
อยา่งไรจึงจะมีความเป็นผูน้ า เช่น ความสามารถในการควบคุม บงัคบับญัชา ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ความเด็ดขาด ความเฉลียวฉลาด ความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายส่วนตวั 

 จอมพงศ์  มงคลวนิช (2556, หนา้ 199) กล่าวว่า การศึกษาเชิงคุณลกัษณะผูน้ าเร่ิม ใน 
ค.ศ. 1930-1940 แนวคิดมาจากทฤษฏีมหาบุรุษ (Greatman Theory of leadership) ของกรีกและ
โรมนัโบราณ โดยมีความเช่ือว่า ภาวะผูน้ าเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือโดยก าเนิด (Born leader) 
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดแ้ต่สามารถพฒันาข้ึนได้ ลกัษณะผูน้ าท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูง จะ
ประกอบด้วยความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพซ่ึงแสดงถึงการเป็นผู ้น าและต้องเป็นผู ้ท่ี  มี
ความสามารถดว้ย ผูน้ าในยุคน้ี ไดแ้ก่ พระเจา้นโปเลียน ฮิตเลอร์ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช พระเจา้ตากสินมหาราช เป็นตน้  
 เนตร์พณัณา ยาวิราช (2556, หนา้ 105) กล่าววา่ทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ า (Trait theories) 
เป็นแนวคิดแบบเก่าและได้หมดไปนานแล้ว แนวคิดดังกล่าวเช่ือว่าคุณลกัษณะของผูน้ านั้น มี
ความส าคญั เช่น วินสตนั เชอร์ชิล คานธี นโปเลียน มาร์ติน ลูเธอร์คิง แนวคิดน้ีเป็นท่ียอมรับมาก
ในช่วง ค.ศ. 1904-1948 แต่จากการศึกษาเร่ืองผูน้ าพบวา่ การให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะของผูน้ า
นั้นไดล้ดนอ้ยลง จากการศึกษาไดค้น้พบวา่มีคุณลกัษณะของผูน้ าถึง 100 กวา่ลกัษณะ แต่ผูน้ าในยุค
ปัจจุบนัท่ีมีประสิทธิภาพประกอบดว้ยคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 1. มีแรงขบัสูง (Drive) หมายถึง คุณลกัษณะท่ีผูน้ าเป็นผูท่ี้มีความพยายามสูงในการท าให้
งานบรรลุความส าเร็จสูงสุด มีความกระตือรือร้น พยายามท างานให้ส าเร็จแม้ว่าจะมีอุปสรรค         
มีความคิดริเร่ิม มีแรงขบั ตอ้งการประสบความส าเร็จ ซ่ึงหมายถึง การเจริญเติบโตขององคก์ร 

 2. มีแรงจูงใจสูง (Leadership Motivation) ผูน้ าท่ียิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่มีแรงขบัเท่านั้น แต่มี
แรงจูงใจในการท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

 3. มีความซ่ือสัตย ์(Integrity) หมายถึง ผูน้ าท่ีมีคุณลกัษณะท่ีกระท าตามท่ีไดพู้ดไว้ รักษา
ค ามัน่สัญญาเพื่อท าใหผู้อ่ื้นเกิดความไวว้างใจ ความซ่ือสัตย ์ท าใหบุ้คคลอ่ืนเช่ือถือ 

 4. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self-confidence) หมายถึง ผูน้ ามีความมัน่ใจในตนเอง ชอบ
ท างานท่ีทา้ทายความสามารถ เช่น เช่ือมัน่ว่าท างานไดส้ าเร็จแมว้่าจะมีอุปสรรค ตดัสินใจได้ ใน
สภาพความไม่แน่นอนของสถานการณ์ดว้ยความมัน่ใจใจตนเอง 

 5. มีความรู้ในดา้นธุรกิจ (Knowledge of the Business) หมายถึง ผูน้ ามีความรู้มาก ในเชิง
ธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรม การแข่งขนั เทคโนโลยต่ีางๆ ผูน้ าท่ีแสวงหาความรู้ ชอบการเรียนรู้ มีความ
เฉลียวฉลาด มีความกา้วหนา้ในอาชีพสูง ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งใน การท างานในองคก์ร 
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 ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร (2556, หนา้ 145) กล่าววา่ทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ า (Trait theories ) 
เป็นลกัษณะการศึกษาท่ีพยายามหาขอ้สรุปของความเป็นผูน้ าในแนววิทยาศาสตร์ โดยพยายามสรุป
จากส่ิงท่ีวดัไดห้รือส่ิงท่ีเห็นเป็นรูปธรรมเช่น รูปร่างลกัษณะท่ีบุคคลแต่ละบุคคลเป็น ลกัษณะนิสัย 
ความฉลาด การศึกษาในเชิงคุณลกัษณะประจ าตวั ท าให้มีการศึกษาผูน้ าท่ีเคยมีบทบาทส าคญั  ใน
อดีต เช่น ฮิตเลอร์ นโปเลียน หรือบุคคลอ่ืนๆ เพื่อหาขอ้สรุปอยา่งเป็นรูปธรรม อยา่งไรก็ดี ในความ
เป็นจริงนั้นบุคคลเป็นผูน้ าไดจ้ากองค์ประกอบหลายอย่าง ท าให้การสรุปปัจจยัท่ีท าให้บุคคลเป็น
ผูน้ าจากลกัษณะทางกาย หรือคุณลกัษณะประจ าตวัอ่ืนๆเป็นไดอ้ยาก เช่น การสรุป ความเป็นผูน้ า
จากความสูง ลกัษณะนิสัย หรือปัจจยัทางกายภาพอ่ืนๆ อาจพบว่าความส าเร็จของผูน้ าเกิดไดจ้าก
ปัจจยัต่างๆแมจ้ะตรงขา้มกนัเช่นผูน้ าอาจเป็นผูท่ี้สูงสง่า หรืออาจเป็นคนไม่สูงก็ไดเ้ช่นกนั หรือผูน้ า
บางคนอาจดูฉลาดกวา่ผูอ่ื้นในลกัษณะท่ีบางคนอาจดูธรรมดาเหมือนบุคคลทัว่ไป 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2557,  หน้า 5) กล่าวว่าทฤษฎีน้ีมีแนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ 
(Great man theory) ของกรีกและรันโบราณ มีความเช่ือวา่ภาวะผูน้ าเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือ
โดยก าเนิด (Born leader) ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้แต่สามารถจะพฒันาข้ึนได ้งานวิจยัส่วนใหญ่
ได้มุ่งเน้นตรวจสอบหาลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะพิเศษ (Traits/Characteristics) ท่ีแตกต่างกนั
ระหว่างผูน้ าและผูต้าม หรือระหวา่งผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลกบัผูน้ าท่ีไม่มีประสิทธิผล ในตวัแปร ทั้ง
ดา้นกายภาพและดา้นจิตวทิยา แมแ้ต่ในกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเขา้สู่ต าแหน่ง ทางการบริหาร 
ก็มกัมีการก าหนดคุณลกัษณะต่างๆไว ้และจะเลือกสรรเฉพาะผูท่ี้มีลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะพิเศษ
ตามท่ีก าหนดไวน้ั้น เน่ืองจากแนวคิดตามทฤษฎีน้ีไม่มีชุดลักษณะเฉพาะหรือพิเศษใดท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของกลุ่มนกัวิจยั ดงันั้นลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะพิเศษของผูน้ า ท่ีมีประสิทธิผลในท่ีน้ีจึง
เป็นลกัษณะเฉพาะหรือลกัษณะพิเศษท่ีนกัวจิยัส่วนใหญ่เห็นพอ้งตอ้งกนัเท่านั้น 

  ฐาปนา  ฉ่ินไพศาล (2559, หนา้ 124) กล่าววา่ การศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้ าในช่วงแรกๆ
เป็นการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะส่วนตวั เช่น บุคลิกภาพ ทกัษะและลกัษณะทางกายภาพ (ความสูง
และรูปร่างลักษณะ) ซ่ึงเป็นความสามารถในการน าจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 กองทพั ของ
สหรัฐอเมริกา โดยผูบ้งัคบับญัชาไดท้  าการส ารวจบรรดาทหารต่างๆวา่ใครมีลกัษณะของผูน้ า จาก
การส ารวจก็ได้มีการระบุคุณลกัษณะของผูน้ าว่ามีด้วยกนั 14 ประการ ท่ีมีความสามารถ เพียง
พอท่ีจะเป็นผูน้ า ผลการส ารวจพบวา่ผูบ้งัคบับญัชา 2 นาย ไม่มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไว ้ส่วนท่ี
เหลือจ านวนมากขาดคุณสมบติัของความเป็นผูน้ า  

จากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้พบวา่ทฤษฎีคุณลกัษณะผูน้ า (Trait theories ) เป็นการศึกษา
ภาวะผูน้ าในช่วงเร่ิมแรกและแนวคิดน้ีก็เป็นท่ียอมรับมากในช่วง ค.ศ. 1904-1948 แนวคิดน้ีมี
สมมติฐานวา่ ภาวะผูน้ านั้นเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือโดยก าเนิด บุคคลท่ีเป็นผูน้ าตอ้ง มีลกัษณะ
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พิเศษ เช่น คุณลกัษณะทางกาย บุคลิกภาพ พื้นเพเดิมทางสังคม ความสามารถ และทกัษะของบุคคล 
เป็นตน้ เพื่อสนองตอบความตอ้งการขั้นพื้นฐานของผูต้าม ผูน้ าท่ีเคยมีบทบาทส าคญั ในอดีตตาม
แนวคิดน้ี เช่น พระเจา้นโปเลียน ฮิตเลอร์ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
พระเจา้ตากสินมหาราช เป็นตน้ จากการศึกษาของนกัวิจยัหลายท่านเพื่อหาคุณสมบติั ท่ีแน่นอนท่ีมี
อยู่ในตวัผูน้ าพบว่า ไม่สามารถหาขอ้สรุปไดว้่าผูน้  าทุกคนมีคุณสมบติัความเป็นผูน้ า ท่ีเหมือนกนั 
ผูน้ าบางคนยงัขาดคุณสมบติัของความเป็นผูน้ า เช่น ความสูง สีผิว พื้นเพ เป็นตน้ แต่บุคคลดงักล่าว
ก็สามารถเป็นผูน้ าท่ีดีได ้ดว้ยเหตุผลน้ีเองท่ีท าให้ทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะผูน้ า (Trait theories ) เป็นท่ี
ยอมแค่ในช่วง ค.ศ. 1904-1948 แต่อยา่งไรก็ดีจากทฤษฎีน้ีเองก็ไดท้  าให ้มีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ภาวะผูน้ าในช่วงระยะเวลาต่อมา 

2. ทฤษฏีเชิงพฤติกรรมของผู้น า (Behavioral theory) 

พิชาภพ พนัธ์ุแพ (2554, หนา้ 44-54) การศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ เป็นความพยายาม 
ท่ีจะช้ีแจงว่าผูน้ าท่ีดีจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอย่างไร โดยแนวความคิดในกลุ่มทฤษฎีเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางมีดงัต่อไปน้ี 

1. การศึกษาผูน้ าตามแนวความคิดของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ (Ohio State University) 
การศึกษาเกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1940 โดยกลุ่มนกัวิจยัภายใตก้ารน าของราฟ สต๊อคดิล (Ralph 
Stogdill) กลุ่มนกัวิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
พฤติกรรมของผูน้ าหรือผูจ้ดัการท่ีพวกเขาปรารถนา จ านวน 150 ประการ ข้อสรุปท่ีได้จาก
การศึกษาพบวา่ รูปแบบผูน้ าสามารถจดัออกเป็น 2 ประเภทคือ ผูน้ าแบบมุ่งความสัมพนัธ์ (ผูน้ าท่ี
ค  านึงถึงผูอ่ื้น) หรือ Consideration และผูน้ าแบบมุ่งงาน (ผูน้ าท่ีค  านึงถึงตนเองเป็นหลกั) หรือ 
Initiating structure 

2. การศึกษาผูน้ าตามแนวคิดของมหาวิทยาลยัมิชิแกน  (University of Michigan) 
การศึกษาน้ีอยู่ในช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกบัของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ โดยนักคน้ควา้พยายาม ท่ีจะ
ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างของพฤติกรรมท่ีท าให้ผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพ หรือเกิดความล้มเหลว 
พฤติกรรม 2 อยา่งของการศึกษาน้ี คือ 

2.1 พฤติกรรมแบบเนน้งาน Job-centered behaviors พฤติกรรมน้ีเนน้งาน เน้น การ
ควบคุมการท างาน การวางแผน การจดัเวลาในการท างาน การประสานงาน การจดัสรรทรัพยากร
ส าหรับการท างาน และการวางเป้าหมายของการท างาน 

2.2 พฤติกรรมแบบเนน้คน Employee-centered behaviors เป็นพฤติกรรมท่ีให้ ความ
สนบัสนุนต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แสดงความเช่ือมัน่ในตวัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แสดงท่าที ท่ีเป็นมิตร 
และใหเ้กียรติ เห็นคุณค่าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยอมรับวา่แต่ละคนมีความแตกต่างกนั 
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3. การศึกษาผูน้ าแบบตาข่ายการบริหารงานของเบรคและมูทอน (Blake and Mouton’s 
Managerial grid) เบลคและมูทอนไดพ้ฒันาแนวคิดการศึกษาเก่ียวกบัผูน้ าท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ และมหาวิทยาลัยมิชิแกน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการ เกิด
พฤติกรรมของนกับริหารท่ีส าคญัมี 5 แบบ คือ 

3.1 พฤติกรรมผูน้ าแบบ 1,1 เป็นผูน้ าท่ีสนใจคนและงานน้อย (Impoverished 
Management) ผู ้น าจะแสดงบทบาทของความเป็นผู ้น าน้อยท่ีสุด เป็นผู ้น าแบบเฉ่ือยชา 
(Impoverished) อาจท าตวัตามสบาย (Laissez-faire) 

3.2 พฤติกรรมแบบ 9,1 เป็นผูน้ าท่ีให้ความสนใจกบังานโดยให้ความส าคญักบังาน
และเนน้ประสิทธิภาพการท างาน แต่ให้ความส าคญักบัคนนอ้ย (Task Management) เป็นผูน้ าแบบ
อัตตาธิปไตย (Authoritarian) เน้นการใช้อ านาจ (Authority-Compliance หรือ Authority-
Obedience) 

3.3 พฤตกรรมผูน้ าแบบ 1,9 เป็นผูน้ าท่ีให้ความส าคญัต่อคนมาก เนน้ความพึงพอใจ
ของคนในองค์กร แต่ให้ความส าคัญกับงานต ่า เป็นลักษณะผู ้น าท่ีเรียกว่า ชุมนุมสร้างสรรค ์
(Country Club Management) ผูน้ าแบบน้ีจะสนใจการสนองความตอ้งการของบุคคล เพื่อท่ีจะรักษา
ความสัมพนัธ์อนัจะน าไปสู่องคก์รท่ีมีบรรยากาศการท างานท่ีเป็นมิตร 

3.4 ผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมแบบ 5,5 เป็นผูน้ าท่ีให้ความส าคญักบังานและความพึงพอใจ
ของคนในองคก์รระดบัปานกลาง เป็นผูน้ าท่ียึดทางสายกลาง พบกนัคร่ึงทาง (Middle of the Road 
Management) 

3.5 ผูน้ าท่ีมีพฤติกรรมแบบ 9,9 เป็นผูน้ าท่ีใหค้วามส าคญัในระดบัสูงทั้งงานและ ขวญั
ก าลงัใจ ความพึงพอใจของคนในองค์กร เป็นผูน้ าแบบท างานเป็นทีม ผูน้ าแบบน้ีจะกระตุน้ ให้
บุคลากรท างานอยา่งมีความผูกพนักบัองคก์ร อนัจะน าไปสู่ความสัมพนัธ์อนัดีและก่อให้ เกิดความ
เช่ือมัน่ และการเคารพซ่ึงกนัและกนั 

4. การศึกษาผูน้ าตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกของโรเบิร์ต แทนเนนบอม และวอเรน เอช 
ชมิดท ์(Robert Tannenbaum and Warren H.Schmidt) 

การศึกษาของแทนเนนบอมและชมิดท์ เป็นผลสืบเน่ืองมาจากแนวความคิดของ เคิร์ท 
เลวินและคณะ ท่ีได้ท าการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผูน้ าตั้ งแต่ระยะเร่ิมแรกท่ีมหาวิทยาลัย
ไอโอวา แทนเนนบอมและชมิดท์ ได้พ ัฒนาแกนต่อเน่ืองทางพฤติกรรมของความเป็นผู ้น า 
(Continum of Leader Behaviors) ผลการศึกษาพบวา่ การตดัสินใจวา่เราจะใชพ้ฤติกรรมของผูน้ า
แบบใดในการท างานตอ้งพิจารณาแรงกดดนั 3 ประการ ก่อนท่ีจะเลือกแบบของความเป็นผูน้ า แรง
กดดนัหรือพลงั 3 ประการนั้น คือ 



18 
 

1. พลงัภายในตวัผูน้ าเอง (Forces within themselves) เช่น ความรู้สึกสบายเม่ือเลือก
หนทางในการท างานท่ีตนคิดวา่เหมาะสม 

2. พลงัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Forces within subordinate) เช่น ความพร้อมและ ความ
รับผดิชอบในการท างาน 

3. พลงัจากสถานการณ์ (Forces within situation) เช่น ภาวะความกดดนัดา้นเวลา 

4.การศึกษาผูน้ าตามพฤติกรรมตามลกัษณะการใช้อ านาจหน้าท่ีของลิเคิร์ท  (System 4 
Management) 

แนวความคิดน้ีได้ถูกคน้พบโดย เลนซิส ลิเคิร์ท (Linsis Likert) ผูอ้  านวยการของ
สถาบนัวิจยัสังคมแห่งมหาวิทยาลยัมิชิแกน ใน ค.ศ. 1961 เป็นการกล่าวถึงผูน้ า 4 รูปแบบจากเผด็จ
การไปจึงถึงผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ดงัน้ี 

ระบบท่ี 1 ผูน้ าแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) (Exploitive Authoritative) 
หมายถึง ผูน้ าท่ีเนน้ถึงการบงัคบับญัชาและการออกค าสั่ง ผูน้  าแบบน้ีจะท าการตดัสินใจดว้ยตนเอง
เป็นส่วนมาก มกัไม่ค่อยมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากนกั สถานภาพผูน้ า แบบ
น้ีจะเป็นไปในลกัษณะเป็นเจา้นายอยา่งชดัเจน การบงัคบับญัชาหรือการควบคุมงานของผูน้ าชนิดน้ี
จะกระท าโดยมีการใช้อ านาจอย่างมาก สร้างบรรยากาศของความเกรงกลวั ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เสมอ ผูน้ าแบบน้ีมกัจะอยู่ในประเทศท่ีไม่เจริญ ซ่ึงอุตสาหกรรมต่างๆ อยู่ในลกัษณะเร่ิมตน้และ
คนงานมีโอกาสหางานนอ้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากอุตสาหกรรมในยุคตน้ของ การปฏิวติัอุสาหกรรมใน
เขตยโุรปและอเมริกา 

ระบบท่ี 2 ผูน้ าแบบเผด็จการแบบมีศิลป์ (Benevolent Leadership) (Benevolent 
Authoritative) เป็นผูน้ าแบบใจดี มีเมตตา แต่ยงัคงแสดงความเป็นเผด็จการไว ้มีการตดัสินใจ
ตามล าดบัชั้นของการบงัคบับญัชา เป็นผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในลกัษณะนายกบับ่าว มี
ลกัษณะล าดบัชั้นของการบงัคบับญัชา มีลกัษณะพ่อปกครองลูก เขาจะปฏิบติักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
อย่างดี และดูแลว่าความตอ้งการของลูกน้องไดรั้บการตอบสนอง ถ้าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่ภายใต้
ระบบและขนบประเพณี รับความคิดเห็นจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นคร้ังคราว แต่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก็
ยงัรู้สึกไม่ค่อยอิสระการพูดถึงปัญหาในการท างาน 

ระบบท่ี 3 ผูน้ าแบบใชก้ลุ่มปรึกษา (Consultative Leadership) เป็นผูน้ าท่ีมี ความเช่ือมัน่
และไวใ้จผูใ้ต้บงัคบับัญชา แต่ยงัคงเก็บอ านาจในการตดัสินใจไว ้มกัได้รับ ความคิดเห็นจาก
ผูใ้ต้บงัคบับญัชามาใช้ประโยชน์ได้มาก ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีอิสระพอสมควรในการอภิปรายถึง
ปัญหาในการท างาน ระบบการส่ือสารในองค์กรจะเป็นแบบเปิดเผย (ส่ือสาร 2 ทาง) ถา้ภาพใน
องคก์รเกิดมีปัญหาก็จะมีกระบวนการในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ต่อไป 
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ระบบท่ี 4 ผูน้ าแบบใช้กลุ่มร่วมมือ (Participative Leadership) เป็นผูน้ าท่ีเช่ือมัน่และ
ไว้วางใจแก่ผู ้บังคับบัญชามาก มักจะ เป็นผู ้ขอความคิดเห็นจากผู ้ใต้บังคับบัญชา และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีความคิดอิสระในการอภิปรายปัญหาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ผูน้  าแบบน้ีจะเช่ือมัน่ในการ
ท างานเป็นทีมมากกว่าวิธีการท างานแบบตวัใครตวัมนั หรือมีการท างานตามล าดับขั้น ภายใน
องคก์ร 

จอมพงศ์  มงคลวนิช (2556, หน้า 199-203) กล่าวว่า ทฤษฏีเชิงพฤติกรรมผูน้ า ถูก
พฒันาข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 1940-1960 แนวคิดหลกัของทฤษฎีคือ ให้มองในส่ิงท่ีผูน้  าปฏิบติัและ
ช้ีให้เห็นวา่ทั้งผูน้  าและผูต้ามต่างมีอิทธิพลซ่ึงกนัและกนั นกัทฤษฎีไดแ้ก่ เบคและมูตนั (Blake and 
Mouton), ดคัลสั แม็กเกเกอร์ (Douglas McGregor) , เคอร์ท เลวิน (Kurt Lewin) และเลนสิส ไล
เคอร์ท (Rensis Likert)  

Blake and Mouton กล่าววา่ ภาวะผูน้ าท่ีดีมีปัจจยั 2 อยา่งคือ คน (People) และผลผลิต 
(Product) โดยก าหนดคุณภาพและลกัษณะสัมพนัธภาพของคนเป็น 1-9 และก าหนดผลผลิตเป็น 1-9 
เช่นกนั และสรุปวา่ ถา้คนมีคุณภาพสูงจะส่งผลใหผ้ลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงตามไปดว้ย เรียก
รูปแบบน้ีวา่ Nine - Nine Style (9, 9 Style) ซ่ึงรูปแบบของการบริหารแบบตาข่ายน้ีจะแบ่งลกัษณะ
เด่นๆของผูน้ าไว ้5 แบบ คือ แบบมุ่งงานเป็นหลกั แบบมุ่งคนเป็นหลกั แบบมุ่งคนต ่า มุ่งงานต ่า 
แบบทางสายกลาง และแบบท างานเป็นทีม 

McGregor’s : Theory X and Theory Y เป็นนกัจิตสังคมชาวอเมริกา ซ่ึงทฤษฎีน้ีเก่ียวขอ้ง
กบัทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมาสโลว ์ซ่ึงแม็กเกเกอร์ มีความเห็นว่า 
การท างานกบัคนจะตอ้งค านึงถึง ธรรมชาติของมนุษยแ์ละพฤติกรรมของมนุษย ์คือ มนุษยมี์ความ
ต้องการพื้นฐานและต้องการแรงจูงใจ ผู ้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องให้ส่ิงท่ีผู ้ตามหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการจึงจะท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความศรัทธา และกระตือรือร้นช่วยกนั
ปฏิบติังานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย  

Kurt Lewin แบ่งลกัษณะผูน้ าเป็น 3 แบบ คือ ผูน้ าแบบอตัถนิยมหรืออตัตา ( Autocratic 
leadership style) ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic leadership style) และผูน้ าแบบตามสบาย
หรือเสรีนิยม (Laisserz - faire leadership style) ลกัษณะผูน้ าแต่ละแบบ จะสร้างบรรยากาศในการ
ท างานและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้ น การเลือกใช้ลักษณะผู ้น าแบบใด
ยอ่มข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มเพื่อให ้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

Lensis Likert และสถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัมิชิแกน ท าการวิจยัดา้นภาวะผูน้ าโดย
ใชเ้คร่ืองมือท่ีไลเคิร์ทและกลุ่มคิดข้ึน ประกอบดว้ยความคิดรวบยอดเร่ืองภาวะผูน้ า แรงจูงใจ การ
ติดต่อส่ือสาร การปฏิสัมพนัธ์และการใชอิ้ทธิพล การตดัสินใจ การตั้งเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพ
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และสมรรถนะของเป้าหมาย โดยแบ่งลกัษณะผูน้ าเป็น 4 แบบ คือ แบบใช้อ านาจ (Exploitive-
authoritative) แบบมีส่วนร่วม (Participative-authoritative) แบบปรึกษาหารือ (Consultative-
authoritative) และแบบใชอ้ านาจเชิงเมตตา (Benevolent-authoritative) ไลเคิร์ต พบว่า การบริหาร
แบบท่ี 4 จะท าให้ผูน้ าประสบผลส าเร็จและเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัพบว่าผลผลิตสูงข้ึน
ดว้ย ซ่ึงความส าเร็จข้ึนอยูก่บัการมีส่วนร่วมมากนอ้ยของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2557, หน้า 8-14) กล่าวว่าทฤษฎีน้ีเป็นการศึกษาโดยมุ่งจะหา
พฤติกรรมท่ีดีท่ีสุดในการเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล โดยมีพฒันาการของทฤษฎีในกลุ่มดงัน้ี 

1. แบบภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลยัไอโอวา (Lowa state university leadership style) ซ่ึง
ศึกษาโดย Kurt Lewin และคณะ จ าแนกเป็น 3 แบบ คือ แบบอ านาจนิยม ( Autocratic leadership 
style) แบบประชาธิปไตย (Democratic leadership style) และแบบเสรีนิยม (Laisserz – faire 
leadership style) 

2. แบบภาวะผูน้ าบนเส้นต่อเน่ือง (Leadership continuum model) พฒันาข้ึนโดย Robert 
Tennenbaum และ Warren Schmidt ในช่วงทศวรรษท่ี 1950 ก าหนดแบบภาวะผูน้ า 7 แบบ บนเส้น
ต่อเน่ืองสองแบบ จากแบบมุ่งผูบ้ริหาร (Boss centered) สู่มุ่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Subordinate 
centered) ซ่ึงจากแนวคิดเช่นน้ี การท่ีจะตอบไดว้า่พฤติกรรมผูน้ าแบบใดจะใชไ้ดดี้ท่ีสุดจึงอยูท่ี่การ
พิจารณาท่ีตวัผูน้ า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และสถานการณ์ ว่าตวัผูน้ าเป็นอยา่งไร สะดวกจะใชร้ะดบัใด 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งไร มีความพร้อมและรับผิดชอบเพียงใด และสถานการณ์เป็นอยา่งไร อยู่
ในสภาวะกดดนัหรือไม่ เป็นตน้ 

3. แบบภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลยัมิชิแกน (University of Michigan Leadership style) 
Rensis Likert และสถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัมิชิแกน ท าการวจิยัดา้นภาวะผูน้ าโดยใชเ้คร่ืองมือ
ท่ี Likirt และกลุ่มคิดข้ึน โดยผลการวิจยัพบวา่ ลกัษณะของผูน้ าแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ แบบใช้
อ านาจ (Exploitive-authoritative) แบบใช้อ านาจเชิงเมตตา (Benevolent-authoritative) แบบ
ปรึกษาหารือ (Consultative-authoritative) และแบบมีส่วนร่วม (Participative-authoritative) 

4. แบบภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลยัรัฐโอไฮโอ (Ohio State University Leadership style) 
จากการศึกษาและวิจยัสามารถจ าแนกพฤติกรรมผูน้ า ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบมุ่งงาน (Initiating 
structure) เป็นพฤติกรรมท่ีผูน้ าก าหนดบทบาทของตวัเองและของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององค์กร โดยเฉพาะบทบาทในหน้าท่ีพื้นฐาน เช่น การวางแผน การจดัการองคก์ร 
และการสั่งการ เป็นต้น ซ่ึงได้เน้นเ ร่ืองของงานเป็นหลัก อีกรูปแบบหน่ึงคือ แบบมุ่งคน 
(Consideration) เป็นพฤติกรรมการสร้างความไวว้างใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เคารพในความคิดเห็น 
ติดต่อส่ือสารสองทาง มุ่งความเป็นมิตร ใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
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5. ตาข่ายภาวะผูน้ า (Leadership grid) จากการศึกษาสามารถก าหนดแบบภาวะผูน้ า ได ้5 
แบบ ดงัน้ี 

5.1 แบบมุ่งงาน (Task-oriented/authority compliance) 

  5.2 แบบมุ่งคน (Country Club Management 
  5.3 แบบมุ่งงานต ่ามุ่งคนต ่า (Impoverished) 
  5.4 แบบทางสายกลาง ( Middle of The Road Management) 
  5.5 แบบท างานเป็นทีม (Team Management) 

ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี (2557, หนา้ 74-81) กล่าววา่ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมภาวะผูน้ า พยายามท่ี
จะคน้หาเพื่อก าหนดรูปแบบท่ีแตกต่างกนัของผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีทฤษฎีท่ีส าคญั ดว้ยกนั 4 
ทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎีรูปแบบภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลยัไอโอวา การศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน 
การศึกษาของมหาวทิยาลยัโอไฮโอ และ Leadership grid ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีรูปแบบภาวะผูน้ าของมหาวทิยาลยัไอโอวา มหาวทิยาลยัไดท้  าการศึกษารูปแบบ
ความเป็นผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูต้ามซ่ึงสามารถแบ่งรูปแบบของผูน้ า ได ้3 ประเภท 
คือ รูปแบบผูน้ าแบบเผด็จการ (Autocratic leadership style) รูปแบบผูน้ าแบบประชาธิปไตย 
(Democratic leadership style) และรูปแบบผูน้ าแบบปล่อยตามสบาย (Laisserz – faire leadership 
style)  

2. การศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน จากการศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกนพบว่า 
รูปแบบของพฤติกรรมของผูน้ าสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ ผูน้ าแบบมุ่งงาน (Job-centered)  
และผูน้ าท่ีมุ่งพนกังานหรือมุ่งคน (Employee-centered) 

3. การศึกษาของมหาวทิยาลยัโอไฮโอ ไดศึ้กษาพฤติกรรมของผูน้ าในช่วงเวลาท่ีใกลเ้คียง
กบัการศึกษาของมหาวิทยาลยัมิชิแกน โดยนกัวิจยัไดท้  าการพฒันาแบบสอบถามเพื่อถามทศันคติ
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงผลการวจิยัระบุถึงพฤติกรรมของผูน้ าในลกัษณะเป็นการผสมผสานระหวา่ง
พฤติกรรมพื้นฐาน 2 แบบ ท่ีเป็นอิสระจากกนัจนเกิดเป็นพฤติกรรมผูน้ าแบบต่างๆตามปริมาณมาก
น้อยของพฤติกรรมพื้นฐานแต่ละแบบ แต่ไดมุ้่งความสนใจไปท่ีพฤติกรรมท่ีส าคญั 2 ประการ
เท่านั้นคือ  

3.1 การนึกถึงจิตใจผูอ่ื้น หรือการเนน้สร้างสัมพนัธ์ (Consideration) คือ พฤติกรรม
ของผูน้ าท่ีเนน้คนเป็นส าคญั ผูน้ าท่ีนึกถึงจิตใจผูอ่ื้นสูงจะแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อสมาชิก
ในกลุ่ม ผูน้ าจะมีความเข้าอกเข้าใจ เป็นคนอบอุ่น และสนใจในการพฒันาความสัมพนัธ์กับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา บญัชาบนพื้นฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจของทั้ง 2 ฝ่าย 
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3.2 การริเร่ิมท่ีโครงสร้าง หรือการเนน้โครงสร้างการท างาน (Initiating Structure) คือ 
พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมุ่งงานเป็นส าคญั ผูน้ าท่ีมีลกัษณะริเร่ิมท่ีโครงสร้างสูง จะก าหนดภาระหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบแก่ผูบ้งัคบับญัชา ก าหนดระยะเวลาในการท างานและอธิบายถึงส่ิงท่ีตอ้งท า อยา่ง
ชดัเจน ผูน้ าจะปฏิบติัตนอยา่งเช่ือมัน่โดยไม่ถามถึงค าแนะน าหรือความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

4. Leadership grid ถูกพฒันาข้ึนโดย โรเบิร์ต เบลค และ เจน มิวตัน แห่ง
มหาวิทยาลยัเท็กซัส โดยศึกษาใน 2 ประเด็นคือ ความเอาใจใส่ต่อผลผลิตและความเอาใจใส่ ใน
บุคคล และแนะน ารูปแบบของการเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจากระดบัของพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ทั้ง 2 ดา้น ในตารางท่ีก าหนดต าแหน่ง หรือ Grid โดยมีการวดัถึง 9 ระดบั ซ่ึง 9 หมายถึง ความเอาใจ
ใส่มากท่ีสุดในเร่ืองนั้น ส่วน 1 หมายถึง ความเอาใจใส่นอ้ยท่ีสุดในเร่ืองนั้น เม่ือมีการน าระดบัใน
แต่ละดา้นมาผสมผสานกนั สามารถอธิบายรูปแบบของผูน้ าท่ีแตกต่างกนั 5 ประเภท คือ ผูน้ าแบบ
ผูจ้ดัการรีสอร์ท (The country club manager) ผูน้ าแบบผูจ้ดัการทีม (The team manager) ผูน้ าแบบ
ผูจ้ ัดการแบบสายกลาย (The organized-man manager) ผูน้ าแบบผูจ้ ัดการด้อยคุณภาพ                 
(The impoverished manager) ผูน้ าแบบผูจ้ดัการแบบบงัคบัใชแ้รงงาน(The sweatshop manager) 

ฐาปนา  ฉ่ินไพศาล (2559, หนา้ 131-136) ไดอ้ธิบายการศึกษาแบบพฤติกรรมภาวะผูน้ า
วา่ จากการศึกษาของมหาวทิยาลยัมิชิแกน มหาวทิยาลยัโอไฮโอ และการศึกษาตาข่ายภาวะผูน้ าของ
เบรกและมูตนั (The Leadership Grid) ดงัน้ี 

ผูว้ิจยัของมหาวิทยาลยัมิชิแกนไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูบ้งัคบับญัชา
ขั้นตน้ท่ีมีประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิผล จากการศึกษาพบวา่ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ให้ความส าคญั
ต่อความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเนน้พนกังานเป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงจะท าให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุดสามารถสร้างทีมงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูง สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์ กร 
ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ท่ีมีประสิทธิผลนอ้ยกวา่จะใชก้ารเนน้งานเป็นส าคญั 

การศึกษาแบบพฤติกรรมผูน้ าของมหาวทิยาลยัโอไฮโอ 

ผูว้ิจยัของมหาวิทยาลัยโอไฮโอได้ท าการส ารวจผูน้ าจ  านวน 100 คน โดยการออก
แบบสอบถามพฤติกรรมของผูน้ าและถามความคิดเห็นของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ซ่ึงสามารถสรุป
พฤติกรรมผูน้ าไดเ้ป็น 2 แบบ คือ แบบเนน้ความสัมพนัธ์ (Consideration) และแบบเนน้โครงสร้าง
การท างาน (Initiating Structure) พฤติกรรมแบบเนน้ความสัมพนัธ์จะสร้างความสัมพนัธ์อนัดี กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการสนบัสนุนความคิดและความความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูน้ าจะเน้น
ความสัมพนัธ์สูงโดยการใชก้ารติดต่อส่ือสารแบบเปิดเผย การพฒันาทีมงานและ ให้ความส าคญัต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ส่วนผูน้ าท่ีเน้นโครงสร้างการท างาน จะให้ความส าคญัต่อ
ความส าเร็จของเป้าหมายและภาระงาน ผูน้ าแบบน้ีจะเน้นโครงสร้างการท างานสูงเก่ียวกบัการ



23 
 

ก าหนดเวลา การวางแผนงานและการก าหนดตารางการท างาน จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โอไฮโอก็ไดมี้การวิจยัเพิ่มเติมอนัน ามาซ่ึงแนวทางท่ีมีความแตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมของผูน้ า
ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนและสถานการณ์ในช่วงเกิดภาวะวิกฤติผูบ้ริหารควรมีพฤติกรรมแบบมุ่งงาน 
เม่ือมีการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถบริหารทีมงานผูบ้ริหารควรมีพฤติกรรมแบบมุ่งคน การ
เรียนรู้ความตอ้งการของพนกังานและมีความพฒันาความสัมพนัธ์กบัพนกังานผูบ้ริหารตอ้งมีความ
ยดืหยุน่ในการท างานและเลือกแบบของผูน้ าใหเ้หมาะสมกบัคนและสถานการณ์ 

การศึกษาตาข่ายภาวะผูน้ าของเบรกและมูตนั (The Leadership Grid)  
โรเบิร์ต เบลค (Robert Blake) และเจน มูตนั (Jane Mouton) ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูน้ าของ

กลุ่มโอไฮโอและไดพ้ฒันาทฤษฎีตาข่ายการบริหาร (Managerial Gride) ข้ึนในปี ค.ศ. 1964 โดยมุ่ง
ศึกษาแบบพฤติกรรมผูน้ าพื้นฐานเพิ่มเติมจากกลุ่มโอไฮโอในรายละเอียดท่ีเพิ่มข้ึน โดยอาศยัตาข่าย
การบริหารและเรียกว่าทฤษฎีตาข่ายภาวะผูน้ า (The Leadership Grid) ตาข่ายภาวะผูน้ าแบบ
พฤติกรรมผูน้ าจะมี 2 แบบ คือ แบบพฤติกรรมท่ีค านึงถึงคน (Concern for People) และ แบบ
พฤติกรรมท่ีค านึงถึงผลงาน (Concern for Results) 

 
แผนภาพท่ี 2.1 พฤติกรรมผูน้ า 5 แบบ 

 

จากแผนภาพดา้นบน แกน X แสดงแบบพฤติกรรมท่ีค านึงถึงคน และแกน Y แสดงถึง
พฤติกรรมท่ีค านึงถึงผลงาน ตาข่ายภาวะผูน้ าทั้งแกน X และแกน Y จะมี 9 ช่อง โดยช่องท่ี 1 จะมีค่า
นอ้ยท่ีสุดและช่องท่ี 9 จะมีค่ามากท่ีสุด พฤติกรรมผูน้ าจะมี 5 แบบ ดว้ยกนั ดงัน้ี 
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1. แบบ 1,1 หมายถึง ผูน้ าท่ีใชค้วามพยายามน้อยท่ีสุดในการท างานให้ส าเร็จ พยายาม
หลีกเล่ียงปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือเป็นผูน้ าท่ีค  านึงถึงงานต ่า และค านึงถึงคนต ่า หรืออาจกล่าวไดว้า่ เป็น
ผูน้ าท่ีใหค้วามส าคญัต่อผลงานและคนต ่า 

2. แบบ 9,1 หมายถึง ผูน้ าท่ีให้ความส าคญัต่อความส าเร็จของงานสูง จึงเนน้กฎระเบียบ
ในการท างาน ไม่สนใจในการพฒันาขวญัก าลงัใจแก่ผูท้  างาน หรือเป็นผูน้ าท่ีค  านึงถึงงานสูง แต่
ค านึงถึงคนต ่า 

3. แบบ 1,9 หมายถึง ผูน้ าท่ีให้การสนับสนุนและห่วงใยผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากกว่า เน้น
ประสิทธิผลของงาน หรือเป็นผูน้ าท่ีค  านึงถึงคนสูงและค านึงถึงงานต ่า 

4. แบบ 5,5 หมายถึง ผู ้น าท่ีเน้นประสิทธิผลของงาน ขวญัและก าลังใจของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควบคู่กนัไป หรือเป็นผูน้ าท่ีค  านึงถึงงานและคนปานกลาง 

5. แบบ 9,9 หมายถึง ผูน้ าท่ีช่วยเสริมสร้างประสิทธิผลของงาน ขวญัและก าลงัใจของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเตม็ท่ี โดยการสร้างความเขา้ใจร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสุด เป็นผูน้ าท่ี
ค  านึงถึงงานสูงและคนสูง 

จากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้พบว่าทฤษฎีเชิงพฤติกรรมภาวะผูน้ าไดถู้กพฒันาต่อจาก
ทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะผูน้ า สืบเน่ืองมาจากทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะผูน้ ายงัมีขอ้สรุปท่ีคลุมเครือและ 
อาจขดัแยง้กนัระหว่างกลุ่มตวัอย่าง ดงันั้นนักวิจยัจึงหันมาให้ความส าคญักบัพฤติกรรมของผูน้ า
แทนการให้ความส าคญักบัคุณลกัษณะของผูน้ าเพียงอย่างเดียว ตามทฤษฎีเชิงพฤติกรรมภาวะผูน้ า
ไดมี้กลุ่มท่ีศึกษาท่ีส าคญั ดงัน้ี  

1. ทฤษฎีรูปแบบภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลยัไอโอวา การศึกษาของมหาวิทยาลยัไอโอวา 
จะให้ความส าคญักบัความตอ้งการของผูต้ามเป็นหลกั รูปแบบภาวะผูน้ าของมหาวิทยาลยัไอโอวา
สามารถแบ่งได ้3 รูปแบบคือ 1) แบบอ านาจนิยม ภาวะผูน้ าแบบอ านาจนิยมจะใช้ไดดี้ในภาวะ
วิกฤตและตอ้งการการตดัสินใจท่ีรวดเร็วและเด็ดขาด 2) แบบประชาธิปไตย เป็นภาวะผูน้ าท่ีไดรั้บ
ความนิยมและผูต้ามส่วนมากพึงพอใจ 3) แบบเสรีนิยม ผูน้ าจะใหค้วามเสรีในการท างานและ มีการ
กระจายงานไปท่ีกลุ่มซ่ึงจะส่งผลให้ผูต้ามมีอิสระในการคิดท าให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใน
การท างาน 

2. แบบภาวะผูน้ าบนเส้นต่อเน่ือง เป็นแบบภาวะผูน้ าท่ีตอ้งการหาค าตอบว่าพฤติกรรม
ผูน้ าแบบใดจะใช้ได้ดีท่ีสุดซ่ึงได้ข้อสรุปจากการวิจยัว่าแบบของผูน้ าท่ีดีนั้ นส่วนใหญ่จะต้อง
พิจารณาถึงแรงกดดนั 3 ประการ คือ ผูน้ า ผูต้ามและสถานการณ์แวดลอ้ม 

3. ศึกษาของมหาวทิยาลยัมิชิแกน การศึกษาตามแนวคิดน้ีพยายามท่ีจะช้ีให้เห็นถึง ความ
แตกต่างของพฤติกรรมท่ีท าให้ผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพ หรือเกิดความลม้เหลว พฤติกรรม 2 อยา่ง
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ไดแ้ก่ พฤติกรรมแบบเนน้งานและพฤติกรรมแบบเนน้คน นอกจากน้ีแลว้เม่ือแยกตามลกัษณะของ
ผูน้ าแลว้จะสามารถแบ่งผูน้ าออกเป็น 4 แบบ คือ 1) แบบใชอ้ านาจ ลกัษณะการติดต่อส่ือสารจะเป็น
แบบทางเดียวคือจากบนลงล่าง 2) แบบใชอ้ านาจเชิงเมตตา จะมีลกัษณะปกครองแบบพ่อปกครอง
ลูกคือยอมให้มีการติดต่อส่ือสารจากล่างสู่บนไดบ้า้ง 3) แบบปรึกษาหารือมีการติดต่อส่ือสารแบบ
สองทางคือจากล่างข้ึนบนและจากบนลงล่าง 4) แบบมีส่วนร่วม ผูน้ ายอมรับความคิดเห็นของผูต้าม
เสมอ มีการติดต่อส่ือสารแบบสองทางทั้งจากระดบับนและระดบัล่าง) 

4. การศึกษาของมหาวิทยาลยัโอไฮโอ ผลการศึกษาระบุถึงพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมี การ
ผสมผสานระหว่างพฤติกรรมพื้นฐานของผูน้ า 2 แบบ คือ การนึกถึงจิตใจผูอ่ื้นหรือการเนน้สร้าง
สัมพนัธ์และการริเร่ิมท่ีโครงสร้าง หรือการเน้นโครงสร้างการท างาน โดยทั้งสองพฤติกรรม
ดงักล่าวจะมีความเป็นอิสระต่อกนั กล่าวคือ ผูน้ าบางคนอาจมีไดท้ั้งสองอย่าง หรือบางคนอาจ มี
อยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงไม่จ  าเป็นวา่ถา้มีพฤติกรรมอยา่งหน่ึงแลว้ตอ้งไม่มีพฤติกรรมอีกอยา่งเสมอไป 

5. Leadership grid เป็นการมุ่งศึกษาแบบพฤติกรรมผูน้ าเพิ่มเติมจากกลุ่มโอไฮโอ ใน
รายละเอียดท่ีเพิ่มข้ึน โดยมีศึกษาใน 2 ประเด็นคือ ความเอาใจใส่ต่อผลผลิตและความเอาใจใส่ใน
บุคคล ผลการศึกษาไดข้อ้สรุปรูปแบบของผูน้ าท่ีแตกต่างกนั 5 ประเภท คือ ผูน้ าแบบผูจ้ดัการ รี
สอร์ท (The country club manager) ผูน้ าแบบผูจ้ดัการทีม (The team manager) ผูน้ าแบบผูจ้ดัการ
แบบสายกลาย (The organized-man manager) ผูน้ าแบบผูจ้ดัการดอ้ยคุณภาพ (The impoverished 
manager) ผูน้ าแบบผูจ้ดัการแบบบงัคบัใชแ้รงงาน (The sweatshop manager) 

3.ทฤษฏีเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory) 

จากการศึกษาทฤษฏีเชิงผูน้ าคุณลกัษณะและทฤษฏีเชิงพฤติกรรมผูน้ า ซ่ึงได้พยายาม
มุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาในรูปแบบการเป็นผูน้ าท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถน าไปใชใ้นทุกสถานการณ์ แต่จาก
การศึกษาท่ีผา่นมาดูเหมือนวา่จะไม่มีรูปแบบการเป็นผูน้ าท่ีดีท่ีสุดในทุกสถานการณ์ ดงันั้นจึงมีการ
ศึกษาวจิยัเพิ่มเติมเก่ียวกบัอิทธิพลของสถานการณ์ท่ีมีอยูต่่อรูปแบบของภาวะผูน้ า เพื่อน ามาอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบผูน้ าและสถานการณ์ท่ีก าหนดข้ึน หรือท่ีเรียกว่า ทฤษฏีผูน้ าเชิง
สถานการณ์ ประกอบไปดว้ย ทฤษฏีผูน้ าเชิงสถานการณ์ของ Feidler ทฤษฏีผูน้ าเชิงสถานการณ์ของ 
Hersey และ Blanchard ทฤษฏีผูน้ าตามเส้นทางสู่เป้าหมายของ House ทฤษฏีการมีส่วนร่วม 
(Leader Participation Model) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2556, หน้า115-121) กล่าวว่าทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์ 
(Situational Approaches to Leadership) เป็นแนวคิดท่ีเกิดจากการศึกษาของ Vroom-Yetton and 
Jago (The Vroom-Yetton and Jago Model) หลงัจากนั้นก็ไดมี้การศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัทฤษฎี ผูน้ า
เชิงสถานการณ์เร่ือยมาซ่ึงทฤษฎีน้ีท่ีไดรั้บความนิยมมีดงัน้ี 
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ทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์จากการศึกษาของ Vroom-Yetton and Jago 

Vroom-Yetton and Jago ไดเ้นน้เร่ืองความเป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม แนวคิดของเขาเนน้ 
ท่ีการประเมินปัญหาตามสถานการณ์ก่อนการตดัสินใจ โดยพิจารณาจากปัญหาและวิเคราะห์
สถานการณ์ของปัญหา โดยการตอบค าถาม 8 ขอ้ แต่ละขอ้ค าถามในการเคราะห์มีความส าคญัต่อ
การตัดสินใจของผูน้ า เขาได้สร้างโมเดลการตัดสินใจแบบต้นไม้ในการตอบค าถามทุกคร้ัง
จนกระทัง่มีทางเลือก 10 ทางเลือก ในขั้นตอนสุดทา้ยในการตดัสินใจท่ีมีความเป็นไปได้ โดย 
Vroom-Yetton and Jago ไดส้รุปผูน้ าเชิงสถานการออกเป็น 5 แบบ คือ 

1. ผูน้ าแบบ AI และ AII เรียกวา่ เป็นผูน้ าแบบอตัตนิยม (Autocratic Leadership) 

2. ผูน้ าแบบ CI และ CII เรียกวา่ เป็นผูน้ าแบบท่ีปรึกษา (Consultative Leadership) 

3. ผูน้ าแบบ GII เรียกวา่ เป็นผูน้ าแบบกลุ่ม (Group Leadership) 

ผูน้ าทั้ ง 5 แบบน้ีเกิดจากความแตกต่างกนัของผูน้ าในการตดัสินใจท่ีพิจารณาตาม 
แผนภูมิตน้ไม ้ภายใตเ้ง่ือนไขการตอบขอ้ค าถามต่างๆ ท าให้ไดข้อ้สรุปของการตดัสินใจในลกัษณะ
ท่ีแตกต่างกนัตามสถานการณ์ 

ทฤษฎีผูน้ าแบบวถีิเป้าหมาย (Path-Goal Theory)  
ทฤษฎีผูน้ าแบบวิธีเป้าหมายค านึงถึงสถานการณ์ของผูน้ าในรูปการปูทางไปสู่เป้าหมาย 

ท่ีตอ้งการ แนวคิดน้ีผูศึ้กษาคือ Robert House ไดน้ าเอาแนวคิดเก่ียวกบัอิทธิพลของผูน้ าและผูต้าม
ในการรับรู้เก่ียวกบัเป้าหมายและหนทางไปสู่เป้าหมายในการท างานร่วมกนั องค์ประกอบของ
ทฤษฎีวิถีเป้าหมาย คือ พิจารณาคุณสมบติัของพนกังาน แรงกดดนัของสภาพแวดลอ้ม และความ
ตอ้งการของพนกังานท่ีตอ้งการบรรลุเป้าหมาย ทฤษฎีผูน้ าแบบวิถีเป้าหมายแบ่งผูน้ า เป็น 4 แบบ 
คือ ผูน้ าแบบสั่งการ (Directive Leadership Style) ผูน้ าแบบสนบัสนุน (Supportive Leadership 
Style) ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leader Style) และผูน้ าแบบท่ีท าให้พนกังานบรรลุ
ความส าเร็จสูง (Achievement-Oriented Leader Style)  

แนวคิดทฤษฎีผูน้ าตามสถานการณ์ของฟิดเลอร์ คือ ความยืดหยุ่นของผูน้ า (Leader 
Flexibility) หมายถึง ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งเปล่ียนรูปแบบความเป็นผูน้ าเม่ือเผชิญ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน โดยผู ้น าประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทฤษฎีผู ้น า  ตาม
สถานการณ์น้ีให้ความส าคญักบัตวัแปรส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดถึงสถานการณ์ดว้ยองคป์ระกอบ 3 
ดา้น 

1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Leader-member Relations) หมายถึง 
ความรู้สึกของพนกังานในการยอมรับในตวัผูน้ า 
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2. โครงสร้างของงาน (Task Structure) หมายถึง เป้าหมายของงานท่ีจะตอ้ง ท าการ
ก าหนดหนา้ท่ีงาน 

3. การใชอ้ านาจหนา้ท่ีตามต าแหน่ง (Position Power) หมายถึง ผูน้ าเป็นผูใ้ห้คุณ ให้โทษ
แก่พนกังานได ้

ทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์ของเฮอร์ช่ีย ์เบลนด์ชาร์ด (Hersey and Blanchard Situational 
Theory)  

ทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์โดยการศึกษาวิจยัของเฮอร์ซ่ี เบลนด์ชาร์ด แนวคิดน้ีเน้นท่ี
คุณลกัษณะของผูต้ามท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของสถานการณ์ในการพิจารณาพฤติกรรมผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ ระดับความพร้อมของพนักงานแตกต่างกนั เช่น พนักงานท่ีมีความพร้อมในการ
ท างานต ่าเพราะมีความสามารถนอ้ย หรือตอ้งการการฝึกอบรม หรือมีความไม่มัน่คงในการท างาน 
มีความตอ้งการผูน้ าท่ีแตกต่างจากคนท่ีมีความสามารถมาก มีทกัษะในการท างาน มีความมัน่ใจ และ
เตม็ใจท่ีจะท างาน แนวคิดของเฮอร์ซ่ี เบลนดช์าร์ด ประกอบดว้ยผูน้ า 4 แบบคือ ผูน้ าแบบบอกกล่าว 
(Telling) ผูน้ าแบบขายความคิด (Selling) ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (Delegating) และผูน้ าแบบ
มอบหมายงาน (Participating) 

ทฤษฎีผูน้ า 4 ระบบของไลเคอร์ท (System Four of Leadership Theory) 

เรนสิส ไลเคอร์ท (Rensis Likert) ไดศึ้กษาภาวะการเป็นผูน้ า 4 แบบ คือ 

System 1 ผูน้ าเผด็จการแบบเอารัดเอาเปรียบ (Exploitative Autocratic) หมายถึง ผูน้ า ท่ี
ยึดตนเองเป็นหลกัในการตดัสินใจและในการท างาน โดยไม่เปิดโอกาสให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วม
ไม่ไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

System 2 ผูน้ าเผด็จการแบบใชพ้ระเดชพระคุณ (Benevolent Autocratic) หมายถึง ผูน้ า 
ท่ีมีลกัษณะการท างานแบบเผด็จการ แต่กระท าอยา่งมีศิลปะ เช่น ใชว้าทศิลป์ในการมอบหมายงาน 
มีความไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบา้งแต่ไม่มาก 

System 3 ผูน้ ามีส่วนร่วม (Participative) หมายถึง ผูน้ าท่ีใช้วิธีการให้พนกังานเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหาร ไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาก แต่การตดัสินใจขั้นสุดทา้ยอยูท่ี่ผูน้  า 

System 4 ผูน้ าแบบประชาธิปไตย (Democratic) หมายถึง การตดัสินใจโดยความ
เห็นชอบร่วมกนัระหวา่งผูน้ าและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูน้ ายอมให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2556, หน้า 148-151) กล่าวว่า การศึกษาเชิงสถานการณ์ 
(Situational Leadership) เป็นการพิจารณาภาวะผูน้ าโดยพิจารณาจากสถานการณ์ภายนอกเป็น
องคป์ระกอบดว้ย กล่าวคือ การเป็นผูน้ าไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัพฤติกรรมของผูน้ าหรือคุณลกัษณะของผูน้ า
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แต่เพียงประการเดียว ทั้งน้ีหากสถานการณ์แตกต่างกนัหรือระดบัของการบริหารท่ีแตกต่างกนัจะใช้
พฤติกรรมเดียวหรือคุณลกัษณะเดียวกนัได้หรือไม่ ดงันั้นจึงได้มีความพยายามศึกษาผูน้ าในเชิง
สถานการณ์ดว้ย การศึกษาผูน้ าเชิงสถานการณ์ประกอบดว้ยทฤษฎีท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของฟิดเลอร์ (Fiedler’s Contingency theory) ทฤษฎีน้ีไดพ้ิจารณา
พฤติกรรมของผูน้ าท่ีเหมาะสมร่วมกบัสถานการณ์ทางดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบัพนกังาน 
และสถานะทางดา้นอ านาจของผูน้ า รวมทั้งการพิจารณาโครงสร้างของงาน (Task structure) วา่เป็น
งานระดบัสูงเช่น งานบริหารวิจยัซ่ึงมีโครงสร้างไม่เด่นชดั ข้ึนกบัวิจารณญาณ หรือเป็นงานระดบั
ล่างเช่น การผลิตในสายการผลิต ซ่ึงมีโครงสร้างการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีแน่นอนเด่นชดั และสรุปในรูป
พฤติกรรมของผูน้ าว่าควรมุ่งงาน (Task-oriented) หรือมุ่งสัมพนัธ์ของแต่ละสถานการณ์ (Person-
oriented) ดงันั้นผูน้ าท่ีใช้ทฤษฎีของ Fiedler ตอ้งค านึงถึงปัจจยัด้านพฤติกรรมของตนเองว่ามี
ลกัษณะเป็นผูน้ าท่ีมุ่งงาน หรือมุ่งสัมพนัธ์ และตอ้งวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตนกบัพนักงาน อ านาจท่ีแทจ้ริงท่ีตนมีและโครงสร้างของงาน หลงัจากนั้นจึงตอ้งพยายามปรับ
พฤติกรรมการเป็นผูน้ าของตนใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ 

ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของ เฮอร์ซ่ีและบลงัชาร์ด (Hersey and Blanchard’s Situational 
Theory) มุ่งเน้นท่ีลักษณะของพนักงาน แล้วจึงเลือกพฤติกรรมท่ีผูน้ าควรน ามาใช้ โดยแบ่ง
พฤติกรรมของพนักงานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ มีความสามารถและปรารถนาจะท างาน (R4)                
มีความสามารถแต่ไม่ตอ้งการจะท างาน (R3) ไม่มีความสามารถแต่ปรารถนาจะท างาน (R2) ไม่มี
ความสามารถและไม่ปรารถนาจะท างาน (R1) และไดก้ าหนดพฤติกรรมผูน้ าออกเป็น 4 แบบ ไดแ้ก่  

1. การบอก (Telling) ไดแ้ก่ การบอกหรือออกค าสั่งใหพ้นกังานปฏิบติั 

2. การเสนอ (Selling) ไดแ้ก่ การเสนอแนะและพยายามให้พนกังานเขา้ใจวา่เป็น ความ
คิดเห็นของตน 

3. การแสดงความเห็นร่วมกนั (Participating) ไดแ้ก่ การแสดงความเห็นและหาขอ้สรุป
ร่วมกนั 

4. การมอบอ านาจ (Delegating) ไดแ้ก่ การมอบหมายความรับผิดชอบและอ านาจใน การ
ตดัสินใจใหผู้ป้ฏิบติั 

ทฤษฎีเส้นทางและเป้าหมาย (Path-Goal Theory) เป็นทฤษฎีท่ีเนน้ให้ผูน้ าใชว้ิธีการจูงใจ 
เพื่อให้พนักงานตอ้งการใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ในการท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
ในขณะท่ีตนเองก็ได้ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ ดงันั้น ผูน้  าจึงตอ้งทราบความตอ้งการของพนักงาน 
เพื่อจะไดจ้ดัส่ิงจูงใจท่ีเหมาะสม ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งให้พนกังานท างานโดยทราบเป้าหมายของ
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องคก์ร เพื่อให้เป้าหมายขององคก์รและเป้าหมายของบุคคลมีความสัมพนัธ์กนัและท าให้พนกังาน
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ โดยทฤษฎีน้ีไดก้ าหนดพฤติกรรมของผูน้ าไว ้4 ชนิด ดงัน้ี 

1. สั่งการ (Directive) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูน้ าสั่งการใหพ้นกังานท าส่ิงต่างๆตามท่ีบอก
เช่น วางแผน ก าหนดตารางเวลาการท างาน ก าหนดการวดัประสิทธิภาพในการท างาน 

2. สนบัสนุน (Supportive) หมายถึง ผูน้ าท่ีเปิดเผย เป็นมิตร มีความยติุธรรม สนบัสนุน 

ใหก้ าลงัใจ ซ่ึงคลา้ยกบัพฤติกรรมท่ีเนน้ความสัมพนัธ์ 

3. ปรึกษาหารือ (Participative) หมายถึง ผูน้ าท่ีปรึกษา หารือกบัพนกังาน ถามความเห็น
เพื่อหาขอ้สรุปและวธีิการต่างๆในการท างานร่วมกนั 

4. ตั้งเป้าหมายความส าเร็จ (Achievement oriented) หมายถึง ผูน้ าท่ีก าหนดเป้าหมายใน
การท างานท่ีชัดเจน และให้พนักงานปฏิบัติตามวิธีการของแต่ละคนอย่างอิสระเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของแต่ละคน และบรรลุเป้าหมายขององคก์รในท่ีสุด 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2557, หน้า 15-22) กล่าวถึงกระบวนทศัน์ทฤษฎีภาวะผูน้ า เชิง
สถานการณ์ (Contingency leadership theory paradigm) ประกอบดว้ยตวัแบบภาวะผูน้ า 4 แบบ ซ่ึง
ในแต่ละแบบมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 ตวัแบบภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ (Contingency leadership model) เป็นตวัแบบ ท่ี
ไดรั้บการพฒันาข้ึนโดย Fred E. Fiedler ในปี ค.ศ. 1951 โดย Fiedler มีทศันะวา่ ผูน้  ามีระดบัการมุ่ง
งานและมุ่งคนแตกต่างกัน ความแตกต่างน้ีท าให้ผูน้  าท าได้ดีในสถานการณ์หน่ึงมากกว่าใน
สถานการณ์หน่ึง ทฤษฎีน้ีพยายามช้ีให้เห็นวา่ สถานการณ์แบบไหนท่ีผูน้ าสามารถกระท าไดดี้ท่ีสุด 
จึงไดจ้  าแนกภาวะผูน้ าออกเป็นสองแบบ คือ แบบมุ่งสัมพนัธ์ (Relatoinship-oriented) และแบบมุ่ง
งาน (Task- oriented) โดยใชเ้คร่ืองมือวดัลกัษณะเชิงบุคลิกภาพ (Personality traits) ท่ีเรียกวา่ “The 
least-preferred coworker (LPC) scale”  

3.2 ตวัแบบภาวะผูน้ าเส้นทางและเป้าหมาย (Path- goal leadership model) พฒันาข้ึนโดย 
Robert J. House เร่ิมจากความพยายามท่ีจะอธิบายถึงประเด็นขอ้โตแ้ยง้จากผลการวิจยัท่ีรัฐโอไฮโอ 
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีพบวา่ ในบางคร้ังพฤติกรรมท่ีมุ่งงานไดส่้งผลต่อการเพิ่มผลผลิตไดม้ากกวา่
พฤติกรรมท่ีมุ่งคน ทฤษฎีน้ีอาศยัแนวคิดจากทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy theory) ใน 3 
องคป์ระกอบคือ EP expectancy, Po expectancy และ valence มาใช ้เพื่ออธิบายพฤติกรรมของผูน้ า
มีอิทธิพลต่อการจูงใจและความพึงพอใจในการท างานของผูใ้ต้บงัคบับญัชาได้อย่างไร โดยมี
พฤติกรรม 4 รูปแบบ คือ พฤติกรรมแบบช้ีน า (Directive) พฤติกรรมแบบสนบัสนุน (Supportive) 
พฤติกรรมแบบมีส่วนร่วม (Participative) และพฤติกรรมแบบมุ่งความส าเร็จ (Achievement 
oriented)  
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3.3 ตวัแบบภาวะผูน้ าเชิงปทสัถาน (Normative leadership model) พฒันาข้ึนโดย Victor 
H. Vroom และ Phillip Yetton ในปี 1973 เป็นแบบท่ีจะช่วยให้ผูน้  าสามารถประเมินปัจจยัดา้น
สถานการณ์ท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมวา่ เขาควรให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามี ส่วนร่วม
ในการตดัสินใจดว้ยมากนอ้ยเพียงใด  

3.4 ตวัแบบภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ (Situational leadership model) พฒันาข้ึนโดย Paul 
Hersey และ Kenneth Blanchard ในปี 1977 ในระยะแรกเรียกวา่ ทฤษฎีวงจรชีวิตของภาวะผูน้ า 
(Life-cycle theory of leadership) แบ่งพฤติกรรมออกเป็นสองมิติเช่นเดียวกบัการวิจยัท่ี รัฐโอไฮโอ 
คือ พฤติกรรมมุ่งงาน (Task behavior) ซ่ึงผูน้ าจะให้บุคคลหรือกลุ่มได้ท าหน้าท่ีและ มีความ
รับผดิชอบในงานวา่จะท าอะไร อยา่งไร เม่ือไร และท่ีไหน และ พฤติกรรมมุ่งสัมพนัธ์ ซ่ึงผูน้ าจะใช้
การติดต่อส่ือสารแบบสองทางหรือมากกวา่ 

ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2557, หนา้ 83-99) กล่าววา่ทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะและทฤษฎี เชิง
พฤติกรรมยงัไม่สามารถใหค้  าอธิบายท่ีสร้างความพึงพอใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ าในองคก์รได ้ท าให้
นกัวจิยัจ  าเป็นตอ้งพฒันาทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์ โดยทฤษฎีน้ีมีมุมมองวา่ ผูน้  าท่ีประสบผลส าเร็จ
ข้ึนสถานการณ์ท่ีเผชิญหนา้โดยผูน้ า ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัผูน้ าเชิงสถานการณ์ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1. ทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์ของฟิลด์เลอร์ (Fielder’s Contingency Theory of 
Leadership) ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของการเป็นผูน้ าของฟิลเลอร์ ถูกพฒันาจากการพิจารณา
คุณลกัษณะของผูน้ าและคุณลกัษณะเชิงสถานการณ์ ทฤษฎีน้ีสันนิษฐานวา่ ผูน้  ามีแนวโนม้ท่ีจะโอน
เอียนไปในรูปแบบหรือกลุ่มของพฤติกรรมท่ีมีลกัษณเฉพาะ อนัไดแ้ก่ ผูน้  าเป็นทั้งบุคคลท่ีมุ่งงาน
และมุ่งสัมพนัธ์ การโน้มเอียงไปกบัรูปแบบของการเป็นผูน้ าเป็นเร่ืองท่ีเปล่ียนได้ยาก เน่ืองจาก
ความผนัผวนของส่วนประกอบทั้ง 3 อนั ไดแ้ก่ 

1.1 ความสัมพนัธ์ของผูน้ ากบัสมาชิก (Leader-member relations) อธิบายถึงคุณภาพของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ ากับผู ้ตาม รวมถึงระดับของความไวว้างใจระหว่างผู ้น าและผูต้าม 
ความชอบ ความเคารพท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีต่อผูน้ า หากทั้งสองฝ่ายมีความไวว้างใจกนั ให้เกียรติกนั 
เช่ือถือกนั และเขา้ใจกนั ความสัมพนัธ์จะอยูใ่นระดบัดี หากความสัมพนัธ์เป็นไปในทางตรงกนัขา้ม 
ความสัมพนัธ์จะอยูใ่นระดบัไม่ดี 

1.2 โครงสร้างของงาน (Task structure) อธิบายถึงขอบเขตท่ีวา่งานไดรั้บการก าหนดและ
มีมาตรฐานอยา่งชดัเจน ไม่มีความคลุมเครือ เม่ือโครงสร้างของงานสูง งานสามารถท่ีจะท านายหรือ
พยากรณ์ได ้และถูกวางแผนได ้ในทางตรงกนัขา้ม โครงสร้างงานต ่า อธิบายถึงสถานการณ์ ท่ีไม่
ชดัเจนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และไม่สามารถคาดเดาหรือท านายได ้
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1.3 ต าแหน่งและอ านาจ (Position power) คืออ านาจหน้าท่ีท่ีเป็นทางการของผูน้ า
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัต าแหน่งอ านาจในระดบัสูง ช่วยให้ผูน้  าสามารถจา้งบุคลากร และให้รางวลั
หรือลงโทษบุคลากรได้โดยตรงผู ้น าท่ีมีอ านาจในต าแหน่งท่ีไม่สูงมากนักอาจไม่สามารถ ท่ีจะ
กระท าการในลกัษณะน้ีได ้ในสถานการณ์ท่ีล่าชา้กวา่ปกติ นโยบายอาจจ ากดัผูน้ าจากการ ให้รางวลั
หรือลงโทษได ้

2. ทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมายของเฮาส์ (House’s Path-Goal theory of Leadership) โร
เบิร์ต เจ เฮาส์ พฒันาทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมายของการเป็นผูน้ าเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองความไม่ชดัเจน
ของงานวิจยัเร่ืองการเป็นผูน้ าท่ีผ่านมาในอดีต ทฤษฎีเชิงสถานการณ์กล่าวว่า คุณลักษณะของ
สถานการณ์เป็นตวัก าหนดตวัเลือกทางพฤติกรรมของผูน้ า ถึงแมว้่าทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมายของ
ผูน้ ากับทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์ของฟิลด์เลอร์เป็นทฤษฎีเชิงสถานการณ์เหมือนกัน แต่ทั้ง 2 
ทฤษฎีน้ีมองความสัมพนัธ์ของสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตามทฤษฎีของเฮาส์ ยงัขาดการ
สนบัสนุนจากงานวิจยัเชิงประจกัษ์อยู่พอสมควร โดยนกัวิชาการระบุว่า ทฤษฎีน้ีมีความซับซ้อน
และขาดการทดสอบท่ีละเอียดมากพอ ทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมายมองวา่ บทบาทของผูน้ าเป็นปัจจยั
หน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อการจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อการบรรลุเป้าหมายพี่พึงปรารถนา ผูน้ าสร้าง
แรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนโดยการใชร้างวลั เพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ
ได ้นอกจากน้ีผูน้ ายงัให้การสนบัสนุนในขณะท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก าลงัใชค้วามพยายาม ท่ีจะบรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงสร้างความชดัเจนแก่พนกังาน พฤติกรรมของผูน้ า (Leader Behavior) ทฤษฎีน้ี
กล่าวถึง รูปแบบพฤติกรรมผูน้ าไว ้4 แบบ ไดแ้ก่ 

1. การเป็นผูน้ าแบบสั่งการ หรือผูน้ าแบบใชอ้ านาจ (Directive Leadership) 

2. การเป็นผูน้ าแบบสนบัสนุน (Supportive Leadership) 

3. การเป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) 

4. การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งการบรรลุเป้าหมาย หรือมุ่งความส าเร็จ (Achievement-Oriented 
Leadership) 

3. ทฤษฎีรูปแบบการตดัสินใจของ วรูม และ เยตตนั (The Vroom and Yetton Decision 
Model) 

ทฤษฎีน้ีเหมือนกบัทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมายตรงท่ีพยายามอธิบายถึงรูปแบบการเป็นผูน้ า
ท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงทฤษฎีน้ีช่วยให้ผูน้  าทราบว่าเม่ือใดท่ีควรอนุญาต ให้
พนกังานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ นอกจากน้ีทฤษฎีน้ี ยงัช่วยให้
ผูน้  าทราบวา่ระดบัท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรไดรั้บการกระตุน้ให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจข้ึนอยูก่บั
คุณลกัษณะของสถานการณ์ หรืออาจกล่าวไดว้า่ไม่มีกระบวนการการตดัสินใจใดดีท่ีสุดส าหรับทุก
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สถานการณ์ หลงัจากท่ีท าการประเมินคุณลกัษณะของปัญหาหรือการตดัสินใจแต่ละตวั ผูน้  าจะ
ก าหนดรูปแบบการตัดสินท่ีเหมาะสม ท่ีบ่ง ช้ีถึงระดับความต้องการการมีส่วนร่วม ของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

4. ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของ เฮอร์เซ่ กบั บลนัชาร์ด (Hersey & Blanchard’s Situational 
leadership Model) 

ทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์พฒันาโดย พอล เฮอร์เซ่ และ เคนเนท บลนัชาร์ด ระบุว่า 
พฤติกรรมของผูน้ าควรจะถูกปรับในระดบัวุฒิภาวะของผูต้าม รูปแบบผูน้ าเชิงสถานการณ์ของ เฮอ
เซ่ และ บลนัชาร์ด ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบของพฤติกรรมผูน้ าท่ีส าคญัท่ีใชใ้นทฤษฎีโอไฮโอ 
ซ่ึงประกอบด้วย การมุ่งเน้นในเร่ืองของผลผลิตหรือเร่ืองงาน และการมุ่งเน้นในเร่ืองของ
ความสัมพนัธ์หรือเร่ืองคน รูปแบบของการเป็นผูน้ าถูกก าหนดจากปริมาณของการสั่งการและ การ
สนบัสนุนท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา โดยใหค้วามส าคญัไปท่ีคุณลกัษณะของพนกังานต่อการตดัสินใจวา่ 
พฤติกรรมผูน้ าแบบใดท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแบบนั้น พฤติกรรมของผูน้ าโดย
วฒิุภาวะของผูต้ามออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ รูปแบบสั่งการ (Telling Style) รูปแบบของการสอนงาน 
(Selling Style) รูปแบบการมีส่วนร่วม (Participating Style) รูปแบบการมอบหมายงาน (Delegating 
Style) 

การใชท้ฤษฎีน้ีผูน้ าจะตอ้งก าหนดลกัษณะงานและความพร้อมของผูป้ฏิบติัจึงจะสามารถ
เลือกแบบผูน้ ามาใช้ให้สอดคล้องกับความพร้อม หลักส าคญัก็คือ ผูน้ าจะต้องรู้ความสัมพนัธ์
ระหว่างงานกบัความพร้อมของผูป้ฏิบติังานแล้วจึงปรับแบบพฤติกรรมความเป็นผูน้ ามาใช้ ให้
เหมาะสมตั้งแต่การบอกให้ท าจนถึงการมอบหมายงานผลท่ีได้จากการทดสอบการใช้ทฤษฎีน้ี
ปรากฏวา่ใชไ้ดผ้ลดีท่ีสุดส าหรับพนกังานท่ีเขา้ใหม่และงานใหม่ 

5. ทฤษฎี Leadership Continuum 

Robert Tannenbaum และ Warren Schmidt ระบุวา่พฤติกรรมของการเป็นผูน้ าตั้งอยูบ่น
สองดา้นของขั้วท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ การมุ่งเน้นท่ีตวัหัวหน้างาน (Boss-centered) จนถึงการมุ่งเน้นท่ี
พนกังาน (Employee-centered) โดยรูปแบบการเป็นผูน้ าน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีเร่ืองวา่ใครเป็นผูต้ดัสินใจ ซ่ึง
ประกอบดว้ยรูปแบบท่ีส าคญั 7 ประการท่ีผูน้ าสามารถเลือกใชไ้ด ้

อยา่งไรก็ตามก่อนจะเลือกรูปแบบของการเป็นผูน้ าทั้ง 7 แบบ ผูใ้ชต้อ้งพิจารณาปัจจยั ท่ี
ส าคญั 3 ประการเสียก่อน ไดแ้ก่ 

1. ผูจ้ดัการ (The manager) อะไรคือรูปแบบท่ีผูน้ าตอ้งการ โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
ประสบการณ์ ความคาดหวงั ค่านิยม ภูมิหลงั ความรู้ ความรู้สึกของความปลอดภยัและความเช่ือมัน่
ในผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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2. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Subordinates) อะไรคือรูปแบบผูน้ าท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการโดย
ตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ ความคาดหวงัเป็นตน้ โดยทัว่ไปถา้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความ
ตั้งใจและความสามารถต่อการมีส่วนร่วมมากข้ึน อิสระในการมีส่วนร่วมท่ีควรถูกใช ้ก็มีมากข้ึน 

3. สถานการณ์ (The Situation) ส่ิงแวดลอ้มท่ีพิจารณามีอะไรบา้ง เช่น ขนาดขององคก์ร 
โครงสร้าง บรรยากาศ เป้าหมาย และเทคโนโลย ีนอกจากน้ีผูบ้ริหารในระดบัสูงจะมีอิทธิพลต่อการ
ใช้รูปแบบการเป็นผู ้น า เช่น ถ้าผู ้จ ัดการระดับกลางใช้รูปแบบการเป็นผู ้น าแบบ  เผด็จการ 
(Autocratic leadership style) หวัหนา้งานระดบัรองลงไปก็มีแนวโนม้ท่ีจะใชต้าม 

จากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้พบว่าทฤษฏีภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ (Situational or 
contingency leadership theories) ได้รับการพฒันาต่อจากทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะและทฤษฎี เชิง
พฤติกรรมซ่ึงทั้งสองทฤษฎีนั้นยงัไม่สามารถใหค้  าอธิบายท่ีสร้างความพึงพอใจเก่ียวกบัการเป็นผูน้ า
ในองคก์รได ้ท าให้นกัวิจยัจ าเป็นตอ้งพฒันาทฤษฎีผูน้ า เชิงสถานการณ์ข้ึนมา โดยทฤษฎีภาวะผูน้ า
ตามสถานการณ์มีมุมมองวา่ ความส าเร็จของงานข้ึนอยูก่บัความสามารถในน าปัจจยัแวดลอ้ม มาใช้
ประโยชน์ ซ่ึงนกัวจิยัท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสถานการณ์ท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของฟิดเลอร์ (Fiedler’s Contingency theory) ตามทฤษฎีของ ฟิด
เลอร์ ผูน้  าจะต้องรู้ว่าตนเองมีลักษณะพฤติกรรมแบบมุ่งงานหรือแบบมุ่งสัมพนัธ์ แล้วน ามา
วิเคราะห์กบัสถานการณ์ อนัไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์กบัพนกังาน อ านาจของตน และโครงสร้าง ของ
งาน เขาสรุปวา่ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จนั้นตอ้งเป็นผูน้ าท่ีสามารถปรับลกัษณะพฤติกรรมตนเอง
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ได ้

2. ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของ เฮอร์ซ่ีและบลงัชาร์ด (Hersey and Blanchard’s Situational 
Theory) แนวคิดตามทฤษฎีของเฮอร์ซ่ีและบลงัชาร์ด ไดแ้บ่งผูน้ าออกเป็น 4 แบบคือ รูปแบบสั่งการ 
(Telling Style) รูปแบบของการสอนงาน (Selling Style) รูปแบบการมีส่วนร่วม (Participating 
Style) รูปแบบการมอบหมายงาน (Delegating Style) ซ่ึงผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จนั้นจะตอ้ง
เลือกใช้รูปแบบภาวะผูน้ าให้สอดคล้องคุณลกัษณะของผูต้าม ทฤษฎีน้ีปรากฏว่าใช้ไดผ้ลดีท่ีสุด
ส าหรับพนกังานท่ีเขา้ใหม่และงานใหม่ 

3. ทฤษฎี Path-Goal (House’s Path-Goal theory) แนวคิดตามทฤษฎีน้ีคือ การใช้
แรงจูงใจใหผู้ต้ามปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงันั้นผูน้ าจ  าเป็นตอ้งทราบความตอ้งการของ
พนกังานเพื่อท่ีจะสร้างแรงจูงใจใหผู้ต้ามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูน้ าจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนโดยการใช้
รางวลั รวมไปถึงการให้การสนบัสนุนในขณะท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาก าลงัใช้ความพยายามท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายดว้ย 
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4. ทฤษฎีรูปแบบการเขา้มามีส่วนร่วมของผูน้ า (Leader participation model) เป็นแบบ ท่ี
จะช่วยให้ผูน้  าสามารถประเมินปัจจยัด้านสถานการณ์ท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมว่า 
ผูน้  าควรใหผู้ต้ามเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ยมากนอ้ยเพียงใด  

4. ทฤษฏีภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง (Transformational leadership Theory) 

ในปี ค.ศ. 1979 Burns ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ leadership โดยเสนอแนวคิดวา่ ภาวะผูน้ าทาง
การเมืองนั้นมี 2 แบบ คือ ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (transactional leadership) กบั ภาวะผูน้ าแบบ
เปล่ียนแปลง (transformational leadership) ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 Bassไดน้ าแนวคิดของ Burn มา
พฒันาและไดเ้สนอรูปแบบภาวะผูน้ าออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

พิชาภพ พนัธ์ุแพ (2554, หน้า 89-94) กล่าวว่าผูน้ าปฏิรูปหรือผูน้ าท่ีก่อให้เกิด การ
เปล่ียนแปลง (Transformational leadership) มีแนวความคิดในระยะเร่ิมแรกของผูน้ าปฏิรูปมาจาก
นกัคิดคือ เบิร์น (Burns) ใน ค.ศ. 1978 โดยศึกษาถึงผูน้ าทางการเมือง เขาไดใ้ห้ความหมายของผูน้ า
ปฏิรูปวา่เป็นกระบวนการซ่ึงผูน้ าและผูต้ามต่างส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ในดา้นจริยธรรม
และการจูงใจ โดยผูน้ าปฏิรูปจะกระตุน้ให้ผูต้ามไปสู่ระดบัขั้นความตอ้งการ ท่ีสูงกว่า ตามทฤษฎี
ของเอบราแฮม มาสโลว์ เบิร์นได้เปรียบเทียบผู ้น าปฏิรูป  และผู ้น าแบบการจัดการธุรกิจ 
(Transactional Leadership) ว่าผูน้  าแบบการจดัการธุรกิจจะกระตุน้ผูต้าม โดยท าให้ ผูต้ามค านึงถึง
ผลประโยชน์ของตนเอง ผูน้ าทางการเมืองจะใหง้าน ผลประโยชน์ และสัญญาของรัฐบาลท่ีสามารถ
ท าก าไรให้แก่ผูส้นับสนุนอย่างมหาศาล ผูน้ าของบริษทัจะให้ค่าจา้งและต าแหน่งส าหรับความ
พยายามในการแลกเปล่ียนให้ได้มาซ่ึงความจงรักภักดี ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ และ
ผลประโยชน์ร่วม ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ผูน้ าแบบการจดัการธุรกิจจะเนน้ถึงอ านาจท่ีไดม้า
จากกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละประเพณี มากกวา่ท่ีจะไดม้าจากการแลกเปล่ียนหรือแรงบนัดาลใจ 

อีกท่านหน่ึงท่ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีน้ีก็คือ บาส (Bass) ซ่ึงเขาไดเ้สนอแนวคิดซ่ึงไดป้รับปุรง
จากแนวความคิดของเบิร์น โดยเขากล่าวว่า เราสามารถวดัหรือตดัสินว่าบุคคลใดเป็นผูน้ าปฏิรูป 
โดยสังเกตวา่ผูน้ าคนนั้นก่อใหเ้กิดผลอยา่งไรต่อผูต้าม ผูต้ามของผูน้ าปฏิรูปจะรู้สึกเช่ือถือ ยกยอ่ง มี
ความจงรักภกัดี และนบัถือในตวัผูน้ า มีแรงจูงใจในการท างานมากกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ 

ส่วนเบนนิสและนานูส (Bennis and Nanus) ไดท้  าการศึกษาผูน้ าระดบัสูง 60 คน จาก
บริษทัเอกชน และ 30 คน จากหน่วยงานราชการ โดยใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 5 ปี เพื่อศึกษาลกัษณะ
ผูน้ าปฏิรูป โดยการศึกษาคร้ังน้ีนานูสใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบปรายเปิด (ให้ผูถู้ก
สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มท่ี) เป็นเวลา 3-4 ชัว่โมงต่อคน บางคร้ังอาจมีการเก็บขอ้มูล
โดยการสังเกตการณ์ ผูน้ าเหล่านั้นจะถูกถามเก่ียวกบัขอ้ไดเ้ปรียบและขอ้เสียเปรียบ การตดัสินใจ
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ส าคญัในงาน และเหตุการณ์ส าคญัท่ีจะมีผลต่อปรัชญาหรือรูปแบบการบริหารของเขา ซ่ึงผลจาก
การเก็บขอ้มูลปรากฏว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมากมายใจบรรดาผูน้ าเหล่านั้น มีเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นท่ีสามารถจดัว่าเป็นผูน้ าแบบบุญบารมี ส่วนใหญ่ถือว่าเป็นผูน้ าแบบธรรมดาเหมือนผูน้ า
ทัว่ๆไป หากดูในดา้นลกัษณะภายนอกบุคลิกและพฤติกรรมทัว่ไป  

จอมพงศ ์มงคลวนิช (2556, หนา้ 207-209) กล่าววา่ จากการศึกษาของเบิร์น สามารถสรุป
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) จะเป็นผูน้ าท่ีตระหนกัถึงความตอ้งการ ของผู ้
ตาม พยายามให้ผูต้ามไดรั้บการตอบสนองสูงกว่าความตอ้งการของผูต้าม เน้นการพฒันา ผูต้าม 
กระตุน้และยกย่องซ่ึงกนัและกนัจนเปล่ียนผูต้ามเป็นผูน้ า และมีการเปล่ียนต่อๆกนัไป เรียกว่า 
Domino effect ต่อไปผูน้ าการเปล่ียนแปลงก็จะเปล่ียนเป็นผูน้ าจริยธรรม ตวัอยา่งผูน้ าลกัษณะน้ี 
ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน  

วโิรจน์ สารรัตนะ (2557, หนา้ 26-28) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นทฤษฎี 
ท่ีอธิบายถึงการใชคุ้ณลกัษณะของผูน้ าเพื่อให้เกิดความศรัทธาและการมีปฏิกิริยาจากผูต้าม เพราะ
ลกัษณะส าคญัของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง คือ การมุ่งให้มีการเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม ท่ี
เป็นอยู่ (Change oriented) โดยกระตุน้ให้ผูต้ามตระหนกัถึงโอกาสหรือปัญหา และร่วมก าหนด
วสิัยทศัน์ใหเ้กิดส่ิงใหม่ๆในองคก์ร จากค าอธิบายดงักล่าว นกัวิชาการบางท่านกล่าววา่ ทฤษฎีภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงกา้วล ้าทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงศรัทธาบารมีไปกา้วหน่ึง เพราะเนน้ก่อให้เกิด การ
เปล่ียนแปลงอย่างจริงจงั ในขณะท่ีภาวะผูน้ าเชิงศรัทธาบารมี ในบางกรณีก็มุ่งประโยชน์ เฉพาะ
ส่วนตน  

ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2557, หนา้ 99-102) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง เป็น
ทฤษฎีท่ีไดรั้บการกล่าวถึงอย่างมากในช่วงสิบกว่าปีท่ีผ่านมา ทั้งท่ีมีการน าเสนอรูปแบบผูน้ า ใน
ลกัษณะน้ีในปี 1978 โดย Burns ซ่ึงผูน้ ารูปแบบน้ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกบัผูน้ ารูปแบบ
อ่ืนท่ีมีนกัวิชาการทางดา้นภาวะผูน้ าไดเ้ขียนไว ้เช่น ผูน้ าท่ีมีเสน่ห์ (Charismatic Leadership) หรือ
ผูน้ าแห่งการพฒันา (Developmental Leadership) ตามทฤษฎีภาวะผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงน้ี
ประกอบดว้ย ผูน้ าแห่งการแลกเปล่ียน (transactional leadership) และผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง 
(Transformational leadership) 

ผูน้ าแห่งการแลกเปล่ียน (Transactional leadership) ถูกมองว่าเป็นกระบวนการท่ีผูน้ า
สามารถจะน าการกระท าท่ีพึงปรารถนาของพนักงานออกมา โดยใช้พฤติกรรมท่ีแน่นอน เช่น 
รางวลัหรือส่ิงล่อใจ ซ่ึงถือวา่เป็นการแลกเปล่ียนกนัระหวา่งผูน้ าและผูต้าม 

ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) หมายถึง ผูน้ าท่ีสามารถน าเอา
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัและจ าเป็นมาสู่พนกังานและองคก์ร 
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ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีส่วนสร้างผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ ความมี
เสน่ห์ของผูน้ า (Charismatic Leadership) ความใส่ใจต่อผูอ่ื้น (Individualized Consideration) และ
การกระตุ้นทางสติปัญญา (Intellectual Stimulation) ซ่ึงปัจจยัส าคัญท่ีสุดของผูน้ าแห่งการ
เปล่ียนแปลงก็คือ เสน่ห์ของผูน้ า การท่ีผูน้ าจะไดค้ะแนนสูงในองค์ประกอบดา้นน้ีผูน้ าตอ้งน าเอา
ความภาคภูมิใจ ความเคารพและการมีพรสวรรคอ์อกมาใช้เพื่อแสดงให้ผูต้ามเห็นว่าอะไรคือส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีแทจ้ริง ส าหรับองค์ประกอบท่ีสอง คือ ความใส่ใจผูอ่ื้น สะท้อนให้เห็นว่าผูน้ าใช้ การ
มอบหมายงานเพื่อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันา ซ่ึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจ ท่ีมีต่อ
ผูอ่ื้นของผูน้ าดว้ย ส่วนองคป์ระกอบสุดทา้ย คือ เร่ืองของการกระตุน้ทางสติปัญญา โดยบ่งช้ีวา่ ผูน้  า
มีวสิัยทศัน์และเสนอแนวความคิดเพื่อกระตุน้ให้มีการทบทวนวิธีการท่ีไดป้ฏิบติักนัมาแลว้ในอดีต 
และเปิดโอกาสใหเ้กิดการพฒันาวธีิคิดแบบใหม่ข้ึนในองคก์รดว้ย 

ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงมีความสามารถน าการเปล่ียนแปลงมาสู่วิสัยทศัน์กลยุทธ์และ
วฒันธรรมขององค์กร รวมถึงการส่งเสริมหรือสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมของผลิตภณัฑ์และ
เทคโนโลยี ผูน้  าแห่งการเปล่ียนแปลงมุ่งความสนใจไปท่ีคุณภาพของส่ิงท่ีจบัต้องไม่ได้ เช่น 
วิสัยทศัน์ คุณค่าร่วม และความคิดเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ และให้ความหมายในเชิงกวา้งเพื่อท่ีจะ
แยกกิจกรรมต่างๆและจดัหาแนวทางขอ้ตกลง ตลอดจนขอความร่วมมือจากพนกังานหรือผูต้าม ใน
กระบวนการเปล่ียนแปลง ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงข้ึนอยูก่บัพื้นฐานดา้นคุณค่าส่วนตน ความเช่ือ
และคุณภาพของผูน้ า มากกว่ากระบวนการแลกเปล่ียนระหว่างผูน้ าและผูต้าม ซ่ึงผูน้ าแห่งการ
เปล่ียนแปลงมีความแตกต่างจากผูน้ าการแลกเปล่ียนอยู ่4 ประการ อนัไดแ้ก่ 

1. ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงพฒันาผูต้ามให้เป็นผูน้ า (Transactional leadership develops 
followers into leader) โดยผูต้ามมีอิสระในการควบคุมดูแลพฤติกรรมของตน ผูน้ าประเภทน้ี
รวบรวมบุคลากรเพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กร และก าหนดขอบเขตท่ีผูต้ามสามารถจดัการ
ตนเองไดอ้ยา่งมีอิสระต่อการท างานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย นอกจากน้ียงักระตุน้ ผูต้ามให้ตระหนกั
ถึงปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน และช่วยใหผู้ต้ามหาวธีิการมองปัญหาในมุมมองใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง 

2. ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงยกระดบัความเอาใจใส่ของผูต้ามจากระดบัต ่าหรือระดบัท่ี
ตอบสนองทางกายภาพเท่านั้ นเพื่อน าไปสู่ระดับท่ีสูง ข้ึนหรือระดับท่ี เ ก่ียวข้องกับจิตใจ 
(Transactional leadership elevates the concerns of followers from lower-level physical needs to 
higher-level psychological needs) นอกเหนือจากการให้ความส าคญัและดูแลเอาใจใส่ต่อ ความ
ตอ้งการระดบัต ่าของพนกังาน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองค่าจา้งท่ีมากพอ หรือสภาพการท างาน ท่ีปลอดภยั 
ยิ่งกว่านั้นผูน้ าดงักล่าวยงัมุ่งความสนใจไปท่ีการพฒันาความกา้วหน้าของพนกังาน อีกดว้ย ดงันั้น



37 
 

ผูน้ าจึงไม่ใช่เพียงแค่มอบหมายงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการในระดบัต ่า ของพนกังานเท่านั้น 
แต่ยงัช่วยยกระดบัความตอ้งการและความสามารถของผูต้ามไปสู่ระดบั ท่ีสูงข้ึน และเช่ือมโยงกบั
ภารกิจขององคก์รดว้ย ผูน้ าประเภทน้ีมุ่งหวงัใหผู้ต้ามไดมี้อ านาจในการเปล่ียนแปลงองคก์รมากข้ึน 

3. ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผูต้ามเพื่อกา้วไปไกลกว่า ความ
ตอ้งการของตนโดยมุ่งถึงผลประโยชน์ท่ีดีของกลุ่มผูป้ฏิบติั ผูน้  าตอ้งกระตุน้ให้บุคลากรในองคก์ร
ท างานใหม้ากข้ึนกวา่ท่ีตนคาดหวงัไวใ้นตอนแรกผูน้ าแบบน้ีพยายามท่ีจะให้ผูต้ามรับรู้ความส าคญั
ของการเปล่ียนแปลงเป้าหมายและผลลพัธ์ นอกจากน้ีผูน้ าอาจท าให้ผูต้ามกา้วขา้ม ความตอ้งการ
ส่วนตวัเพื่อประโยชน์ขององค์กร โดยไม่ไดก้ระตุน้ให้ผูต้ามท าตามตน แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
แต่พยายามท าให้ผูต้ามเช่ือในความจ าเป็นของการเปล่ียนแปลง และตั้งใจท่ีจะเสียสละตนเพื่อ
ผลประโยชน์ขององคก์รดว้ย 

4. ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงวาดภาพวิสัยทศัน์ท่ีพึงปรารถนาต่อสถานภาพในอนาคตไว้
และส่ือสารกบัคนในองค์กรดว้ยวิธีท่ีสร้างความเจ็บปวดเพื่อเปล่ียนแปลงให้มีคุณค่าสมกบั ความ
เพียรพยายามท่ีไดท้  าไว ้บางคร้ังบทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดของผูน้ าแบบน้ี คือ การหาวิสัยทศัน์ให้ ดีข้ึน
กวา่ของเดิมท่ีมีอยู ่และขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในองคก์รเพื่อท่ีจะร่วมกนัแบ่งปัน ความฝัน 
และท าให้ความฝันนั้นเป็นจริง การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยถา้บุคคลในองคก์ร ไม่มีความ
เขา้ใจในวตัถุประสงค ์รวมถึงการมองเห็นภาพท่ีพึงปรารถนาขององคก์รท่ีไดว้าดไว ้

จากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้พบว่าทฤษฏีภาวะน าการเปล่ียนแปลง (Transformational 
leadership theories) มีแนวคิดเร่ิมแรกมากจากเบิร์น (Burns) ใน ค.ศ. 1978 โดยเขามีแนวคิดวา่ผูน้ า
การเปล่ียนแปลงจะตระหนกัถึงความตอ้งการของผูต้ามเป็นหลกั ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงมุ่ง ความ
สนใจไปท่ีคุณภาพของส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ เช่น วิสัยทัศน์ คุณค่าร่วม และความคิดเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ และหาแนวทางข้อตกลงร่วมกนัในการหาโอกาสหรือแนวทางในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนขอความร่วมมือจากพนกังานหรือผูต้ามในกระบวนการเปล่ียนแปลง จากการศึกษาพบว่า
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีส่วนสร้างผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงประกอบดว้ย 3 ปัจจยั คือ ความมีเสน่ห์ ของ
ผูน้ า (Charismatic Leadership) ความใส่ใจต่อผูอ่ื้น (Individualized Consideration) และ การกระตุน้
ทางสติปัญญา (Intellectual Stimulation) อีกท่านหน่ึงท่ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีน้ีก็คือ บาส (Bass) ซ่ึงเขา
ได้เสนอแนวคิดซ่ึงได้ปรับปรุงจากแนวความคิดของเบิร์น โดยเขากล่าวว่า เราสามารถวดัหรือ
ตดัสินว่าบุคคลใดเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงได ้โดยสังเกตว่าผูน้ าคนนั้นก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อผู ้
ตาม ผูต้ามของผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะรู้สึกเช่ือถือ ยกยอ่ง มีความจงรักภกัดี และนบัถือในตวัผูน้ า 
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2.2 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

 2.2.1 ความหมาย 

 ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ (Strategic Leadership) ไดมี้นกัทฤษฏีและนกัวิชาการไดใ้ห้ค  าจ  ากดั
ความไว ้ดงัน้ี 

 Finkelstein and Hambrick (1996, p. 7, อา้งถึงใน จุมพร พฒันามาศ, 2557, หนา้ 15) ได้
ใหค้วามหมายภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์วา่หมายถึง ผูน้ าหรือกลุ่มผูน้ าระดบัสูงท่ีมีความสามารถ ในการ
คาดการณ์มีมุมมองระยะยาว และสร้างความยืดหยุน่ให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย โดยมีขอบเขตความ
รับผดิชอบงานทั้งองคก์ร 

 2ทรรศนะ บุญขวญั (2548, หนา้ 3) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์หมายถึง ความสามารถ
ในการท านายอนาคตดว้ยสายตาท่ีกวา้งไกล รักษาความยืดหยุน่ และใจกวา้งพอท่ีจะให้อ านาจหรือ
รับฟังบุคคลอ่ืนในการสร้างสรรคแ์ละเปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์เท่าท่ีจ  าเป็น 

 สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2548, หนา้ 2) ไดใ้ห้ความหมาย ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ว่าหมายถึง 
ความสามารถในการคาดการณ์ มีมุมมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุน่ให้องคก์รบรรลุเป้าหมาย
โดยมีขอบเขตความรับผดิชอบงานทั้งองคก์ร 

 สมยศ นาวกีาร (2548, หนา้ 895) ไดใ้หค้วามหมายภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์วา่ ความสามารถ
ในการคาดคะเน สร้างวสิัยทศัน์ รักษาความคล่องตวั และให้อ านาจแก่บุคคลอ่ืน เพื่อท่ีจะสร้าง การ
เปล่ียนแปลงกลยทุธ์เม่ือจ าเป็น 

 เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552, หนา้ 3) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์หมายถึง ผูน้ าท่ี มอง
การณ์ไกลในอนาคตถึงส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในระยะยาว 5-10 ปี และวางแผนกลยุทธ์เพื่อไปสู่
จุดหมายปลายทางท่ีตั้งใจไว ้ผูน้  ากลยุทธ์มีความสนใจต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ
การก าหนดกลยทุธ์ 

 จากทัศนะของนักวิชาการท่ีได้ให้ความหมายของภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ไว้อย่าง
หลากหลาย ผูว้ิจยัจึงน ามาสรุปความหมายของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ได้ว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ 
หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลา 5 - 10 ปี ขา้งหนา้ รวม
ไปถึงความสามารถในการบริหารงาน โดยผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์จะมีความยืดหยุน่ ในดา้น
การบริหารงานและมีการมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นเพื่อท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ เม่ือจ าเป็น 

2.2.2 แนวคิดภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ไดมี้นกัทฤษฎีและนกัวิชาการไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ
ไว ้ดงัน้ี 
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รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2549, หนา้ 1) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์เป็นเร่ืองของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและการเป็นผูน้ าเชิงกลยทุธ์น้ีก็มีความหมายคลา้ยกบัการเป็นผูน้ าแบบมุ่งเนน้เป้าหมาย ซ่ึง
เป็นผูน้ าท่ีจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาด้วยรางวลัอนัเกิดจากการบรรลุผลส าเร็จในงาน หรือผูน้ า  เชิง
ปฏิรูปซ่ึงเป็นกระบวนการน าเพื่อการเปล่ียนแปลงมากกวา่ความคงท่ี ดงันั้นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ จึงตอ้ง
สนใจจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายขององคก์รเป็นอยา่งมาก การเป็นผูน้ าท่ีมุ่งเนน้เป้าหมาย ตอ้งอาศยั
การประเมินซ ้ าท่ีเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร รวมทั้งก าหนดทิศทางขององคก์ร ท่ีจะเกิดและให้
อ านาจแก่ผูป้ฏิบติังานใหมี้ความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานดว้ย 

DuBrin (2007, p. 391 , อา้งถึงใน ปนดัดา วรกานตทิ์วตัถ์, 2554, หนา้ 27) กล่าววา่ ภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยทุธ์ (Strategic Leadership) คือกระบวนการในการก าหนดทิศทาง กระตุน้และสร้าง แรง
บนัดาลใจให้แก่องค์กรในการริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ ให้องค์กรอยู่รอดต่อไปได้ การเป็นผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ยงัเป็นอีกหน่ึงในประเภทของภาวะผูน้ าท่ีจะเป็นตวัผลกัดนัให้การบริหารเชิงกลยุทธ์
ประสบความส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

สมยศ นาวกีาร (2551, หนา้ 7) กล่าววา่ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการของอิทธิพล
ท่ีผูน้ ามีต่อบุคคลอ่ืน ใหมี้พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตอ้งการเพื่อบรรลุและรักษาไว ้ซ่ึงวตัถุประสงค์
ขององคก์ร  

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552, หน้า 3) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์เร่ิมตน้จากการเป็น
ผูน้ าท่ีมีวิสัยทัศน์ สามารถคาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ และมีการวางแผนเพื่อไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีได้ตั้งไว ้ผูน้  าเชิงกลยุทธ์จะมีความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อ การ
ก าหนดกลยทุธ์ 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2557, หนา้ 26) ภาวะผูน้ าเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Leadership) เป็น
กระบวนการก าหนดทิศทางองคก์ร การสร้างและการน าไปสู่การปฏิบติัของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
ยทุธศาสตร์ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 221 
 จากทศันะของนกัทฤษฎีและนกัวิชาการท่ีไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ไว ้
ผูว้ิจยัจึงน ามาสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการกระตุน้และสร้างแรงบนัดาลใจ 
ให้แก่องค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไว ้ผูน้ าเชิงกลยุทธ์จะให้
ความส าคญัส่ิงแวดลอ้มภายนอกและจะสรรหาวธีิการบริหารงานใหม่ๆเพื่อน ามาพฒันาองคก์ร 
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2.3 องค์ประกอบและนิยามแต่ละด้านของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากทศันะของ นัก
การศึกษาและนกัวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อการสังเคราะห์เป็นองคป์ระกอบท่ีจะใช้ในการวิจยั
และก าหนดนิยามขององคป์ระกอบเพื่อใชใ้นการวจิยัต่อไป ดงัน้ี 

1. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามทศันะของ Dess & Miller 

Dess & Miller (1993, p. 320-321, อา้งถึงใน เชวงศกัด์ิ พฤกษเทเวศ, 2553, หนา้ 76) ได้
ศึกษาพบวา่ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์มี 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. การก าหนดทิศทางขององคก์ร (Setting a Direction) เพื่อสร้างวิสัยทศัน์ท่ีง่ายแก่ การ
เขา้ใจและกลยุทธ์ต่างๆท่ีมีความหมายต่อธุรกิจ เทคโนโลยีหรือวฒันธรรมองค์กรในแง่ท่ีว่า ส่ิงท่ี
กล่าวมาน้ีจะมีรูปแบบอยา่งไรต่อไปในอนาคต เป็นการมีวสิัยทศัน์ทางกลยทุธ์ 

2. การออกแบบองค์กร (Designing the Organization) เป็นกิจกรรมท่ีเนน้การประเมิน
องคก์รท่ีจ าเป็นต่อการก่อใหเ้กิดผลลพัธ์และสามารถน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งประสบผลส าเร็จ 

3. การปลูกฝังวฒันธรรมขององคก์ร (Instilling a Culture) ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบั ความ
เป็นเลิศและคุณธรรมขององค์กร บุคลากรทัว่ทั้งองค์กรตอ้งได้รับการสนับสนุนให้มีวิสัยทศัน์
ร่วมกนัรวมทั้งเขา้ใจถึงกลยทุธ์ต่างๆเพื่อท่ีจะสามารถท างานร่วมกนัไดด้ว้ยความสามารถสูงสุดและ
พฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมอยา่งเตม็ท่ี 

2. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามทศันะของ Dubrin 

Dubrin (1998, pp. 333-336, อา้งถึงใน จุมพร พฒันามาศ, 2557, หน้า 19) ไดศึ้กษา
องคป์ระกอบของผูน้ าเชิงกลยทุธ์พบวา่มี 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ผูน้ าท่ีมีความคิดความเขา้ใจระดบัสูง (High-Level Cognitive Activity) การคิดเชิง กล
ยุทธ์นั้นตอ้งอาศยัทกัษะดา้นความเขา้ใจระดบัสูง เช่น ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพ ในการ
ซึมซบัและการรับรู้แนวโน้มของส่ิงต่างๆจ านวนมากไดอ้ย่างมีเหตุผลและมีความสามารถ ในการ
สรุปขอ้มูลต่างๆ เพื่อน าไปก าหนดเป็นแผนปฏิบติัการ ตลอดจนสามารถประมวล ขอ้มูลต่างๆดว้ย 

2. ความสามารถในการน าปัจจยัน าเขา้ต่างๆมาก าหนดกลยุทธ์ (Gathering Multiple 
Inputs to Formulate Strategy) ผูน้ าเชิงกลยุทธ์นั้นอาจเปรียบไดก้บัผูท่ี้มีสมาธิสูงในการท างาน โดย
อิสระและสามารถก าหนดอนาคตได้ ในทางปฏิบัติแล้วผูน้ าก็จะปรึกษาหารือกับบรรดา ผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งหลายๆฝ่าย ซ่ึงเป็นลกัษณะของความเป็นประชาธิปไตยในการท างานร่วมกันเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลต่างๆ 

3. การมีความคาดหวงัและการสร้างโอกาสส าหรับอนาคต (Anticipating and Creating a 
Future) ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะการคาดคะเนอนาคต จากค ากล่าวท่ีว่า “การมองอนาคตอย่างทะลุปรุ
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โปร่งเป็นเร่ืองของความแตกต่างระหว่างความส าเร็จและความลม้เหลว” ดงันั้นจึงตอ้ง ท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัอนาคต เป็นการคาดคะเนอยา่งแม่นย  าเก่ียวกบัรสนิยมและความตอ้งการ ของลูกคา้
ตลอดจนเป็นการคาดคะเนทกัษะต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับองคก์รในอนาคต 

4. การคิดเชิงปฏิวติั (Revolutionary Thinking) เป็นการใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พื่อการ
เปล่ียนแปลงทั้งระบบ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัค าวา่ การสร้างสรรคอ์นาคตใหม่ (Re-Inventing the 
Future Hamel) การคิดเชิงปฏิวติัน้ีเป็นเร่ืองของการจดัแนวความคิดใหม่เก่ียวกบัสินคา้ บริการ 
ตลาดและแม้ภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ซ่ึงถ้าสามารถคิดเชิงปฏิบัติได้แล้วก็จะท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมากมายต่อองคก์ร 

5. การก าหนดวิสัยทศัน์ (Creating a Vision) วิสัยทศัน์ หมายถึง สภาพขององค์กร ท่ี
ตอ้งการจะเป็นในอนาคต หรือเป็นเป้าหมายท่ีมีลกัษณะกวา้งๆ ซ่ึงเป็นความตอ้งการในอนาคตโดย
ยงัไม่ไดก้  าหนดวิธีการเอาไว ้เป็นการสร้างความคิดโดยการใช้ค  าถาม เช่น ค าถามถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุด
ยิง่ใหญ่ท่ีสุด บริการท่ีดีท่ีสุด เป็นตน้ 

3. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามทศันะของ Irelan and Hitt 

Irelan and Hitt (1999, pp. 43-57, อา้งถึงใน จุมพร พฒันามาศ, 2557, หนา้ 18) ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดของไอร์แลนด์และฮิทท์ นกัวิจยัด้านยุทธศาสตร์แสดง
ความเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัศตวรรษท่ี 21 วา่ผูน้ าเชิงกลยุทธ์จ าเป็น ตอ้ง
ด าเนินการใน 6 กิจกรรม ต่อไปน้ี 

1. ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ตอ้งสามารถก าหนดวิสัยทศัน์ท่ีชัดเจนและมีลกัษณะท่ีจูงใจ เป็น
วสิัยทศัน์ท่ีไดม้าจากการมีร่วมของบุคคลในองคก์ร 

2. ผูน้ าเชิงกลยุทธ์จะตอ้งตระหนักให้ความส าคญัต่อการใช้ประโยชน์และด ารงรักษา
จุดเด่นท่ีเป็นแกนสมรรถนะขององค์กรให้ได้ เพราะจุดเด่นดังกล่าวจะเป็นทรัพยากรและ
ความสามารถท่ีจะท าใหอ้งคก์รมีอตัลกัษณ์ท่ีน าไปสู่ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

3. ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ตอ้งมุ่งเนน้กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยด์ว้ยกระบวนการของ
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ผูน้ าจะตอ้งมีทศันะและปฏิบติัต่อพนกังานของตนเยีย่งทรัพยากรท่ีมีคุณค่า 

4. ผูน้ าเชิงกลยุทธ์จะตอ้งด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิผล
อยา่งย ัง่ยนืขององคก์ร ดว้ยการกระตุน้และเปิดโอกาสแก่ทุกคนใหใ้ชพ้ลงัและร่วมขบัเคล่ือนองคก์ร 
ทั้งน้ีผูน้  าท่ีมีความเขา้ใจจะสามารถพฒันาและธ ารงรักษาวฒันธรรมขององค์กรไวไ้ด้ ซ่ึงมีส่วน
ส าคญัต่อการเสริมสร้างให้เกิดความส าเร็จต่อองค์กรท่ีอยู่ภายใตบ้ริบทความสลบัซับซ้อน ของ
เศรษฐกิจใหม่ 
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5. ผูน้ าเชิงกลยุทธ์จะต้องยึดมั่นและมุ่งเน้นแนวปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ด้วยการ
แสดงออกถึงความซ่ือสัตยเ์ช่ือถือคุณธรรม ยึดมัน่ในหลักการของตน ทั้งสามารถในการดลใจ
พนกังานให้ประกอบธุรกิจบนหลกัของความมีจริยธรรม นอกจากน้ีผูน้ ายงัตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจ
อย่างลึกซ้ึงต่อค่านิยมและวฒันธรรมอย่างหลากหลาย อันจะส่งผลต่อโอกาสท่ีจะ ประสบ
ความส าเร็จเพิ่มมากข้ึน 

6. ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ จะตอ้งสามารถสร้างความมีประสิทธิผลและความมีดุลยภาพของ
องคก์ร ระหวา่งการควบคุมท่ีเนน้ความยดืหยุน่และการริเร่ิมใหม่ ๆ ท่ีมุ่งผลระยะสั้น กบัมุ่งผลระยะ
ยาว 

4. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามทศันะของ Nahavandi 
Nahavandi (2000, p. 208: อา้งถึงใน สมชาย พิมพาภรณ์, 2555, หนา้ 32) ไดจ้ดัประเภท

ของผูน้ าเชิงกลยทุธ์โดยแบ่งตามคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีแตกต่างกนั แบ่งเป็น 4 แบบ ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูน้ าเชิงกลยุทธ์แบบผูส้ร้างสรรค์ท่ีควบคุมสูง (High-Control Innovator หรือ HCD) 
เป็นผูน้ าท่ีชอบแสวงหาความทา้ทายสูงแต่ยงัเนน้การควบคุมการปฏิบติัภารกิจตามหนา้ท่ีต่างๆ ของ
องค์กรอย่างเขม้งวด ผูบ้ริหารแบบ HCI จะมองส่ิงแวดล้อมว่าเป็นโอกาสและเต็มใจท่ีจะใช้
เทคโนโลยีกา้วหน้าชั้นสูงมาช่วยให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผูน้ าท่ีแสวงหากลยุทธ์ท่ีมีลกัษณะริเร่ิม มี
ความเส่ียงทั้งระดบัองคก์ร และระดบัส่วนงานเพื่อใหส้ามารถเขา้สู่ตลาดใหม่หรืออุตสาหกรรมใหม่
ได ้ในส่วนตรงกนัขา้มกบัคุณสมบติัในการริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ เม่ือเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบ
ต่างๆ ภายนอกก็คือ ผูน้ าแบบ HCI จะมีลกัษณะอนุรักษ์นิยมในการบริหารจดัการต่างๆ ภายใจ
องค์กร ทั้งน้ีเกิดจากผูน้ ามีความต้องการท่ีจะมีอ านาจในการควบคุมสูงจึงสร้างวฒันธรรมการ
ควบคุมท่ีเขม้งวดในทุกขั้นตอนของกระบวนการท างาน การบรรลุเป้าหมาย และการให้รางวลัตอบ
แทนการท างาน มีการตดัสินใจค่อนขา้งจะมีลกัษณะรวมอ านาจ โดยผูน้ า จะกระจายอ านาจการ
ตดัสินใจท่ีส าคญัน้อยมาก องค์กรในอุดมคติของผูน้ าแบบน้ีก็คือองค์กร ท่ีสร้างสรรค์แต่ควบคุม
พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อกนัอยา่งเหนียวแน่น และเช่ือมัน่ในวธีิการบริหารจดัการของผูน้ า 

2. ผูน้ าเชิงกลยุทธ์แบบผูส้ร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม (Participative Innovator หรือ PI)
ผูน้ าแบบน้ีมุ่งแสวงหาโอกาส ความทา้ทายและการริเร่ิมใหม่จากภายนอก ในขณะท่ี การด าเนินงาน
ภายในองคก์รจะสร้างระบบโครงสร้างแบบหลวมๆ ท่ีมีความยืดหยุน่ มีลกัษณะ ท่ีเปิดกวา้งสูง เนน้
วฒันธรรมองค์กร ดว้ยค่านิยมการมีส่วนร่วมและการเปิดเผย ผูน้ าแบบน้ีมอง การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนภายนอกวา่เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้แก่องคก์รไดม้ากมาย และพร้อมเปิดรับการกระแส
อิทธิพลภายนอกเขา้สู่องคก์รเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ
เป็นผูน้ าท่ีมุ่งแสวงหาความทา้ทายและมีแนวโน้มท่ีจะเลือกกลยุทธ์ท่ีมีความเส่ียงสูง องค์กรท่ี
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บริหารภายใตผู้น้  าแบบน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในฐานะท่ีมีความเป็นหน่ึงในดา้นเทคโนโลยีการริเร่ิม
สร้างสรรค์ทางการบริหารและการริเร่ิมด้านวตักรรม การเปิดกวา้งและกระจายอ านาจโดยการ
ตดัสินใจต่างๆจะด าเนินการเบ็ดเสร็จท่ีระดบัล่างให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เน่ืองจากผูน้ าเป็นผูท่ี้มี
ความตอ้งการมีอ านาจในการควบคุมอยูใ่นระดบัต ่า จึงมกักระจายอ านาจการตดัสินใจเป็นส่วนใหญ่
ดงักล่าว องคก์รมีวฒันธรรมท่ียดืหยุน่แบบหลวมๆแต่มีความอดทนสูงต่อการรับฟังความคิดและวิธี
ปฏิบติัอนัหลากหลายของบุคคลอ่ืนไดดี้ ส่ิงท่ีเป็นจุดร่วมท่ีส าคญัก็คือ “อดทนต่อความหลากหลาย” 
พนกังานขององค์กรจะถูกกระตุน้และสนับสนุน กระบวนการในการปฏิบติังานด้วนตนเองและ
ไดรั้บความมีอิสระในการน าเสนอการตดัสินใจของตน ภาวะผูน้ าแบบผูส้ร้างสรรคท่ี์ให้มีส่วนร่วม
น้ีจึงช่วยสร้างบรรยากาศความร่วมมือระหว่างผูบ้ริหารกบัพนักงานในการพฒันาปรับปรุงด้าน
โครงสร้างและเกิดส่ิงท่ีริเร่ิมใหม่ๆข้ึน ซ่ึงน าไปสู่การคน้พบส่ิงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการสร้างผลผลิตงาน
บริหารและกระบวนการต่างๆขององคก์ร 

3. ผูน้ าเชิงกลยทุธ์แบบผูรั้กษาสถานภาพเดิม (Status Quo Guardian หรือ SQG) ผูน้ าแบบ
น้ีไม่แสวงหาความทา้ทายแต่ตอ้งการท่ีจะคงความควบคุมเอาไว ้โดยจะควบคุมงานตามหนา้ท่ีต่างๆ
ขององค์กรไวท่ี้ตน และมกัปฏิเสธการกระท าใดๆท่ีตนเห็นว่าเป็นการเส่ียง เป็นผูท่ี้เช่ือว่า การ
เปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มภายนอกเป็นภยัคุกคามและจะใชค้วามพยายามทุกวิถีทางป้องกนั
ไม่ให้องคก์รของตนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนั้น เป็นผูน้ าท่ีไม่แสวงหากลยุทธ์ใหม่ท่ี
สร้างสรรค์ แต่จะยึดติดอย่างเหนียวแน่นกบัแนวคิดเดิมหรือกลยุทธ์ท่ีผา่นการทดสอบแลว้เท่านั้น 
องค์กรท่ีด าเนินการภายใต้ผูน้  าแบบน้ีจึงยากท่ีจะปรับปรุงพฒันาให้เป็นผูน้ าอุตสาหกรรม ท่ีมี
ผลผลิตและนวตักรรมใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาดเป็นองคก์รท่ีเรียกวา่มีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายต ่า 
การดูแลอย่างใกลชิ้ดและใช้วิธีการต่างๆแบบอนุรักษ์นิยมอย่างเขม้งวด มีวฒันธรรมองค์กรท่ีถูก
ก าหนดไวช้ัดเจนแล้ว ซ่ึงทั้งผูบ้ริหารและพนักงานจะต้องปฏิบติัตามแนวทางและวิธีการท่ีเคย
ปฏิบติัเป็นประจ าอยูแ่ลว้ การตดัสินใจจะมีลกัษณะการรวมศูนยอ์ านาจสูง โดยผูน้ าจะตอ้งรับรู้และ
เขา้ไปเก่ียวขอ้งต่อการตดัสินใจท่ีส าคญัโดยตรง 

4. ผูน้ าเชิงกลยุทธ์แบบผูบ้ริหารกระบวนการ (Process Manager หรือ PM) เป็นผูน้ า ท่ี
ชอบกลยุทธ์แบบอนุรักษ์นิยมท่ียึดติดกับแนวคิดหรือวิธีการเดิมท่ีผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ชอบ
หลีกเล่ียงนวตักรรมใหม่ท่ีอาจมีความเส่ียง แต่เน่ืองจากผูน้ าประเภทน้ีมีความตอ้งการมีอ านาจใน
การควบคุมอยูใ่นระดบัต ่า จึงยอมรับความหลากหลายทางความคิดและการเปิดกวา้งข้ึนในองคก์ร 
พนกังานไม่ถูกบงัคบัให้ตอ้งยึดติดกบัเป้าหมายและนวตักรรมร่วมกนั แต่ละคนจะมีอิสระและการ
ปฏิบติังานประจ าวนัจะไม่ถูกวดัในเร่ืองมาตรฐานสูงมากนกัตราบเท่าท่ียงัไม่ส่งผลเสียหายร้ายแรง
แก่องคก์ร 
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5. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามทศันะของ เดวส์ี และ เดวส์ี  

Babrara J. Davies and Brent Davies (2004, pp. 29-38, อา้งถึงใน ทิพยสุ์ดา ดวงแกว้, 
2552, หนา้ 45) ไดก้ าหนดรูปแบบของการเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ไวว้า่ คุณลกัษณะของผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ควรประกอบดว้ยคุณสมบติั 2 ดา้นคือ 

1. ดา้นความสามารถในการจดัการ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1 ความสามารถในการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร มีความสามารถใน การ
มองไปในอนาคต เขา้ใจในบริบทองค์กรในปัจจุบนั ก าหนดแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์
และรูปแบบการด าเนินงานในภาวะปัจจุบนั 

1.2 ความสามารถในการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 

1.3 ความสามารถในการปรับสมาชิกในองค์กรให้เขา้กบัองค์กร สร้างค่านิยม ใน
องค์กรท่ีสนับสนุนให้สมาชิกเกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ปรับปรุงพฒันาองค์กร ไปสู่
เป้าหมายขององคก์ร 

1.4 ความสามารถในการก าหนดเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ สามารถสร้าง พฒันาและ
เปล่ียนแปลงกลยทุธ์ไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงจากภายนอก มีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งทนัต่อเวลาและ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 2. ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงประกอบดว้ย 

  2.1 เป็นผูท่ี้ไม่พึงพอใจกบัส่ิงท่ีมีอยูเ่ป็นอยู่ปัจจุบนั (Dissatisfaction or restlessness 
with the present) คือ มีความคิดสร้างสรรค ์ไม่หยดุน่ิงอยูก่บัท่ี ปรับปรุง พฒันาองคก์รอยูต่ลอดเวลา 

  2.2 มีความสามารถในการดูดซับความรู้ใหม่ๆ (Absorptive capacity) สามารถน า
ความรู้มาวเิคราะห์ ประยกุต ์เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ใหม่ต่อองคก์ร มีการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

  2.3 มีความสามารถในการปรับตวั (Adaptive capacity) เป็นผูท่ี้ยอมรับ การ
เปล่ียนแปลงและมีความยดืหยุน่สูง 

  2.4 มีภาวะผูน้ า ฉลาด และมีสติปัญญา (Leadership wisdom) มีการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง
ในเวลาท่ีเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ตดัสินใจได้ว่าส่ิงไหนคือความคิดท่ีดีหรือไม่ดี ท าให้ผูอ่ื้น
ยอมรับในคุณค่าและความคิดของตน น าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

6. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามทศันะของ พลิาศลกัษณ์ อุมะวรรณ 

พิลาศลักษณ์ อุมะวรรณ (2553, หน้า 7) กล่าวว่าภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ว่าหมายถึง 
พฤติกรรมหรือความรู้ความสามารถท่ีผูน้ าแสดงใหเ้ห็นในการก าหนดทิศทาง และสร้างแรงบนัดาล
ใจให้แก่สมาชิกท่ีเป็นกระบวนการพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและมี
ศกัยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของกลุ่ม จูงใจให้ผูร่้วมงานเกิด
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พลงัร่วมใน การพฒันาปรับเปล่ียนสถานศึกษาใหดี้ข้ึนและผลกัดนัใหก้ารบริหารเชิงกลยุทธ์ประสบ
ความส าเร็จ มีองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. การก าหนดวิสัยทศัน์ขององค์กร ประกอบด้วยลักษณะส าคญั เช่น มีการก าหนด
วิสัยทศัน์ สภาพขององค์กรท่ีตอ้งการจะเป็นในอนาคต หรือเป้าหมายท่ีมีลกัษณะกวา้งๆซ่ึงเป็น
ความตอ้งการในอนาคต มีการก าหนดวสิัยทศัน์ท่ีมีลกัษณะใหม่และเป็นจริงได ้

2. ความสามารถรวบรวมขอ้มูลมาก าหนดกลยุทธ์ได ้ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั เช่น มี
การบริหารขอ้มูลโดยจดัขอ้มูลเป็นระบบสารสนเทศ มีการรายงานผลแผนงานและโครงการมีการ
คิดประยกุตน์ าความรู้และขอ้มูลของชุมชนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

3. การปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั เช่น คดัเลือกสมาชิกใหม่
ขององค์กรท่ีคิดว่าสามารถท างานเขา้กบัสภาพวฒันธรรมขององค์กรได้ดีมีเกณฑ์ในการก าหนด
พฤติกรรมการท างานท่ีถูกตอ้งภายในองค์กร เพื่อปฏิบติัของสมาชิกในองค์กร การอบรมสมาชิก
ใหม่เก่ียวกบัวฒันธรรมองค์กรเพื่อป้องกนัการน าความเช่ือและวิธีการท างานท่ีเคยชินเขา้มา ใชใ้น
องคก์ร 

4. การคิดสร้างสรรค์เพื่อการเปล่ียนแปลง ประกอบด้วยลกัษณะส าคญั เช่น การมี
ความสามารถในการคิดเชิงวเิคราะห์ มีความสามารถคิดสังเคราะห์การท างานได ้มีความสามารถคิด
ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างานได ้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรคเ์พื่ออนาคตใหม่ มุ่งแสวงหา
ความทา้ทายสูงเผชิญกบัความเส่ียง มีความสามารถคิดเชิงบูรณาการ มีความเขา้ใจหลกัการพฒันา
สถานศึกษาแบบยัง่ยนื 

5. การพยากรณ์และการก าหนดอนาคตได ้ประกอบด้วยลกัษณะส าคญั เช่น สามารถ
วางแผน คาดการณ์อนาคตของสถานศึกษาได ้มีความสามารถเชิงรุกโดยการแกปั้ญหาอยา่งเร่งด่วน 
เป็นนกัวางแผนกลยทุธ์ ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ และคิดเชิงรุกได้ 

6. การพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วยลกัษณะส าคญั เช่น มีการ
กระจายงานตรงตามต าแหน่งงาน สร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพมีการอบรมตามหนา้ท่ีเพื่อพฒันา อยา่ง
ต่อเน่ือง และตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรขององคก์รและเป็นผูค้วบคุม การใชท้รัพยากร
มนุษย ์

7. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามทศันะของ ณษฐ์ ชาญประเสริญ  
ณษฐ ์ชาญประเสริญ (2555 หนา้ 7) กล่าววา่ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ หมายถึง ลกัษณะท่ีผูน้ า 

มีต่อบุคคลอ่ืนให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตอ้งการเพื่อบรรลุและรักษาวตัถุประสงค์ขององค์กร
โดยการก าหนดทิศทางขององคก์ร การน าไปสู่การปฏิบติัและการควบคุมหรือการประเมินกลยุทธ์ 
ดงัน้ี  
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1. การก าหนดทิศทาง หมายถึง วิธีการในการบรรลุวิสัยทศัน์นั้นจะตอ้งใชว้ิธีการอยา่งไร 
องคก์รท่ีจะประสบความส าเร็จคือองคก์รท่ีสามารถแปลงวิสัยทศัน์ลงสู่การปฏิบติัอยา่งมีคุณค่าและ
เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 

2. การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั หมายถึง การตดัสินใจในการลงมือด าเนินการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นก าหนดการด าเนินงานระยะยาวขององค์กรหรือหน้าท่ีของการบริหารจัดการ 
(functions of management) ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัการองคก์ร การน าไปปฏิบติั และการควบคุม
การปฏิบติัการ  

3. การควบคุมและประเมินกลยทุธ์ หมายถึง กระบวนการในการวดัการปฏิบติังานท่ีไดมี้
การวางแผนไว ้เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการปฏิบติังานสามารถบรรลุวตัถุประสงค์กลยุทธ์ของ
องคก์ร โดยครอบคลุมการวดัผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริง การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบั
มาตรฐานท่ีก าหนด และการแกไ้ขหรือปรับปรุงส่ิงท่ีผดิพลาดไปจากมาตรฐาน 

8. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามทศันะของ ตวญัจ์ลกัษณ์ พวงนิล  
ตวญัจล์กัษณ์ พวงนิล (2555, หนา้ 7) กล่าววา่ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์วา่หมายถึง พฤติกรรม

ของผูน้ าในองคก์รท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพื่อบรรลุเป้าประสงคข์ององคก์รเป็นส าคญั โดย
อาศยัการมีวสิัยทศัน์ มีกลยทุธ์และคน้หาปัจจยัท่ีท าให้เป้าประสงคบ์รรลุโดยผา่นตวับ่งช้ีและระบบ
การประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงมีประกอบดว้ย 

1. ความคิดความเขา้ใจในระดบัสูง (High-level Cognitivity) หมายถึง ความคิดความ
เขา้ใจท่ีใช้ในการซึมซับและการรับรู้แนวโน้มของปัจจยัต่างๆจ านวนมากไดอ้ย่างมีเหตุมีผล และ
สามารถสรุปขอ้มูลต่างๆเพื่อน าไปก าหนดแผนปฏิบติัการ ตลอดจนสามารถประมวลผลขอ้มูลต่างๆ
และเขา้ใจผลท่ีตามมาส าหรับองคก์รท่ีมีปฏิกิริยากบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การคิดเชิง
ระบบ 2) การคิดเชิงมโนทศัน์ และ 3) การคิดเชิงสร้างสรรค ์

2. การก าหนดทิศทางขององค์กร (Strategic Direction) หมายถึง การวิเคราะห์
สถานการณ์ภายนอกและภายในองค์กร เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดทิศทางขององค์กรได้
อยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment 
Analysis) และ 2) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment Analysis ) 

3. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) หมายถึง การน าขอ้มูลและความรู้ต่างๆ ท่ี
ไดรั้บจากการวเิคราะห์สถานการณ์ขององคก์รมาจดัท ากลยทุธ์แต่ละระดบัและรูปแบบต่างๆรวมทั้ง
การประเมินและคดัเลือกว่ากลยุทธ์ใดท่ีมีความเหมาะสมกบัองค์กรมากท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ย 1) 
การน าปัจจยัต่างๆมาก าหนดกลยทุธ์ และ 2) ความสามารถในการพฒันากลยทุธ์ทุกระดบั 
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4. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั (Strategy Implementation) หมายถึง การน ากลยุทธ์ ท่ีถูก
ก าหนดข้ึนไปประยุกต์ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการวางแผนอย่างเป็นระบบ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Planning) 2) การวางแผนปฏิบติัการ(Operational 
formulation) 

9. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามทศันะของ เนตร์พณัณา ยาวริาช 

เนตร์พณัณา ยาวริาช (2556, หนา้ 46-66) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของผูน้ าเชิงกลยุทธ์ วา่
มีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. การสร้างกลยทุธ์ ผูน้  าตอ้งพิจารณาวา่การท่ีจะบรรลุตามวิสัยทศัน์นั้นจะตอ้งใชว้ิธีการ
อย่างไร องค์กรท่ีประสบความส าเร็จคือ การแปลงวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติัอย่างมีคุณค่า เป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์การสร้างกลยทุธ์เป็นงานยากท่ีตอ้งเป็นไปตามกระบวนการจดัการเชิง กลยุทธ์ ซ่ึง
หมายถึงการตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัโดยใช้วิธีการเฉพาะท่ีจะท าให้บรรลุความส าเร็จเหนือกว่าคู่แข่ง 
โดยสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

2. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั การจดัการเชิงกลยุทธ์จะเน้นท่ีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัได้
อยา่งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร การปฏิบติัจะตอ้งกระจายไปยงัหน่วยงานต่างๆและ มี
การประสานกนัระหว่างหน้าท่ีเช่น การปฏิบติักลยุทธ์ทางดา้นการผลิต การตลาด การเงิน หน้าท่ี
เหล่าน้ีจะตอ้งมีการประสานกนัเพื่อท าใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ขององคก์รท่ีก าหนด  

3. การควบคุมกลยุทธ์ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการตรวจสอบและประเมินผลของกลยุทธ์ ให้มี
กระบวนการทั้งหมดในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ การควบคุม
คุณภาพงาน ปริมาณงาน ความส าเร็จท่ีไดรั้บปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามกลยุทธ์
นั้น 

10. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามทศันะของ รุ่งนิรัญ พุทธิเสน  
รุ่งนิรัญ พุทธิเสน (2557, หนา้ 7) กล่าววา่ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์วา่หมายถึง พฤติกรรมท่ี

ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการใชอิ้ทธพล อ านาจ ศิลปะ กระตุน้ จูงใจ สมาชิกในองคก์รให้มี
พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตอ้งการ เกิดการตระหนกัในภารกิจ เกิดพลงัร่วมในการพฒันาโรงเรียน 
ใหดี้ข้ึน ซ่ึงมีองคป์ระกอบดว้ยกนั 3 องคป์ระกอบคือ 

1. การก าหนดทิศทางขององค์กร หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มโดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าข้อมูลมาก าหนดวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจน
เหมาะสม สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม น าไปสู่การปฏิบติัและมีการตรวจสอบทบทวน
อยูเ่สมอ 
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2. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั หมายถึง การด าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยการวางแผน การจดัองคก์ร และการน าไปปฏิบติั 

3. การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ หมายถึง การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบติังาน โดยการตรวจสอบผลการด าเนินงาน การติดตามสถานการณ์ และ
เง่ือนไขต่างๆและการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐานท่ีก าหนด 

11. องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามทศันะของ ไสว พลพุทธา  
ไสว พลพุทธา (2557, หนา้ 7) กล่าววา่ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์วา่หมายถึง ลกัษณะของผูน้ า

ท่ีมีความสามารถในการใชรู้ปแบบหรือกระบวนการในการก าหนดทิศทางและการกระตุน้สร้างแรง
บนัดาลใจให้แก่องค์กรในการริเร่ิมสร้างสรรค์ต่างๆข้ึนมา เพื่อให้องค์กรอยู่รอดต่อไปได้ โดยมี
องคป์ระกอบดงัน้ี 

1. การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง การก าหนดทิศทางส าหรับการแปลวิสัยทศัน์ไปสู่การ
กระท าและเป็นรากฐานของการพฒันา เป็นกลไกส าคญัท่ีจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย 
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์ร ก าหนดทิศทางขององค์กร และการก าหนด
กลยทุธ์ขององคก์ร 

2. การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั หมายถึง การปฏิบติัตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคน์ั้น 
ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์ร การน าและการควบคุม 

3. การติดตามและประเมินผลกลยทุธ์ หมายถึง กระบวนการวดัการปฏิบติังานท่ีได้ มีการ
วางแผนไว ้เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการปฏิบติังานสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร โดย
ครอบคลุมการวดัผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐานงาน
กบัมาตรฐานท่ีก าหนด และการแกไ้ขหรือปรับปรุงส่ิงท่ีผดิพลาดไปจากมาตรฐาน 
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จากวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎี ของ
นกัวิชาการและนกัการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสรุปเป็นกรอบแนวคิด ภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ท่ีใชเ้ป็นตวัแปรในการวจิยัในคร้ังน้ี ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.1 สังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
  

 
                      แหล่งขอ้มูล 
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การวางแผนกลยทุธ์ / / / / / / / / /  / 10 
การก าหนดทิศทางขององคก์ร / / / / / / / /  /  9 
การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั /  / / /  / / / / / 9 
การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ / / / / /  /  / / / 9 
วสิัยทศัน์ / / / / / /      6 
การปลูกฝังวฒันธรรมขององคก์ร /  /   /      3 

การออกแบบองคก์ร /     /      2 

ความคิดความเขา้ใจระดบัสูง  /      /    2 

ความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการ
เปล่ียนแปลง 

 /          1 

การคิดสร้างสรรคเ์พื่อการ
เปล่ียนแปลง 

     /      1 



50 
 

จากการสังเคราะห์ องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ จากนักวิชาการและนักการ
ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงัตารางแสดงออกมาในรูปความถ่ี จะเห็นไดว้า่ องคป์ระกอบ
ของภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ท่ีเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ มีจ  านวนทั้งหมด 10 
องคป์ระกอบ แต่ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้เกณฑ์การพิจารณาจากองคป์ระกอบท่ีมีความถ่ี
สูง (ในท่ีน้ีคือความถ่ีตั้งแต่ 6 ข้ึนไป) ไดอ้งคป์ระกอบเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยัใน
คร้ังน้ีไดจ้  านวน 5 องคป์ระกอบ คือ ดา้นวสิัยทศัน์ ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ ดา้นการก าหนดทิศทาง
ขององคก์ร ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั ดา้นการควบคุมและประเมินผล กลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความ
ชดัเจน ถูกตอ้งในองคป์ระกอบแต่ละดา้น ผูว้ิจยัจึงศึกษาวรรณกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งต่างๆเพื่อ
ก าหนดเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการ ดงัน้ี 

ด้านที ่1 วสัิยทศัน์ 

รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2549, หนา้ 4-5) กล่าววา่ วสิัยทศัน์ (Vision) เป็นสภาพขององคก์ร
ท่ีตอ้งการจะเป็นในอนาคต หรือเป็นเป้าหมายกวา้ง ๆ ท่ีองคก์รตอ้งการจะบรรลุในอนาคต  โดยยงั
ไม่ไดก้  าหนดวธีิการเอาไว ้เป็นการสร้างความคิดโดยการใชค้  าถาม รวมทั้งวสิัยทศัน์ ในรูปแบบของ
ขอ้เสนอแนะแบบไม่เจาะจง หรือต าแหน่งของทิศทางท่ีจะไป 

ไพโรจน์ บาลนั (2551, หนา้ 48) ไดใ้ห้ความหมายของวิสัยทศัน์วา่หมายถึง ภาพท่ีแสดง
อยูภ่ายในใจท่ีบุคคลคาดหวงัเอาไวซ่ึ้งเป็นผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีตอ้งการใหเ้กิดจริงในอนาคต 

วิเชียร วิทยอุดม (2553, หนา้ 32) ไดใ้ห้ความหมายของวิสัยทศัน์วา่เป็นการมองภาพ ใน
อนาคตท่ีท าให้เป็นจริงหรือพูดไดว้า่เป็นความสามารถท่ีคิดไดว้า่เสมือนความใฝ่ฝันถึงอนาคต แต่
มนัเป็นความทะเยอทะยานในแนวคิดเก่ียวกบัอนาคตท่ีทุกคนในองค์กรสามารถเช่ือถือได ้ทั้งยงั
สามารถท าใหบ้รรลุถึงผลส าเร็จไดจ้ริงและเสนออนาคตท่ีจ าเป็นกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นทุกวนัน้ี 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น (2554, หนา้ 162) “วิสัยทศัน์” หมายถึง สภาวะท่ีองคก์รตอ้งการ
เป็นในอนาคต วิสัยทศัน์อธิบายถึงทิศทางท่ีองค์กรจะมุ่งไป ส่ิงท่ีองค์กรต้องการจะเป็น หรือ
ภาพลกัษณ์ท่ีองคก์รตอ้งการใหผู้อ่ื้นรับรู้ในอนาคต 

ไพโรจน์ ปิยวงศว์ฒันา (2555, หนา้ 36-37) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ (Vision) หมายถึง การ
จินตนาการภาพองค์กรท่ีตอ้งการจะเป็นหรือตอ้งการจะไปในอนาคตนั้น อาจเป็นภาพระยะยาว      
5 – 20 ปี เป็นภาพแห่งความแห่งความทา้ทายท่ีเป็นแรงลนัดาลใจให้กบับุคลากรภายในองคก์รเกิด
แรงผลกัดนัใหบ้รรลุถึงความฝันท่ีไดก้ าหนดไว ้

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี (2556, หนา้ 110) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ เป็นส่ิง
ท่ีองคก์รก าลงัพยายามกระท าให้ส าเร็จภายในระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น
พนัธกิจของบริษทั ส่วนมากแลว้ค าวา่วสิัยทศัน์หรือภารกิจเป็นค าท่ีใชแ้ทนกนัได ้
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ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2556, หนา้ 64) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การท่ีบุคคลจะคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคตอย่างมีหลกัเกณฑ์ เน่ืองจากการบริหารในปัจจุบนัตอ้งพิจารณาจากเหตุการณ์
ในระยะยาวดงันั้นการคาดการณ์ล่วงหน้าได้แม่นย  าจึงมีส่วนส าคญัเป็นอย่างมากในความส าเร็จ
ทางการบริหาร วิสัยทัศน์จะไม่ได้เกิดจากการเดาสุ่ม แต่เป็นการมองอย่างหลักเกณฑ์ โดยมี
ฐานขอ้มูลและประสบการณ์ต่างๆสนบัสนุน 

สันติ บุญภิรมย ์(2557, หนา้ 80) ไดใ้ห้ความหมายของวิสัยทศัน์วา่หมายถึง ภาพในจิตใจ
ท่ีเราประสงคจ์ะให้เป็นไป บ่งบอกถึงความปรารถนาท่ีตอ้งการในอนาคตให้เป็นจริงข้ึนมา ภายใต้
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย ์(2557, หนา้ 82) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ วิสัยทศัน์ (Vision) หมายถึง 
ความคาดหวงัท่ีองค์กรต้องการไปให้ถึงในระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น เป็นผู ้น าด้านการผลิต
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย เป็นมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ท่ีสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีอตัรา การมี
งานท ามากท่ีสุดของประเทศ หรือเป็นผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพรายใหญ่ท่ีสุดของ ประเทศ เป็น
ตน้ 

จากการศึกษาวรรณกรรมข้างต้นผูว้ิจยัจึงสรุปได้ว่า วิสัยทศัน์หมายถึง การก าหนด
เป้าหมายท่ีองค์กรต้องการจะให้เกิดข้ึนจริงในอนาคต โดยวิสัยทัศน์นั้ นจะแสดงถึง ความ
ทะเยอทะยานขององค์ท่ีต้องการจะไปให้ถึงเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว ้ซ่ึงเป้าหมายนั้นจะอยู่ใน ช่วง
ระยะเวลา 5 – 20 ปี และวิสัยทศัน์นั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีเช่ือถือไดว้่าสามารถท าให้เกิดข้ึนจริงได ้โดย
ผูบ้ริหารนั้นต้องท าการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติตาม
เป้าหมาย ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามเป้าหมายของ
องคก์รเพื่อท่ีจะน ามาท าการทบทวนการตั้งเป้าหมายใหม่ในอนาคตขององคก์รดว้ย 

ด้านที ่2 การวางแผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลยัจุฬาลงณ์ (2553, หน้า 3) กล่าวการวางแผนกลยุทธ์คือ การวิเคราะห์และ
ก าหนดแนวทางท่ีดีท่ีสุดภายใตส้ภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื่อบรรลุวสิัยทศัน์ท่ีตอ้งการ โดยจะตอ้งศึกษา
ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกอยา่งรอบดา้นมาประกอบพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์
ท่ีมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร 

เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฎ์ (2553, หนา้ 44-45) กล่าวว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การ
ก าหนดยทุธ์วธีิเพื่อการตดัสินใจเลือกเป็นแนวทางในการปฏิบติังานในอนาคตซ่ึงเป้าหมายระยะยาว 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และนโยบายขององคก์รธุรกิจ โดยตอ้งมีการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกเพื่อหาโอกาสและขอ้จ ากดั ตลอดรวมถึงสภาพแวดลอ้มภายในเพื่อจุดอ่อนและจุดแข็งมา
ใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็นขั้นตอน  
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วิเชียร วิทยอุดม (2553, หนา้ 29-30) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การวางแผนกลยุทธ์วา่เป็น
การวางแผนของผูบ้ริหารในระดบัสูงขององคก์รท่ีจะท าให้องคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีไดว้าง
ไวโ้ดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย นโยบายท่ีส าคัญและแผนหลักต่าง ๆ ขององค์กรท่ีมี ความ
ครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร ถา้เป็นธุรกิจจะเรียกวา่การวางแผนกลยทุธ์ระดบับริษทั การวางแผนกลยุทธ์
นั้นจะท าใหอ้งคก์รสามารถน าทรัพยากรมาท่ีมีอยูจ่  ากดัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุด 

ไพโรจน์ ปิยวงศ์วฒันา (2555, หน้า 50) กล่าวว่าการวางแผนกลยุทธ์คือ การท่ีองคก์ร
ก าหนดแนวทางหรือวธีิการเพื่อน าองคก์รไปสู่จุดหมาย การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ีตอ้ง
ท าหลงัจากท่ีผา่นกระบวนการก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์รเรียบร้อยแลว้  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (2556, หนา้ 93) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การ
วางแผนกลยทุธ์คือ กระบวนการวางแผนอยา่งสมเหตุสมผลโดยผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อให้ได ้ผลผลิต
ท่ีออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2556, หน้า 46) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การวางแผนกลยุทธ์
หมายถึง การพิจารณาว่าการท่ีจะบรรลุตามวิสัยทศัน์นั้นจะตอ้งใชว้ิธีการอยา่งไร องคก์รท่ีประสบ
ความส าเร็จคือการแปลงวสิัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีคุณค่า เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

ศิริพงษ ์เศาภายน (2556, หนา้ 10) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การวางแผนกลยุทธ์หมายถึง
การก าหนดเป้าหมายและมาตรฐาน โดยการพยากรณ์หรือการจดัท าโครงการเพื่อให้เกิดผล ใน
อนาคต โดยการวางกลยุทธ์นั้นจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มเพื่อให้องคก์รมี
การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มดว้ย  

สุดาพร กุณฑลบุตร (2558, หนา้ 11) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การวางแผนกลยุทธ์วา่เป็น
กระบวนการท่ีกิจการต้องมุ่งไปท่ีโอกาสท่ีกิจการมีและก าหนดกลยุทธ์ท่ีท าให้กิจการสามารถ
เอาชนะอุปสรรคท่ีจะขดัขวางการด าเนินงานของโครงการ โดยใชท้รัพยากรทุกชนิดท่ีองคก์รมี 

ฐาปนา ฉ่ินไพศาล (2559, หนา้ 61) ให้ความหมายไวว้่า การวางแผนกลยุทธ์เป็นการ
ก าหนดการใชท้รัพยากรต่างๆขององคก์รในอนาคต ทุกๆปีหรือทุก 1- 5 ปี โดยการวางแผนกลยุทธ์
นั้นเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร 

จากการศึกษาวรรณกรรมขา้งตน้ผูว้จิยัจึงสรุปไดว้า่ การวางแผนกลยุทธ์หมายถึง วิธีท่ี จะ
ท าให้ไดม้าซ่ึงทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยการวางแผน กล
ยทุธ์นั้นผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั จุดแขง็จุดอ่อนขององคก์ร ปัจจยัภายใน
และภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ความสอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร โอกาสและขอ้จ ากดัต่างๆ 
มาประกอบการพิจารณาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ดว้ย นอกจากน้ีแลว้ผูบ้ริหารยงัตอ้งท าการติดตาม
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และประเมินผลการปฏิบติัตามแผนงานเพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้ผดิพลาดมาท าการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้
มีความครอบคลุมต่อไป  

ด้านที ่3 การก าหนดทศิทางขององค์กร 

พกัตร์ผจง วฒันสินธ์, และพสุ เดชะรินทร์ (2548, หนา้ 13) ไดก้ล่าววา่การก าหนดทิศทาง
ขององค์กรเป็นการบ่งช้ีว่าองค์กรธุรกิจจะมุ่งไปในทิศทางใด หรือสาเหตุของการด ารงอยู่ของ
องคก์ร หรือประเภทของธุรกิจท่ีองคก์รด าเนินการอยู ่นอกจากน้ีการก าหนดทิศทางขององคก์รยงัมี
ส่วนช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์หรือภารกิจขององค์กรให้กลายมาเป็นวตัถุประสงค์ใน การ
ด าเนินงานท่ีมีลกัษณะท่ีชดัเจนข้ึน 

จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2548, หนา้ 19-20) ไดก้ล่าวไวว้า่ การ
ก าหนดทิศทางขององค์กร (Set organization direction) คือ การก าหนดภารกิจและการตั้ง
เป้าประสงค ์(Mission and goal establishment) ขององคก์ร โดยผูบ้ริหารจะน าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ
จากการวิเคราะห์โอกาสและขอ้จ ากดัมาท าการประมวลผล เพื่อใช้ก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ
องคก์ร 

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553, หนา้ 50-80) กล่าววา่ การก าหนดทิศทางขององคก์รคือ การ
ก าหนดทิศทางในการบริหารสถานศึกษา โดยการวเิคราะห์ปรัชญา พนัธกิจ วิสัยทศัน์ขององคก์รได้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้การท่ีผูบ้ริหารได้มีการ
ก าหนดทิศทางขององค์กรก็เพื่อให้การจดัสรรทรัพยากรทางการบริหารเกิดประโยชน์ อยา่งสูงสุด 
ประกอบดว้ย บุคลากร ทรัพยากร งบประมาณและการบริหารจดัการ 

มหาวิทยาลยัจุฬาลงณ์ (2553, หน้า 6) ไดใ้ห้ความหมายของการก าหนดทิศทาง ของ
องค์กรว่า เป็นการก าหนดทิศทางท่ีองค์กรต้องการมุ่งไป เปรียบเสมือนเป็นผลลพัธ์ระดบัสูง ท่ี
องค์กรตอ้งการท่ีจะบรรลุ ไดแ้ก่ การก าหนดทิศทาง วิสัยทศัน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้นและ
ระยะยาวขององคก์ร 

วเิชียร วทิยอุดม (2553, หนา้ 202) ไดใ้หค้วามหมายของการก าหนดทิศทางขององคก์รวา่
เป็นการน าเอาความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรมาก าหนด เป็น
วสิัยทศัน์ท่ีองคก์รควรจะเป็น 

ไพโรจน์  ปิยวงศ์วฒันา (2555, หน้า 52) ให้ความหมายของการก าหนดทิศทางของ
องค์กรว่า เป็นการน าองค์กรมุ่งสู่ความเจริญเติบโตในอนาคตภายใต้ความท้าทายของ การ
เปล่ียนแปลง โดยผูน้ าองค์กรนั้นตอ้งมีขอ้มูลทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พร้อมทั้ง หา
รูปแบบและความสัมพนัธ์ เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลเหล่านั้น ส าหรับน ามาสร้างเป็นวิสัยทศัน์ ท่ีง่ายแก่
การเขา้ใจ 
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จากการศึกษาวรรณกรรมข้างต้นผูว้ิจยัจึงสรุปได้ว่า การก าหนดทิศทางขององค์กร
หมายถึง การก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานโดยรวมขององคก์ร เพื่อให้องคก์รมีแนวทาง ใน
การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ใน
อนาคต การก าหนดทิศทางขององค์กรนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งท าการวิเคราะห์เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกองค์กร ข้อจ ากัดต่างๆ การเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ให้มีความ
สอดคลอ้งกบั วสิัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจ ขององคก์รดว้ย 

ด้านที ่4 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงณ์ (2553, หนา้ 6) ไดใ้ห้ความหมายของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัว่า 

เป็นการส่ือสารและถ่ายทอดยทุธศาสตร์ใหอ้ยูใ่นรูปท่ีสามารถท าความเขา้ใจไดง่้ายส าหรับบุคลากร
ทุกระดบัในองคก์ร เพื่อใหเ้ป็นแนวทางส าหรับการแปลงยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัต่อไป 

อารีย ์แผว้สกุลพนัธ์ (2553, หนา้ 104) ไดใ้ห้ความหมายของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัวา่
หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแผนกลยุทธ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน น าไปสู่การปฏิบติัจริง เพื่อให้เกิดผลตาม
เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้โดยอาศยัความสามารถทกัษะในการบริหารจดัการของผูบ้ริหารทุกระดบั และ
ความร่วมมือจากพนกังานทุกคน 

เรวตัร์ ชาตรีวิศิษฎ์ (2553, หน้า 51-53) ไดก้ล่าววา่ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั หมายถึง 
กระบวนการท่ีผูบ้ริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบายสู่แผนการด าเนินงานก าหนดรายละเอียด ดา้น
ต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการด าเนินงาน ซ่ึงกระบวนการน้ีอาจจะเก่ียวข้องกับ การ
เปล่ียนแปลงภายในวฒันธรรม โครงสร้างหรือระบบการบริหารเพื่อให้สามารถด าเนินการ ตามกล
ยทุธ์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

เนตร์พณันา ยาวริาช (2556, หนา้ 62) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั (Strategy implementation) 
หมายถึง กระบวนการน ากลยุทธ์ไปด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกบั
ปรัชญา วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีก าหนดไว ้ 

วิเชียร วิทยอุดม (2553, หน้า 131) กล่าวว่า การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั หมายถึง การ
ผสมผสานระหวา่ง องคค์วามรู้กบัส่ิงแวดลอ้ม วสิัยทศัน์ และภาระหนา้ท่ี 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2558, หน้า 11) กล่าววา่ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั หมายถึง การ
ด าเนินงานผา่นกระบวนการบริหารองคก์รและการติดตามความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองตามตวัช้ีวดั 

จากการศึกษาวรรณกรรมขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสรุปได้ว่า การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัหมายถึง 
กระบวนการน าแผนกลยทุธ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน น าไปสู่การปฏิบติัจริง ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการมีระบบ การ
จดัการท่ีดีและมีทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพียงพอดว้ย นอกจากน้ีแลว้การน า
กลยทุธ์ไปปฏิบติัตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัปรัชญา วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีก าหนดไวด้ว้ย 
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ด้านที ่5 การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 

พิบูล ทีปะปาล (2551, หนา้ 251 – 253) กล่าววา่ การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ 
หมายถึง การก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อใช้ในการประเมินผลงานทางดา้นกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 
ซ่ึงประกอบดว้ยการก าหนดเป้าหมายอย่างเป็นทางการ การตรวจสอบ การประเมินผล และขอ้มูล
ป้อนกลบั จากการด าเนินการตามระบบดงักล่าวก็จะท าให้ผูบ้ริหารไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบักลยุทธ์และ
โครงสร้างขององคก์รวา่สามารถด าเนินการเชิงกลยทุธ์บรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ 

ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2552, หนา้ 299) กล่าววา่ การประเมินผลและการควบคุม กล
ยุทธ์ หมายถึง การควบคุมทางการจดัการท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีให้ความส าคญักบัการติดตาม และ
ประเมินกระบวนการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กรว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ
หรือไม่ การด าเนินการมีประสิทธิภาพเพียงใดและควรตอ้งปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้กระบวนการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ขององคก์รประสบความส าเร็จ การควบคุมกลยุทธ์จะช่วยผูบ้ริหารระดบัสูง ใน
การติดตาม ประเมินและตดัสินใจแกปั้ญหาของการด าเนินกลยทุธ์ 

วิเชียร วิทยอุดม (2553, หนา้ 176) กล่าววา่ การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ เป็น
กระบวนการในการเฝ้าตรวจสอบกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจวา่ไดมี้การปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ีไดก้  าหนดไว้
และมีการก ากบัแก้ไขจุดท่ีมีการเบ่ียงเบนไปจากกลยุทธ์ท่ีได้ตั้งไวใ้ห้มีความถูกตอ้ง ผูจ้ดัการใน
องค์กรควรท่ีจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีของการควบคุมกลยุทธ์และท าให้ระบบการควบคุม 
กลยทุธ์ใหเ้กิดประสิทธิผลเพื่อน าไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายขององคก์รนั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

อารีย ์แผว้สกุลพนัธ์ (2553, หนา้ 7) กล่าววา่ การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์เป็น
การตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบติังานทั้งหมด แลว้เปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบติังาน
จริงกบัผลการด าเนินงานท่ีตั้งไวว้า่ บรรลุผลตามท่ีตั้งไวห้รือไม่ แลว้น าไปปรับปรุงแกไ้ข ทั้งน้ี การ
ประเมินผลและการควบคุมงานจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจน ทนัที
และไม่มีอคติ 

สุพานี สฤษฎ์วานิช (2553, หนา้ 290) กล่าววา่ การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ 
หมายถึง กระบวนการของการควบคุมการปฏิบติังาน เพื่อให้สามารถประเมินไดว้า่องคก์รสามารถ
บรรลุตามวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ท่ีไดต้ั้งไวห้รือไม่ ตลอดจนบรรลุการมีประสิทธิภาพท่ีเหนือกวา่ 
มีคุณภาพท่ีเหนือกวา่ มีนวตักรรมท่ีเหนือกวา่ และมีการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้กวา่
คู่แข่งขนัหรือไม่ การควบคุมเชิงกลยุทธ์จะเป็นกลไกท่ีส าคญัเป็นเสมือนตวักลางท่ีจะเช่ือมโยง
องคก์รและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

ไพโรจน์ ปิยวงศ์วฒันา (2555, หนา้ 286) กล่าววา่ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบควบคุมการด าเนินกลยุทธ์ขององคก์รวา่บรรลุวตัถุประสงค์
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ขององคก์รหรือไม่ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งการ
บรรลุวตัถุประสงคข์องกลยทุธ์ระดบัต่างๆวา่เป็นไปตามมารฐานหรือไม่ ถา้เป็นไปตามมาตรฐาน ก็
ด าเนินกลยุทธ์ต่อไปตามปกติ แต่ถา้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะตอ้งมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ ของ
การเบ่ียงเบนไปจากมาตรฐานว่าเกิดข้ึนจากอะไร เพื่อจะไดด้ าเนินการแกไ้ขหรือปรับปรุงเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รต่อไป 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2556, หน้า 265) กล่าวว่า การควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์เป็นกระบวนการในการบริหารซ่ึงต้องตรวจสอบแผนกลยุทธ์และ  การ
เปล่ียนแปลงกลยุทธ์ให้เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบติัการประสบความส าเร็จตามแผน กล
ยทุธ์ระยะยาวขององคก์ร หรือเป็นการติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ขององคก์าร โดยเปรียบเทียบ
กบัผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

เนตร์พณันา ยาวิราช (2556, หน้า 66) กล่าวว่า การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลของกลยุทธ์ให้มีกระบวนการทั้งหมด ในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพงาน ปริมาณงาน 
ความส าเร็จท่ีไดรั้บ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามกลยทุธ์นั้น 

จากการศึกษาวรรณกรรมขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
หมายถึง กระบวนการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีองค์กรได้
ก าหนดข้ึนหรือไม่ ซ่ึงกระบวนการในการตรวจสอบนั้นจะใช้เคร่ืองมือในการควบคุมและ การ
ประเมินกลยุทธ์ เช่น การใช้ดัชนีวดัผลการด าเนินงาน (KPI) การใช้การเกณฑ์เทียบเคียง 
(Benchmarking) เป็นต้น ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เม่ือตรวจพบวา่การปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงกบัมาตรฐานท่ีก าหนดไวไ้ม่สอดคลอ้งกนั ก็
ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง  
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ตารางที ่2.2 ตารางนิยามเชิงปฏิบัติการและข้อค าถาม 
 

องค์ประกอบ นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม 
ดา้นท่ี 1 

ดา้นวสิัยทศัน์ 
 ก ารก าหนดเ ป้ าหมาย  ท่ีองค์กร
ตอ้งการจะให้เกิดข้ึนจริง ในอนาคต 
โดยวิสัยทัศน์นั้ นจะแสดงถึงความ
ทะเยอทะยานขององค์กรท่ีต้องการ
จะไปให้ถึงเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว ้ซ่ึง
เป้าหมายนั้นจะอยูใ่นช่วงระยะเวลา 5 
– 20 ปี และวิสัยทศัน์นั้นตอ้งเป็นส่ิง
ท่ีเช่ือถือได้ว่าสามารถท าให้เกิดข้ึน
จริงได้ โดยผูบ้ริหารนั้นต้องท าการ
ส่งเสริมและสร้างแรงบนัดาลใจให้
บุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติตาม
เป้าหมาย ทั้ ง น้ีย ังรวม ไปถึงการ
ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผล
การปฏิบติัตามเป้าหมายขององค์กร
เพื่อท่ีจะน ามาท า การทบทวนการ
ตั้ ง เ ป้าหมายใหม่  ในอนาคตของ
องคก์รดว้ย 
 

1. ผูบ้ริหารก าหนดเป้าหมายของ
องคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. ผูบ้ริหารตรวจสอบความเป็นไปได้
ของวิสัยทศัน์ก่อนท่ีจะน ามาก าหนด
เป็นวสิัยทศัน์ 
3. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสร้างแรง
บันดาลใจให้บุคลากรในองค์การ
ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์อยา่งต่อเน่ือง 
4. ผูบ้ริหารติดตามและประเมินผล 
การปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ 
5. ผูบ้ริหารก าหนดให้มีการทบทวน
วสิัยทศัน์ขององคก์าร 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ)  
 

ดา้นท่ี 2 
ดา้นการวางแผน

กลยทุธ ์
 

 วธีิท่ีจะท าให้ไดม้า ซ่ึงทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
ท่ีจะท าให้บรรลุ ตามวตัถุประสงค์ของ
องค์กร โดยการวางแผนกลยุทธ์นั้ น
ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร 
ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องค์กร ความสอดคล้องกบัทิศทางของ
องค์กร โอกาสและข้อจ ากัดต่างๆ มา
ประกอบการพิจารณาก าหนดเป็นแผน
กลยุทธ์ด้วย นอกจากน้ีแลว้ผูบ้ริหาร ยงั
ตอ้งท าการติดตามและประเมินผล การ
ปฏิบัติตามแผนงานเพื่ อ ท่ีจะได้  น า
ขอ้ผิดพลาดมาท าการปรับปรุงแผนกล
ยทุธ์ใหมี้ความครอบคลุมต่อไป  

1. ผูบ้ริหารแสวงหาทางเลือก ท่ีดี
ท่ี สุดเพื่อให้องค์การบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้
2. ผู ้บริหารใช้ทรัพยากรของ
องคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3 .  ผู ้ บ ริ ห า ร ไ ด้ น า ข้ อ มู ล
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกองค์กรมาใช้วิเคราะห์ใน
การวางแผนกลยทุธ์อยา่งครบถว้น 
4. ผูบ้ริหารติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่าง
ต่อเน่ือง 
5.  ผู ้บริหารวางแผนกลยุทธ์ได้
อย่างครอบคลุมและสอดคลอ้งกบั
ทิศทางขององคก์ร 

ดา้นท่ี 3 
ดา้นการก าหนด
ทิศทางของ
องคก์ร 

 ก า ร ก า ห น ด จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ใ น ก า ร
ด าเนินงานโดยรวมขององค์กร เพื่อให้
องค์กรมีแนวทางในการด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต การก าหนดทิศทางขององค์กร
นั้ นผู ้บริหารจะต้องท าการวิ เคราะห์
เ ก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร ข้อจ ากัดต่างๆ การ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตให้มี
ความสอดคล้องกับ วิสัยทศัน์ ปรัชญา 
พนัธกิจ ขององคก์รดว้ย 

1. ผูบ้ริหารร่วมก าหนดวิสัยทศัน์ 
ปรัชญา พนัธกิจ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. ผูบ้ริหารน าแนวคิดการบริหาร
จดัการใหม่ๆ มาใช้ในการพฒันา
องคก์ร 
3. ผู ้บ ริหารคาดคะเนการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
ไดอ้ยา่งแม่นย  า 
4. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางขององคก์ร 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ)  
 

ดา้นท่ี 4 
ดา้นการน ากล
ยทุธ์ไปปฏิบติั 

 

 กระบวนการน าแผน กล
ยุทธ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน น าไปสู่การปฏิบติั
จริง ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการมีระบบการ
จั ด ก า ร ท่ี ดี แ ล ะ มี ท รั พ ย า ก ร ท่ี
จ าเป็นตอ้งใช้ในการปฏิบติังานอย่าง
เพียงพอด้วย นอกจากน้ีแล้ว การน า
ก ล ยุ ท ธ์ ไ ปป ฏิ บั ติ ต้ อ ง มี  ค ว า ม
สอดคลอ้งกบัปรัชญา วิสัยทศัน์ และ
พนัธกิจ ท่ีก าหนดไวด้ว้ย 

1. ผู ้บริหารก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานอย่างมีเหตุ-ผล ตามแผน 
กลยทุธ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน 
2. ผูบ้ริหารก าหนดแนวปฏิบติัใน การ
น ากลยุทธ์ไปใช้อย่างชัดเจนและเป็น
ระบบ 
3. ผูบ้ริหารมีการทบทวนและปรับ กล
ยุท ธ์ได้อย่าง เหมาะสมเ ม่ือพบว่า
สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
4 .  ผู ้บ ริห ารคัด เ ลื อกและพัฒนา
บุคลากรในการด าเนินการตามแผนกล
ยทุธ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. ผูบ้ริหารก าหนดขั้นตอนใน การ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีจดัท าข้ึน 
โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญา 
วสิัยทศัน์และพนัธกิจ ขององคก์ร 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ)  
 

ดา้นท่ี 5 
ดา้นการควบคุม
และประเมินผล

กลยทุธ ์
 

 กระบวนการติดตามและตรวจสอบ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ว่ า เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานท่ีองค์กรได้ก าหนดข้ึน
หรือไม่  ซ่ึ งกระบวนการใน การ
ตรวจสอบนั้นจะใช้เคร่ืองมือในการ
ควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ เช่น 
การใช้ดัชนีว ัดผลการด า เนินงาน 
(KPI) การใช้การเกณฑ์เทียบเคียง 
(Benchmarking) เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบติังาน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เม่ือ
ตรวจพบว่าการปฏิบติังาน ท่ีเกิดข้ึน
จริงกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ไม่
สอดคล้องกันก็ด า เ นินการแก้ไข
ปรับปรุง 
 
 

1. ผูบ้ริหารก าหนดขั้นตอนใน การ
ปฏิบั ติ ง านด้ านการควบ คุมและ
ประเมินผลกลยทุธ์อยา่งชดัเจน 
2. ผูบ้ริหารก าหนดมาตรการใน การ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
3. ผูบ้ริหารท าการประเมินผล การ
ปฏิบัติ ง านตามรอบระยะ เวลา ท่ี
ก าหนดในแต่ละขั้นตอน 
4. ผูบ้ริหารได้วางแผนรองรับเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน เม่ือ
พบวา่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
5. ผูบ้ริหารใชเ้คร่ืองมือในการควบคุม
และการประเมินกลยุทธ์ เช่น การใช้
ดชันีวดัผลการด าเนินงาน(KPI) การ
ใ ช้ ก า ร เ ก ณ ฑ์ เ ที ย บ เ คี ย ง 
(Benchmarking) ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 

จากการศึกษาของนกัทฤษฎีและนกัวชิาการหลายๆท่านพบวา่ในยคุปัจจุบนัมีรูปแบบของ
ภาวะผูน้ าท่ีถูกคน้พบและท าการศึกษาอยูอ่ยา่งมากมาย และภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ก็เป็นรูปแบบของ
ผูน้ าชนิดหน่ึงท่ีไดถู้กคน้พบและไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายในยุคปัจจุบนั (เนตร์พณัณา ยาวิราช, 
2552 หนา้ 43) ผูน้ าขององคก์รหลายแห่งท่ีประสบความส าเร็จลว้นแต่ มีความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์ 
การสร้างความเป็นผูน้ าเชิงกลยุทธ์เร่ิมจากการมีคุณสมบติัส าคญัคือ การเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ (Vision) 
กวา้งไกล และน าวิสัยทศัน์มาสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นผลส าเร็จ ในส่วนของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นซ่ึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 5 เขตพื้นท่ีการศึกษา ในแต่ละเขตพื้นท่ี
การศึกษานั้นไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ ในแต่ละเขต ดงัต่อน้ี 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบไปดว้ย อ าเภอเมือง
ขอนแก่น อ าเภอพระยนื และอ าเภอบา้นฝาง ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 

 วสิัยทศัน์ (Vision) 

 ภายในปี พ.ศ. 2558 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็น
องคก์รมาตรฐาน ในการขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัให้อยู่ อนัดบั 1 ใน 10 
ของ สพฐ. และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 กลยทุธ์ (Strategic) 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภท 

กลยุทธ์ท่ี 2 ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียนให้
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ และมีคุณภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาระบบการบริหารจดัการ 

กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาสู่ความเป็น 1 ดา้นคุณภาพ การบริการ และการประสานงาน 

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ไดแ้ก่ อ าเภอเปือยนอ้ย อ าเภอ
บา้นไผ ่อ าเภอชนบท อ าเภอโคกโพธ์ิไชย อ าเภอมญัจาคีรี และอ าเภอบา้นแฮด ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์
และกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 

วสิัยทศัน์ (Vision) 

ภายในปี 2558 สานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เป็นองคก์ร ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ผูเ้รียนมีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 
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กลยทุธ์ (Strategic)  
กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภท  
กลยทุธ์ท่ี 2 ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัว่ถึง ครอบคลุมผูเ้รียนให้

ไดรั้บ โอกาส ในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมีคุณภาพ  
กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาระบบบริหารจดัการ  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไดแ้ก่ อ าเภอพล อ าเภอแวง

ใหญ่ อ าเภอแวงนอ้ย อ าเภอหนองสองห้อง และอ าเภอโนนศิลา ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ไว้
ดงัน้ี 

วสิัยทศัน์ (Vision) 

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล บนพื้นฐาน 
ความเป็นไทย 

กลยทุธ์ (Strategic)  
กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภท 

กลยทุธ์ท่ี 2 ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหท้ัว่ถึง  
กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษา  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ไดแ้ก่ อ าเภอซ าสูง อ าเภอเขา

สวนกวาง อ าเภอกระนวน อ าเภออุบลรัตน์ และอ าเภอน ้ าพอง ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ไว้
ดงัน้ี 

วสิัยทศัน์ (Vision) 

ภายในปี 2560 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นผูน้ าจดั
การศึกษาไดม้าตรฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทย ในศตวรรษท่ี 21 

กลยทุธ์ (Strategy) 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภท 

กลยทุธ์ท่ี 2 ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน ให้
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ และมีคุณภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ไดแ้ก่ อ าเภอสีชมพู อ าเภอ
หนองนาค า อ าเภอชุมแพ อ าเภอหนองเรือ อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอภูเวียง และอ าเภอเวียงเก่า ได้
ก าหนดวสิัยทศัน์และกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 

วสิัยทศัน์ (Vision) 

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐาน ระดบัสากล บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย 

กลยทุธ์ (Strategy) 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกระดบัทุกประเภท 

กลยทุธ์ท่ี 2 ขยายโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน ให้
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ และมีคุณภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาระบบการบริหารจดัการ 

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นมีลกัษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ในปลายปี พ.ศ. 2558 ท่ีจะถึงน้ี
ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนท าให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นในแต่ละเขตนั้นไดมี้การก าหนดวสิัยทศัน์และกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง ท่ี
เกิดข้ึนน้ีด้วย นอกจากน้ีแล้วยงัได้มีการก าหนดให้มีการยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อความเป็นสากลโดยพบว่ามีการก าหนดให้มีการพฒันาทั้งผูเ้รียน ผูส้อนและบุคลากร 
รวมไปถึงระบบการบริหารจดัการเพื่อยกระดบัการศึกษาอีกดว้ย 

สภาพปัญหา 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

จากรายงานในหนงัสือเลขท่ี ศธ 04025/3951 ลงวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ซ่ึงไดแ้จง้วา่ การ
รายงานขอ้มูลจ านวนนกัเรียนท่ีรายงานในระบบจดัเก็บขอ้มูลรายบุคคล (Data Management Center 
: DMC) เป็นขอ้มูลเท็จ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบทั้งดา้นการปฏิบติังานระดบัโรงเรียน การ
จดัสรรบุคลากร การจดัสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวและงบประมาณดา้นอ่ืนๆท่ีท าให้ทาง
ภาครัฐตอ้งเสียผลประโยชน์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จึงมีค าสั่งให้
โรงเรียนทุกแห่งไดมี้การกวดขนั ก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม ตรวจสอบการรายงานขอ้มูล ในระบบ
จดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ให้มีจ  านวนนกัเรียนท่ีถูกตอ้ง
ตรงกบัความเป็นจริง 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

จากรายงานในหนงัสือเลขท่ี ศธ 04026/ว3985 ลงวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงไดแ้จง้วา่ 
การคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผูช่้วยนั้น มีการทุจริตและการแสวงหาผลประโยชน์อยูบ่่อยคร้ัง เพื่อป้องกนัการกระท า
ดงักล่าวส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงได้ก าหนดมาตรการใน การ
ป้องกนัการทุจริตและการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตามเพื่อให้เกิด
ความเรียบร้อย บริสุทธ์ิ ยติุธรรมและโปร่งใสในการรับสมคัรในคร้ังน้ี 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

จากรายงานในหนงัสือเลขท่ี ศธ 04001/ว881 ลงวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ซ่ึงไดแ้จง้ว่า 
ปัจจุบนัเด็กและเยาวชนเกิดความสับสน ขาดจิตส านึกท่ีดี มกัแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
ส่งผลให้เกิดวิกฤติทางจริยธรรมและศีลธรรม ตลอดทั้งค่านิยมท่ีไม่สร้างสรรค ์นบัวนัจะทวี ความ
รุนแรงและมีแนวโนม้ท าให้สังคมเส่ือมลง เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาในเบ้ืองตน้ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จึงไดจ้ดัท าโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริม ความซ่ือสัตย ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 
รอบข้ึน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

จากรายงานในหนงัสือเลขท่ี ศธ 04028/3652 ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงไดแ้จง้วา่ 
ปัจจุบนัไดมี้ยาเสพติดและอบายมุขไดแ้พร่กระจายเขา้มายงัสถานศึกษาท าให้นกัเรียนนกัศึกษาบาง
คนติดยาเสพติดและอบายมุขดงักล่าว เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ก าหนดมาตรการคน้หาเพื่อจ าแนกกลุ่มนักเรียนนักศึกษาท่ีไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด แลว้น าเขา้สู่กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการบ าบดัต่อไป 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

จากแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2558 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ไดด้ าเนินการระดมความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ร่วมก าหนด แนว
ทางการด าเนินงานจดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมโดยมี การด าเนินการ
ผา่นโครงการเยาวชนฅนคน้ธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ให้นกัเรียนในสังกดัมี
ทกัษะในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมพื้นฐานเสริมสร้างความเขม้แข็ง ดา้นศีลธรรมให้แก่เครือข่าย 
บา้น วดั โรงเรียนและชุมชน จากการประเมินผลการด าเนินงานท่ี ผา่นมา ครู ผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน ของนกัเรียน แต่อยา่งไรก็ดีก็ยงัมี
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ส่วนท่ียงัตอ้งปรับปรุงให้ดีข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแลว้ในเร่ืองของปัญหายาเสพติดและการทะเลาะ
วิวาท ซ่ึงส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาใน
เร่ืองน้ีมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบนัปัญหาเหล่าน้ีก็ยงัไม่หมดไป 

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นในแต่ละเขตนั้นจะมีสภาพปัญหาท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยพบว่า ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบวา่มีสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ การรายงานขอ้มูลจ านวน
นกัเรียนท่ีรายงานในระบบจดัเก็บขอ้มูลรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เป็นขอ้มูล
เท็จ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 พบว่ามีสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ 
การทุจริตและการแสวงหาผลประโยชน์ จากการคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการ
การเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 พบว่ามีสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ เด็กและเยาวชนขาดจิตส านึกท่ีดี มกัแสดง
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า มี
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ มียาเสพติดและอบายมุขไดแ้พร่กระจายเขา้มายงัสถานศึกษา ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่ามีสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ปัญหาเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม โดยมีการด าเนินการผ่านโครงการเยาวชนฅนคน้ธรรมแต่โครงการดงักล่าว มี
การบริหารงานท่ีขาดประสิทธิภาพซ่ึงส่งผลใหโ้ครงการไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  
 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 นฤมล สุภาทอง (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารแบบผูส้ร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิ ผล
โรงเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 สุนียพ์ร แคลว้ปลอดทุกข์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิง กล
ยุทธ์ของหวัหนา้หอผูป่้วย การบริหารผลการปฏิบติังานของกลุ่มงานการพยาบาลของกลุ่มงานการ
พยาบาล กบัประสิทธิผลของหอผูป่้วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลทัว่ไป
พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าผูป่้วย การบริหารผลการปฏิบติังานของกลุ่มงานการ
พยาบาลของกลุ่มงานการพยาบาล และประสิทธิผลของหอผูป่้วย ตามการรับรู้ของพยาบาล
ประจ าการโรงพยาบาลทั่วไป อยู่ในระดับมาก ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าผูป่้วยและ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของกลุ่มงานการพยาบาล มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบั



66 
 

ประสิทธิผลของหอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลทัว่ไป อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 เชวงศกัด์ิ พฤกษเทเวศ (2553) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากระทรวงศึกษาธิการผลการวิจยัพบว่าระดบัภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยรวมและรายดา้น มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัตามค่าเฉล่ียมาก   
  ปนดัดา วรกานต์ทิวตัถ์ (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร 
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู โดยการศึกษา  ใน
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารตามการรับรู้เก่ียวกบัสภาพท่ี
เป็นจริงกบัสภาพท่ีคาดหวงั จ  าแนกตาม ระยะเวลาการก่อตั้งและขนาดโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา่ 
ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้
ของผูบ้ริหารและครูอยู่ในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบจ าแนก ตามระยะเวลาการก่อตั้งพบว่ามี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาด
โรงเรียนพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 พระอาทิตย์ ทองบุราณ (2554) ได้วิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงยุทธศาสตร์ของนักศึกษา
วิทยาลยัการทพับก ตามการรับรู้ของนกัศึกษาวิทยาลยัการทพับก ชุดท่ี 56 ประจ าปีการศึกษา 2554 
ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษาวทิยาลยัการทพับก ชุดท่ี 56 ประจ าปีการศึกษา 2554 ในภาพรวม มีระดบั
ภาวะผูน้ าเชิงยุทธศาสตร์ โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบหลักพบว่า
นกัศึกษาวิทยาลยัการทพับกมีภาวะผูน้ าเชิงยุทธศาสตร์อยู่ในระดบัมากทุกองค์ประกอบ โดยดา้น
ค่านิยมและคุณสมบติั (Be)มีค่าเฉล่ียสูง รองลงมาเป็นดา้นความรู้และ และดา้นการปฏิบติั (Do) มี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ตามล าดบั 

 กลา้ศกัด์ิ จิตตส์งวน (2555) ไดว้ิจยัเร่ือง รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ผูบ้ริหารโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ สภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนสภาพท่ีพึงประสงคข์องภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผลการ
ประเมินความตอ้งการความจ าเป็นของการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา พบวา่มีค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นเรียงตามล าดบัดงัน้ี (1) การคิดเชิงปฏิวติั (2) 
การรับรู้ ความเขา้ใจ การคิดรวบยอดและการคิดอยา่งมีกลยุทธ์(3) การคาดการณ์และการก าหนด
อนาคต (4) การก าหนดวสิัยทศัน์ (5) การสร้างสรรคก์ลยทุธ์ดว้ยจินตนาการท่ีหลากหลาย  
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 สมชาย พิมพาภรณ์  (2555) ท่ีได้ท าวิจัย เ ร่ืองภาวะผู ้น า เชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครูสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 
ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครู
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพมีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 

 สุพรรณ ประศรี (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 ณษฐ ์ชาญประเสริฐ (2555) ไดว้จิยัเร่ืองแนวทางการใชภ้าวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 
รองลงมาคือ ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการก าหนดทิศทาง
ขององคก์ร 

 กมล โสวาปี (2556) ไดว้ิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเรียงตามล าดบัพบว่า ดา้นการก าหนดทิศทางของ
องค์กรมีการปฏิบติัท่ีสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัและด้านการควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์ ตามล าดบั ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์กบัประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ทุก
องคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์ในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 กล่าวคือ ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ทุกดา้น ทั้งดา้นการก าหนดทิศทางขององค์กร ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั และ ดา้น
การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์มีความสัมพนัธ์กบัความมีประสิทธิผลของโรงเรียน อยูใ่นระดบั
มาก 

  ฉลวย คงแป้น (2556) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความเป็นเลิศทางวชิาการของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับมัธยมศึกษา จังหวดัสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดัสงขลา 
ดา้นวสิัยทศัน์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
 วริาพร ดีบุญมี (2556) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัเทศบาลนครขอนแก่น การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) 
เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัเทศบาลนครขอนแก่น 2) เพื่อ
ศึกษาระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัเทศบาลนครขอนแก่น 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัเทศบาล
นครขอนแก่น 4) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกดัเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัเทศบาล
นครขอนแก่น มีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกรายการ โดยเรียงจากค่าเฉล่ียสูงสุดตามล าดบั ดงัน้ี ดา้นการน ากล
ยุทธ์ไปปฏิบติั ด้านการก าหนดกลยุทธ์ ดา้นการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ดา้นวฒันธรรมของ
องคก์ร และดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร 

 รุ่งนิรัญ พุทธิเสน (2557) ไดว้ิจยัเร่ือง องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน 2) เปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  3) 
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิง กลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และ 4) ศึกษาอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวมขององคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและ ราย
องค์ประกอบ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การน า กล
ยุทธ์ไปปฏิบติั การก าหนดทิศทางขององค์กร และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ตามล าดบั ใน
ส่วนของผลการเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน พบวา่ โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั โดยภาพรวมระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ 
พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั การก าหนดทิศทางขององค์กรแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั .01 ส่วนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั และการควบคุมและประเมิน กลยุทธ์แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 คชาภรณ์ เสริมศรี (2557) ไดว้ิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 
ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการควบคุมและประเมินกลยุทธ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด และดา้นคุณลกัษณะ ของ
ผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

 วรารัก หน่ึงโชคชยั (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษา สังกดัองคก์รบริหารส่วนจงัหวดัอุดรธานี โดยการศึกษาในคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์และเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการสอน
และขนาดสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ระดบัภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์สอนพบว่าครูท่ีมี
ประสบการณ์การสอนต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกนั และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบวา่มีความแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 อารียา จ านงยา (2557) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ืองการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผูบ้ริหาร
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกชน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผูบ้ริหารวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชนดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์รอยูใ่นระดบัมาก 

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จะเห็นไดว้่า องค์กรหรือหน่วยงาน ท่ี
สามารถบริหารงานภายในองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิผลนั้น ภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหารเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัและมีส่วนในการขบัเคล่ือนองคก์รนั้นให้มีผลการด าเนินงาน ท่ี
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผูบ้ริหารนั้นมีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์การบริหารงาน
ภายในองค์กร รวมไปถึงการสร้างวิสัยทศัน์ให้กบัองคก์รเพื่อให้องคก์รท่ีมีวิสัยทศัน์ท่ีชดัเจนและ
เป็นอนัเดียวกนั การวางแผนกลยุทธ์ การก าหนดทิศทางขององค์กร การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั และ
การควบและประเมินผลกลยทุธ์ ก็จะสามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัคร้ังน้ีจะน าไปใช้เป็นขอ้มูลสารสนเทศใน
การบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นและเป็นขอ้มูลส าหรับนกัวิจยัหรือผูท่ี้สนใจศึกษา ใช้เป็นขอ้มูล
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อา้งอิง ในการขยายขอบเขตของงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 



 
 

บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีวิธี การ
ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

3.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 

เพื่อให้ เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู ้วิจ ัย จึงได้ก าหนดรายละเ อียด                 
การด าเนินการวจิยัไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 จดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาปัญหา ศึกษาเอกสารและงานวิจยั         
ท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและสร้างเคร่ืองมือ พร้อมทั้งทดสอบและ
ปรับปรุง คุณภาพของเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินงานวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือ ทดสอบ ปรับปรุง 
แกไ้ขขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือ แลว้น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง แลว้น า
ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและ แปลผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจยั ผูว้ิจยัรวบรวมผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปขอ้คน้พบ
ท่ีไดจ้ากการวจิยัและอภิปรายผล 
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3.2 ระเบียบวธิีวจิัย  

เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยับรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบวิธีวิจยั
ซ่ึงประกอบด้วยประชากร กลุ่มตัวอย่าง และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือและการสร้าง
เคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษากบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ีคือ ผู ้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน          
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงจากสถิติใน ปีการศึกษา 
2558 มีจ านวน 10,417 คน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) 

กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample 
size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Taro Yamane) และใชว้ิธี การสุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 385 คน  

 

ตารางที ่3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
สถานภาพ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

รวม 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

รวม 
 

ผูบ้ริหาร 661 250 159 1,070 25 9 6 40 
ครู 4,836 2,629 1,882 9,347 179 97 69 345 

รวม 5,497 2,879 2,041 10,417 204 106 75 385 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) เก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น แบบสอบถามมีลกัษณะ เป็น 
มาตราวดัแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบัคือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง 
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ระดบันอ้ย และระดบันอ้ยท่ีสุด จ าแนกออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ 
ดา้นการก าหนดทิศทางขององค์กร ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั ดา้นการควบคุมและประเมิน ผล 
กลยทุธ์ มีจ  านวน 24 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนค าตอบดงัน้ี 

5 คะแนนส าหรับความคิดเห็น ปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

4 คะแนนส าหรับความคิดเห็น ปฏิบติัในระดบัมาก 

3 คะแนนส าหรับความคิดเห็น ปฏิบติัในระดบัปานกลาง 

2 คะแนนส าหรับความคิดเห็น ปฏิบติัในระดบันอ้ย 

1 คะแนนส าหรับความคิดเห็น ปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ีย ก าหนดเกณฑ์การแปลผล
ดงัต่อไปน้ี (พระครูสุธีจริยวฒัน์และวโิรจน์ สารัตนะ, 2558, หนา้ 106) 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 แปลความวา่  ปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 แปลความวา่  ปฏิบติัในระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 แปลความวา่  ปฏิบติัในระดบัปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 แปลความวา่  ปฏิบติัในระดบันอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 แปลความวา่  ปฏิบติัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนิน การ
สร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2. ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธี ของ
ลิเคอร์ท (Likert) และการสร้างแบบสอบถามจากต าราของ พระครูสุธีจริยวฒัน์และรองศาสตร์ตรา
จารย ์ดร.วโิรจน์ สารัตนะ (พระครูสุธีจริยวฒัน์และวโิรจน์ สารัตนะ, 2558 หนา้ 66-74) 

3. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
พิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  แล้ว
น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 
และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของค าถามแต่ละขอ้ โดยหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ (IOC : Index of consistency) ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 3 
ท่าน ไดแ้ก่ 
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1. ดร.วลิยัพรณ์ เสรีวฒัน์  เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาวะผูน้ า 

2. ดร.พรสมบติั ศรีไสย  เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3. รศ.ดร.ไพโรจน์ บวัสุข  เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัและภาษา 

5. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
แลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาเสนอแนะอีกคร้ังหน่ึง 

6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Tryout) กบักลุ่มเป้าหมายท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
30 คน  

7. วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ ของ
แบบสอบถาม มีค่าเท่ากบั 0.95 ซ่ึงถือแบบสอบถามมีความเท่ียงตรงสามารถน าไปใช้ได ้ในการ
พิจารณาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามนั้นผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์ในการพิจารณา คือ ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC 
อยูร่ะหวา่ง 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้ส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งน า
ปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้(พระครูสุธีจริยวฒัน์และวโิรจน์ สารัตนะ, 2558 หนา้ 74) 

8. จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมาย ท่ี
ศึกษาต่อไป 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น  

2. ผู ้วิจ ัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเสนอ ต่อ
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นพร้อมกบัแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 

3. ผูว้ิจยัติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน ซ่ึงไดแ้บบสอบถามคืนกลบัมา จ านวน
ทั้งส้ิน 364 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.56 

4. ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 



75 
 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ทั้งโดยภาพรวม รายดา้นและรายขอ้ 
โดยหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ การแปล
ความหมาย 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่นกับกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม
สถานภาพ โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) และกลุ่มตวัตวัอยา่งจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ใชก้าร
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way anova) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ (Scheffe') ต่อไป 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัเร่ืองน้ี มีสถิติท่ีใชใ้นการท าวจิยั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 

2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferencial Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่า t-test และการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way anova or F-test)  



 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ผูว้จิยัไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์ว ้2 ขอ้ คือ เพื่อศึกษา
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น จ าแนก
ตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 
385 คน เก็บขอ้มูลกลบัคืนได ้364 คน คิดเป็นร้อยละ 94.56 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของยา
มาเน่ (Taro Yamane) และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ส าหรับ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้า
ด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สังคมศาสตร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับ ตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้น 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายของข้อมูล ผูว้ิจ ัยจึงก าหนด

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไว ้ดงัน้ี 
X   แทน ค่าเฉล่ียจากกลุ่มตวัอยา่ง  
S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
n   แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
t   แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ  

         t (t- distribution) 
F   แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ 

           F (F- distribution) 
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Sig  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significances)  
**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง พบขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพและ

ขนาดสถานศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามดงัน้ี  
 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. สถานภาพ   

1.1 ผูบ้ริหาร 
1.2 ครู 

40 
324 

11.00 
89.00 

รวม 364 100.00 
2. ขนาดสถานศึกษา   

2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ่ 

199 54.70 
98 
67 

26.90 
18.40 

รวม 364 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครู คิดเป็นร้อยละ 89.00 และ
ผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 11.00 ส่วนใหญ่ปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 
54.70 รองลงมาคือ ปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.90 และปฏิบติั
หนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 18.40  

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัเก่ียวกบัภาวะผูน้ า

เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
ในจังหวดัขอนแก่น และผลการเปรียบเทียบภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา           
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ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น จ าแนก             
ตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นจ าแนกตามสถานภาพ 

3. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา  

ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวม  ผลการวิเคราะห์
ปรากฏดังต่อไปนี ้

 
ตารางที ่4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในจังหวดัขอนแก่น โดยภาพรวม 

 

ข้อที่ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ดา้นวสิัยทศัน์ 4.26 0.54 1 มาก 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2. ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ 4.25 0.51 3 
3. ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร 4.24 0.55 4 

4. ดา้นการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 4.26 0.52 2 
5. ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 4.19 0.53 5 

รวม 4.24 0.48  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก ( X = 4.24) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ดา้นวิสัยทศัน์           
( X = 4.26) ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั ( X = 4.26) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนกลยุทธ์          
( X = 4.25) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ ( X = 4.19) 
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ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นด้านวิสัยทัศน์  และ ผลการ
เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นด้านวิสัยทัศน์จ าแนกตามสถานภาพและ ขนาด
สถานศึกษา ผลการวเิคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี ้

 
ตารางที ่4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในจังหวดัขอนแก่น ด้านวสัิยทศัน์ 

 

ข้อที ่ ด้านวสัิยทัศน์ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดเป้าหมายขององคก์ร ได้

อยา่งชดัเจน 
4.41 0.61 1 มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตรวจสอบความเป็นไปได้ ของ
วสิัยทศัน์ก่อนท่ีจะน ามาก าหนดเป็นวสิัยทศัน์ 

4.26 0.64 2 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามวิสัยทัศน์  อย่าง
ต่อเน่ือง 

4.21 0.78 4 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ 

4.19 0.69 5 

5. ผู ้บ ริหารสถานศึกษาก าหนดให้มีการทบทวน
วสิัยทศัน์ขององคก์ร 

4.23 0.69 3 

รวม 4.26 0.54  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นวิสัยทศัน์มีการปฏิบติั อยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ข้อท่ี 1. ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน ( X =4.41) รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 2. ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตรวจสอบความเป็นไปไดข้องวสิัยทศัน์ก่อนท่ีจะน ามาก าหนด เป็นวิสัยทศัน์ ( X =4.26) 
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และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบติั
ตามวสิัยทศัน์ ( X =4.19)  

 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน       

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านวิสัยทัศน์
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 ผู้บริหาร  ครู t sig 

n x̄  S.D. n x̄  S.D. 

ดา้นวสิัยทศัน์ 40 4.07 0.41 324 4.28 0.55 2.42* 0.07 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดั
ขอนแก่น ดา้นวสิัยทศัน์ จ  าแนกตามสถานภาพมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
.05 
 
ตารางที ่4.5 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน         

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านวิสัยทัศน์
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้าน
วสัิยทัศน์ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.53 2.26 8.00** 0.00 
ภายในกลุ่ม 361 102.11 0.28 

4.16 4.36 4.41 รวม 363 106.64 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ด้านวิสัยทศัน์จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา มีความ
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผูว้ิจยัจึงน ามาวิเคราะห์ความแตกต่าง ของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ปรากฏดงัตารางดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.6 ผลการทดสอบรายคู่ของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านวิสัยทัศน์
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 
(X = 4.16) 

ขนาดกลาง 
(X =4.36) 

ขนาดใหญ่ 
(X = 4.41) 

ขนาดเลก็ (X = 4.16) - 0.20** 0.25** 
ขนาดกลาง ( X =4.36) 0.20** - 0.05 
ขนาดใหญ่ (X =4.41) 0.25** 0.05 - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ด้านวิสัยทศัน์แตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผูบ้ริหารและครู ท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น
วิสัยทศัน์แตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และ
ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการวางแผนกลยุทธ์ จ าแนกตามสถานภาพ
และขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี ้
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ตารางที ่4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ในจังหวดัขอนแก่น ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 

 

ข้อที่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้

องคก์รบรรลุตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้
4.38 0.61 1 มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 

2. ผู ้บ ริหารสถานศึกษาใช้ท รัพยากรขององค์กร           
ได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.23 0.63 3 

3. ผู ้บริหารสถานศึกษาได้น าข้อมูลสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กรมาใช้วิเคราะห์  ในการ
วางแผนกลยทุธ์อยา่งครบถว้น 

4.17 0.72 5 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดตามและประเมินผล การ
ปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์อยา่งต่อเน่ือง 

4.27 0.68 2 

5. ผู ้บ ริหารสถานศึกษาวางแผนกลยุท ธ์ได้อย่า ง
ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร 

4.21 0.66 4 

รวม 4.25 0.51  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1. ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว ้( X =4.38) 
รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์
อย่างต่อเน่ือง ( X =4.27) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดน้ า
ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรมาใช้วิเคราะห์ในการวางแผนกลยุทธ์อย่าง 
ครบถว้น ( X =4.17) 
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ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน        
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น  ด้านการ
วางแผนกลยุทธ์ จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู t sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ 40 4.09 0.39 324 4.27 0.52 2.75** 0.03 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดั
ขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์จ าแนกตามสถานภาพมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
 
ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น  ด้านการ
วางแผนกลยุทธ์ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
วางแผน
กลยุทธ์ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.14 1.57 6.18** 0.00 
ภายในกลุ่ม 361 91.55 0.25 

4.17 4.35 4.36 รวม 363 94.67 - 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกนั      
มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ด้านการวางแผนกลยุทธ์ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผูว้จิยัจึงน ามาวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี
ของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ปรากฏดงัตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.10 ผลการทดสอบรายคู่ของภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 
( X =4.17) 

ขนาดกลาง 
( X = 4.35) 

ขนาดใหญ่ 
( X = 4.36) 

ขนาดเลก็ ( X =4.17) - 0.18** 0.19** 
ขนาดกลาง ( X = 4.35) 0.18** - 0.01 
ขนาดใหญ่ ( X = 4.36) 0.19** 0.01 - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก         
มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์แตกต่างจากผูบ้ริหารและ
ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผูบ้ริหาร
และครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดั
ขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์แตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการก าหนดทิศทางขององค์กร 
และผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่นด้านการก าหนดทิศทางขององค์กร จ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี ้
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ตารางที ่4.11 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และและระดับภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น ด้านการก าหนดทศิทางขององค์กร 

 

ข้อที ่ ด้านการก าหนดทศิทางขององค์กร 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาร่วมก าหนดวิสัยทศัน์ ปรัชญา 

พนัธกิจ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
4.29 0.70 1 มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าแนวคิดการบริหารจดัการ
ใหม่ๆ มาใชใ้นการพฒันาองคก์ร 

4.23 0.71 3 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาคาดคะเนการเปล่ียนแปลง ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งแม่นย  า 

4.15 0.74 4 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มี 
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางขององคก์ร 

4.29 0.67 2 

รวม 4.24 0.55  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางของ
องคก์รมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาร่วมก าหนดวิสัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจ ไดอ้ยา่งชดัเจน ( X =4.29) ขอ้ท่ี 4. 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางขององค์กร             
( X =4.29) รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาน าแนวคิดการบริหารจดัการใหม่ๆ มาใชใ้น
การพฒันาองค์กร ( X =4.23) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ ขอ้ท่ี 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา
คาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งแม่นย  า ( X =4.15)  
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน      
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น  ด้านการ
ก าหนดทศิทางขององค์กร จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู t sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร 40 4.05 0.36 324 4.26 0.56 3.26** 0.00 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดั
ขอนแก่น ด้านการก าหนดทิศทางขององค์กรจ าแนกตามสถานภาพมีความแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการ
ก าหนดทศิทางขององค์กร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
ก าหนด
ทศิทางของ
องค์กร 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 4.69 2.35 8.19** 0.00 
ภายในกลุ่ม 361 103.46 0.29 

4.14 4.33 4.41 รวม 363 108.15 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผูว้จิยัจึงน ามาวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี
ของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ปรากฏดงัตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.14 ผลการทดสอบรายคู่ของภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น     
ด้านการก าหนดทศิทางขององค์กร จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 
( X =4.14) 

ขนาดกลาง 
( X =4.33) 

ขนาดใหญ่ 
( X =4.41) 

ขนาดเลก็ ( X =4.14) - 0.19** 0.27** 
ขนาดกลาง ( X =4.33) 0.19** - 0.08 
ขนาดใหญ่ ( X =4.41) 0.27** 0.08 - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก         
มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางขององค์กรแตกต่างจาก
ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกล
ยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดั
ขอนแก่น ด้านการก าหนดทิศทางขององค์กรแตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ ผล
การเปรียบเทยีบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี ้
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ตารางที ่4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในจังหวดัขอนแก่น ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

  

ข้อที่ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน

อยา่งมีเหตุ-ผล ตามแผนกลยทุธ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน 
4.29 0.64 2 มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดแนวปฏิบติัในการน า 
กลยทุธ์ไปใชอ้ยา่งชดัเจนและเป็นระบบ 

4.24 0.71 3 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการทบทวนและปรับกลยุทธ์ 
ได้อย่างเหมาะสมเ ม่ือพบว่าสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

4.22 0.71 5 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาคดัเลือกและพฒันาบุคลากร ใน
การด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.23 0.71 4 

5. ผู ้บ ริหารสถานศึกษาก าหนดขั้ นตอนในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีจดัท าข้ึน โดยมีความ
สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และพนัธกิจของ
องคก์ร 

4.34 0.62 1 

รวม 4.26 0.52  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั มี
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ขอ้ท่ี 5. 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีจดัท าข้ึน โดยมีความ
สอดคลอ้งกบัปรัชญา วสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร ( X =4.34) รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1. ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานอยา่งมีเหตุ-ผล ตามแผนกลยุทธ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน ( X =4.29) 
และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการทบทวนและปรับกลยุทธ์ได้
อยา่งเหมาะสมเม่ือพบวา่สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง ( X =4.22)  
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ตารางที ่4.16 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น  ด้านการน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู t sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 40 4.09 0.38 324 4.29 0.53 2.90** 0.00 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดั
ขอนแก่น ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัจ าแนกตามสถานภาพมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
ตารางที ่4.17 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

  

ด้านการ
น ากล
ยุทธ์ไป
ปฏิบัติ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 2.89 1.44 5.40** 0.00 
ภายในกลุ่ม 361 96.45 0.27 

4.19 4.33 4.40 รวม 363 99.34 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผูว้จิยัจึงน ามาวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี
ของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ปรากฏดงัตารางดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.18 ผลการทดสอบรายคู่ของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้าน
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 
( X =4.19) 

ขนาดกลาง 
( X =4.33) 

ขนาดใหญ่ 
( X =4.40) 

ขนาดเลก็ ( X =4.19) - 0.14 0.21** 
ขนาดกลาง ( X =4.33) 0.14 - 0.07 
ขนาดใหญ่ ( X =4.40) 0.21** 0.07 - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัแตกต่างจากผูบ้ริหารและ
ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นด้านการควบคุมและประเมินผลกล
ยุทธ์ และผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นด้านการควบคุมและประเมินผลกล
ยุทธ์ จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี ้
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ตารางที ่4.19 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในจังหวดัขอนแก่น ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 

 

ข้อที ่ ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ล าดับ แปลผล 
1. ผู ้บ ริหารสถาน ศึกษาก าหนดขั้ นตอนในการ

ปฏิบติังานด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
อยา่งชดัเจน 

4.18 0.63 5 มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดมาตรการในการติดตาม
และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

4.20 0.71 1 

3. ผู ้บ ริห ารสถาน ศึกษาท าก า รประ เ มินผลการ
ปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดในแต่ละ
ขั้นตอน 

4.19 0.69 3 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดว้างแผนรองรับเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขการด าเนินงาน เม่ือพบวา่ผลการด าเนินงาน ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

4.18 0.71 4 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้เคร่ืองมือในการควบคุมและ
การประเมินกลยุทธ์  เช่น การใช้ดัชนีว ัดผลการ
ด าเนินงาน (KPI) การใช้การเกณฑ์เทียบเคียง 
(Benchmarking) ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.20 0.67 2 

รวม 4.19 .53  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น ด้านการควบคุมและ
ประเมินผลกลยทุธ์ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดมาตรการในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังาน
อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ( X =4.20) ขอ้ท่ี 5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชเ้คร่ืองมือในการควบคุมและ
การประเมินกลยุทธ์ เช่น การใช้ดัชนีวดัผลการด าเนินงาน (KPI) การใช้การเกณฑ์เทียบเคียง 
(Benchmarking) ไดอ้ยา่งเหมาะสม ( X =4.20) รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท าการ
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ประเมินผลการปฏิบติังานตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดในแต่ละขั้นตอน ( X = 4.18) และ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดา้นการ
ควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์อยา่งชดัเจน ( X = 4.18) ขอ้ท่ี 4. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดว้างแผน
รองรับเพื่อปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน เม่ือพบว่าผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้( X = 4.18) 

 
ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น  ด้านการ
ควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู t sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 40 4.00 0.36 324 4.22 0.55 3.45** 0.00 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น
การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์จ าแนกตามสถานภาพมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
 
ตารางที ่4.21 ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการ
ควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
ควบคุม
และ

ประเมินผล
กลยุทธ์ 

ค่าเฉลีย่ตาม 
ขนาดสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.66 1.83 6.61** 0.00 
ภายในกลุ่ม 361 100.00 0.28 

4.10 4.26 4.35 รวม 363 103.65 - 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผูว้ิจยัจึงน ามาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ 
โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ ( eScheff ) ปรากฏดงัตารางดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่4.22 ผลการทดสอบรายคู่ของภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา             

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น  
ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 
( X =4.10) 

ขนาดกลาง 
( X =4.26) 

ขนาดใหญ่ 
( X =4.35) 

ขนาดเลก็ ( X =4.10) - 0.15 0.25** 
ขนาดกลาง ( X =4.26) 0.15 - 0.10 
ขนาดใหญ่ ( X =4.35) 0.25** 0.10 - 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ด้านการก าหนดทิศทางขององค์กรแตกต่าง จาก
ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01  
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัภาวะผูน้ าเชิงกล
ยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดั
ขอนแก่น ใน 5 ดา้น คือ ดา้นวิสัยทศัน์ ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร 
ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์และศึกษาเปรียบเทียบ ภาวะ
ผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นทั้ง 5 ดา้น จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น จ านวน 385 คน เก็บขอ้มูล
กลบัคืนได ้364 คน คิดเป็นร้อยละ 94.56 ในส่วนของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามลกัษณะ
เคร่ืองมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ไดแ้ก่ สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา ตอน
ท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และมีค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในคร้ังน้ี เท่ากบั 0.95 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนาเพื่อหาความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( x̄ ) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส่วนสถิติอา้งอิงใชค้่าสถิติการทดสอบที (t – test) และ การทดสอบค่า
เอฟ (F – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way anova) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) โดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสังคมศาสตร์ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยั ตามขอ้
คน้พบ (Fact –findings) ไดด้งัต่อไปน้ี 

 5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 

 การสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดใน แต่ละ
ส่วนต่อไปน้ี 

5.1.1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู ้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 385 คน ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคืนมา 364 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 94.56 โดยจ าแนกตามสถานภาพ คือ ผูบ้ริหาร จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.00 และครู จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00 และท่ีจ าแนกตาม ขนาด
สถานศึกษา คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก จ  านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 สถานศึกษา ขนาดกลาง 
จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 และ สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.40 

 5.1.2 ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น โดยภาพรวม 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นโดยภาพรวม พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
จงัหวดัขอนแก่นโดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.24) 

 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นวิสัยทศัน์ ( X = 4.26) และ ดา้นการ
น ากลยทุธ์ไปปฏิบติั ( X = 4.26) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดา้นการควบคุมและ ประเมินผลกลยุทธ์ 
( X = 4.19) 

5.1.3 ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านวิสัยทัศน์และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นวสิัยทศัน์ พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
จงัหวดัขอนแก่น ดา้นวิสัยทศัน์มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.26) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า 
ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นวิสัยทศัน์มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ขอ้เช่นกนั โดยมี
ข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผู ้บริหารก าหนดเป้าหมายขององค์กรได้ อย่างชัดเจน                
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( X = 4.41) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบติั
ตามวสิัยทศัน์ ( X =4.19)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นวิสัยทศัน์ เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพพบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นวิสัยทศัน์
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นวิสัยทศัน์ เม่ือจ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นวิสัยทศัน์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ี
ระดบั .01 เม่ือน ามาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกล
ยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดั
ขอนแก่น ดา้นวิสัยทศัน์แตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็ก
มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นวสิัยทศัน์แตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

5.1.4 ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ด้านการวางแผนกลยุทธ์ พบว่า 
ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.25) 
เม่ือน ามาพิจารณารายขอ้ พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ มีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้เช่นกัน โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหาร



97 

 

สถานศึกษาแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้องคก์รบรรลุตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้( X =4.38) ส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดน้ าขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
องคก์รมาใชว้เิคราะห์ในการวางแผนกลยทุธ์อยา่งครบถว้น ( X =4.17) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ เม่ือ
จ าแนกตามสถานภาพพบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น
การวางแผนกลยทุธ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ เม่ือ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือน ามาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่     
( eScheff ) พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์แตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และผูบ้ริหารและครูท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น
การวางแผนกลยุทธ์แตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

5.1.5 ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการก าหนดทิศทางขององค์กร  และการ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร 
พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางขององค์กรมีการปฏิบติั อยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 4.24) เม่ือน ามาพิจารณารายขอ้ พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร



98 

 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น
การก าหนดทิศทางขององคก์รมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ขอ้เช่นกนั โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาร่วมก าหนดวิสัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจ ได้อย่างชัดเจน            
( X =4.29) และผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของ
องคก์ร ( X =4.29) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาคาดคะเนการเปล่ียนแปลง 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งแม่นย  า ( X =4.15)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการก าหนดทิศทางของ
องคก์ร เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดั
ขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการก าหนดทิศทางของ
องค์กร เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษา
ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือน ามาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย เป็น
รายคู่ โดยใชว้ธีิของเชฟเฟ่ ( eScheff ) พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาด
เล็ก มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางขององค์กรแตกต่างจาก
ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกล
ยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดั
ขอนแก่น ด้านการก าหนดทิศทางขององค์กรแตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

5.1.6 ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั พบว่า 
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ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก             
( X = 4.26) เม่ือน ามาพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการน ากลยุทธ์
ไปปฏิบติัมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้เช่นกนั โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ท่ีจดัท าข้ึน โดยมีความ
สอดคลอ้งกบัปรัชญา วสิัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร ( X =4.34) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการทบทวนและปรับกลยุทธ์ ไดอ้ย่างเหมาะสมเม่ือพบวา่สถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง ( X =4.22) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั 
เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดั
ขอนแก่น ดา้นการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั 
เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาด
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือน ามาวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี
ของเชฟเฟ่ ( eScheff ) พบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัแตกต่างจากผูบ้ริหารและ
ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

5.1.7 ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์และ
การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการควบคุมและประเมินผลกล
ยุทธ์ พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
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พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ด้านการควบคุมและประเมินผล กลยุทธ์มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.19) เม่ือน ามาพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจงัหวดั
ขอนแก่น ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ขอ้เช่นกนั โดย
มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดมาตรการในการติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ( X =4.20) และผูบ้ริหารสถานศึกษาใช้
เคร่ืองมือในการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ เช่น การใช้ดชันีวดัผล การด าเนินงาน (KPI) การ
ใชก้ารเกณฑเ์ทียบเคียง (Benchmarking) ไดอ้ยา่งเหมาะสม ( X =4.20) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดขั้นตอนในการปฏิบติังาน ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
อย่างชดัเจน ( X = 4.18) และผูบ้ริหารสถานศึกษาได้วางแผนรองรับเพื่อปรับปรุงแกไ้ขการ
ด าเนินงาน เม่ือพบวา่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท่ีก าหนดไว ้( X = 4.18) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นด้านการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ใน
จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั .01 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นด้านการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น ด้านการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือน ามาวิเคราะห์ ความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ ( eScheff ) พบว่า ผูบ้ริหารและครู ท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนด
ทิศทางขององคก์รแตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 

จากผลการวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ผูว้ิจยัได้น าสรุปผลการวิจยั มา
อภิปรายผล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.2.1 ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น โดยภาพรวม 

จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นโดยภาพรวม พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดั
ขอนแก่นโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนั้น อาจเป็นเพราะในปัจจุบัน
สถานศึกษาไดมี้การปรับตวัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จากสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมากจากช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ด้วยเหตุน้ีท าให้
สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีทั้งความรู้ความสามารถและ มีคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดี 
โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านภาวะผูน้ า ผู ้บริหารท่ีมีภาวะผู ้น าสูงย่อมสามารถสร้างองค์กรท่ีมี
วิสัยทศัน์ สามารถวางแผนกลยุทธ์ไดอ้ย่างเป็นระบบ การก าหนดทิศทางขององคก์รมีความชดัเจน 
รวมไปถึงการควบคุมและประเมินผลตามกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อ
ความกา้วหนา้ขององค์กร สามารถน าพาองค์กรกา้วขา้มกระแส แห่งการเปล่ียนแปลง ภายใตแ้รง
กดดันจากสถานการณ์ ข้อจ ากัดของระยะเวลาได้อย่างรวดเร็วและทนัต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพระอาทิตย ์ทองบุราณ (2554) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงยุทธศาสตร์
ของนกัศึกษาวิทยาลยัการทพับก ตามการรับรู้ของนกัศึกษาวิทยาลยัการทพับก ชุดท่ี 56 ประจ าปี
การศึกษา 2554 ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงยุทธศาสตร์ของนกัศึกษาวิทยาลยัการทพับก  
ตามการรับรู้ของนกัศึกษาวิทยาลยัการทพับก ชุดท่ี 56 ประจ าปีการศึกษา 2554 โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปนดัดา วรกานต์ทิวตัถ์ (2555) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง 
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของ
ผูบ้ริหารและครู ผลการวิจยัพบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิง กลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรารักษ์ หน่ึงโชคชยั (2557) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู ในสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
อุดรธานี ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิง กลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู
ในสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหาร ส่วนจงัหวดัอุดรธานีโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมา 
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5.2.2 ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านวิสัยทัศน์และการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น ด้านวสัิยทศัน์ 

จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นวสิัยทศัน์ พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดั
ขอนแก่นด้านวิสัยทศัน์มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนั้น อาจเป็นเพราะการท่ีผูบ้ริหาร
สามารถก าหนดเป้าหมายขององคก์รและท าการส่งเสริม สร้างแรงบนัดาลใจให้บุคคลากรให้ปฏิบติั
ตามวสิัยทศัน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีแลว้วสิัยทศัน์ท่ีองคก์รไดร่้วมกนัก าหนดข้ึนนั้นก็ยงั
มีความสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ขององค์กร เป็นอย่างดีจึงส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรมี
ทิศทางท่ีชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉลวย คงแป้น (2556) ท่ีไดว้ิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน ใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ระดบัภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดบั
มธัยมศึกษา จงัหวดัสงขลา ดา้นวสิัยทศัน์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านวิสัยทัศน์  จ าแนกตาม
สถานภาพ 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นด้านวิสัยทศัน์ เม่ือ
จ าแนกตามสถานภาพ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวดั
ขอนแก่น ดา้นวสิัยทศัน์แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ในการท างาน มีความ
ตั้งใจท่ีจะไปใหถึ้งซ่ึงเป้าหมายท่ีตั้งไวต่้างกนั ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการส่งเสริมและสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้บุคลากรมีความตั้งใจจริงท่ีจะปฏิบติัตามวิสัยน์นั้นก็แตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของปนดัดา วรกานต์ทิวตัถ์ (2555) ซ่ึงได้ท าวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเม่ือจ าแนกตามสถานภาพ มีความแตกต่างกนั 
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และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมชาย พิมพาภรณ์ (2555) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครูสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่ม
การศึกษาท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทศันะของ
ผูบ้ริหารและครูสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพมี
ความแตกต่างกนั 

3.  การเปรียบเทียบภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านวิสัยทัศน์จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นด้านวิสัยทศัน์ เม่ือ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นวิสัยทศัน์แตกต่างกนั เม่ือท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครู ท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นวิสัยทศัน์
แตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง และผูบ้ริหารและครูท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น
วิสัยทศัน์แตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาเล็ก มีประสบการณ์ ทกัษะดา้นการบริหารสถานศึกษา รวมไปถึงการมี
บุคคลกรท่ีมีความช านาญดา้นวสิัยทศัน์ท่ีนอ้ยกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ซ่ึง
ส่งผลให้การสร้างวิสัยทศัน์ให้กับองค์กรนั้นมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ชัดเจน การส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบติัตามวิสัยทศัน์มีน้อย รวมไปถึงการน าสภาพแวดลอ้มมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณา
การก าหนดเป็นวสิัยทศัน์ภายในองคก์รก็ยงัมีขอ้มูลไม่เพียงพออีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ปนัดดา วรกานต์ทิวตัถ์ (2555) ท่ีได้ท าวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและ
ครู ดา้นวสิัยทศัน์เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่มีความแตกต่างกนั  
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5.2.3 ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 

จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ผลการวิจยัพบว่า 
ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นด้านการวางแผนกลยุทธ์มีการปฏิบติั อยู่ในระดับมาก ท่ีเป็น
เช่นนั้นอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารไดน้ าขอ้มูลในส่วนของสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์รมา
ใชใ้นวเิคราะห์เพื่อวางแผนกลยทุธ์ไดอ้ยา่งครอบคลุม และยงัไดมี้การติดตามประเมินผลการปฏิบติั
ตามแผนกลยุทธ์อยา่งต่อเน่ือง เม่ือผูบ้ริหารพบวา่มีขอ้ผิดพลาดหรือมีขอ้บ่งช้ีวา่มีทางเลือกอยา่งอ่ืน
ท่ีจะท าใหบ้รรลุซ่ึงเป้าหมายขององคก์รได ้ผูบ้ริหารก็ไดน้ าทางเลือกดงักล่าวนั้นมาพิจารณาเพื่อเป็น
ทางเลือกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเชวงศกัด์ิ พฤกษเทเวศ (2553) ท่ีไดท้  าวจิยัเร่ือง การ
พฒันาตวับ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ผลการวิจัยพบว่าระดับภาวะผู ้น า เ ชิงกลยุทธ์ของผู ้บ ริหารส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการดา้นการวางแผนกลยทุธ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

2. การเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการวางแผนกลยุทธ์
จ าแนกตามสถานภาพ 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการวางแผน กล
ยทุธ์ เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกล
ยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ใน
จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 มาใชใ้นการวางแผน ให้มีความ
สอดคลอ้งกบับริบทและความพร้อมของสถานศึกษา และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักรอบทิศ
ทางการพฒันาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 5 ปี ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
นั้ นมีความแตกต่างกัน รวมไปถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และ การคัดสรร
ทางเลือกใหม่ๆใหก้บัองคก์ร ผูบ้ริหารก็มีความรู้ความสามารถแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของสมชาย พิมพาภรณ์ (2555) ท่ีได้ท าวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครูสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 
ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครู
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ มีความแตกต่างกนั 

การ เป รียบ เทียบภาวะ ผู้น า เ ชิ งกล ยุทธ์ของ ผู้บ ริหารสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน               
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการวางแผนกลยุทธ์
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการวางแผน กล
ยุทธ์ เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ี อยู่ใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวางแผนกล
ยทุธ์แตกต่างกนั เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา่ 
ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิง กลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจงัหวดั
ขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์แตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษา
ขนาดกลางและผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการวางแผนกลยุทธ์แตกต่างจากผูบ้ริหารและครู ท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาเล็ก มีประสบการณ์ 
ทกัษะดา้นการบริหารสถานศึกษา รวมไปถึงการมีบุคคลกรท่ีมีความช านาญ ดา้นการวางแผนกล
ยุทธ์ท่ีน้อยกว่าผู ้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ จึงส่งผลให้ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรเพื่อหาทางเลือกในการน ามาวางแผน กลยุทธ์นั้นขาด
ความชดัเจนและยงัมีประสิทธิภาพน้อย ทั้งน้ีรวมไปถึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม
แผนกลยทุธ์ท่ียงัขาดความต่อเน่ืองอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรุ่งนิรัญ พุทธิเสนา (2557) ท่ี
ไดท้  าวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 ดา้นการวางแผนกลยทุธ์เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่มีความแตกต่างกนั  
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5.2.4 ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการก าหนดทิศทางขององค์กรและ การ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น ด้านการก าหนดทศิทางขององค์กร 

จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร ผลการวิจยั
พบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการก าหนดทิศทางขององค์กร มีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในเร่ืองของการน าแนวคิดใน
การบริหารจดัการสมยัใหม่เขา้มาบริหารจดัการภายในองคก์รซ่ึงส่งผลให้องคก์ร มีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองและเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั นอกจากน้ีแล้วการท่ีผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ท าให้ผูบ้ริหารมีความสามารถในการการคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ย่าง
แม่นย  าอีกดว้ย และในส่วนของการบริหารภายในองคก์รนั้นผูบ้ริหารยงัได ้เปิดโอกาสให้บุคลากร
ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางขององคก์รและร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจของ
องคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของของณษฐ์ ชาญประเสริฐ (2555) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ืองแนวทางการ
ใชภ้าวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยั
พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น
ด้านการก าหนดทิศทางขององค์กรมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ อารียา 
จ านงยา (2557) ท่ีไดท้  าวจิยัเร่ืองการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ส าหรับผูบ้ริหารวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เอกชน ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ส าหรับผูบ้ริหารวทิยาลยัอาชีวศึกษาเอกชนดา้น
การก าหนดทิศทางขององคก์รมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิราพร ดี
บุญมี (2556) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัเทศบาลนครขอนแก่นดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์รมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก  

2.  การเปรียบเทียบภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการก าหนดทิศทางของ
องค์กรจ าแนกตามสถานภาพ 
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จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการก าหนดทิศทาง
ขององคก์ร เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางขององค์กรแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีการ
น าแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการสมยัใหม่มาใช้เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานภายในองค์กรท่ี
ต่างกนั รวมไปถึงเร่ืองของความสามารถในการท านายอนาคตของผูบ้ริหารและความสามารถใน
การจูงใจเพื่อให้บุคลากรตระหนกัในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนนั้น ก็แตกต่างกนัดว้ย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมชาย พิมพาภรณ์ (2555) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผูบ้ริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่ม
การศึกษาท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามทศันะของ
ผูบ้ริหารและครูสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพมี
ความแตกต่างกนั 

3.  การเปรียบเทียบภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน             
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการก าหนดทิศทางของ
องค์กรจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการก าหนดทิศทาง
ขององคก์ร เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่น
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ด้านการก าหนด
ทิศทางขององค์กรแตกต่างกนั เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่จ  าแนกตามขนาด
สถานศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์รแตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางและผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ี อยู่ในสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร
แตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาขนาดเล็กขาดงบประมาณและมีทรัพยากรบุคคลท่ีไม่เพียงพอ ต่อการน ามาใช้เพื่อ
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บริหารงานดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์รจึงส่งผลท าใหส้ถานศึกษา ไม่สามารถน าแนวทางการ
บริหารใหม่ๆมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา และยงัส่งผลต่อความสามารถในการสืบคน้ขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการก าหนด
ทิศทางขององคก์รอีกดว้ย นอกจากน้ีแลว้ยงัส่งผลต่อความสามารถในการจดักิจกรรมและสร้างส่ือ
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเขา้มามีส่วนร่วม ในการก าหนดทิศทางขององค์กร โดยการให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์นโยบาย ร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์ ปรัชญา พนัธกิจ มีการประชุมช้ีแจงผล
การปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ และสุดทา้ย ในเร่ืองของการก าหนดแนวทางในการพฒันาองคก์รสู่ความ
เจริญเติบโตในอนาคตก็มีผลกระทบดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรารัก หน่ึงโชคชยั 
(2557) ท่ีได้ท าวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูใน
สถานศึกษา สังกดัองค์กรบริหารส่วนจงัหวดัอุดรธานี ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัองคก์รบริหารส่วนจงัหวดัอุดรธานี ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร
เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ มีความแตกต่างกนัและยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของรุ่งนิรัญ 
พุทธิเสนา (2557) ท่ีได้ท  าวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ า เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ด้านการก าหนดทิศทางขององค์กรเม่ือจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษามีความแตกต่างกนั 

5.2.5 ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั พบวา่ ภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
จงัหวดัขอนแก่นด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนั้นอาจเป็น
เพราะผูบ้ริหารมีขั้นตอนการด าเนินตามแผนกลยุทธ์ท่ีชัดเจนและเป็นระบบ มีการคดัเลือกและ
พฒันาบุคลากรภายในองค์กรให้ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของตน อย่างต่อเน่ือง การท่ี
ผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรนั้นยงัส่งผลให้บุคลากร ขององคก์รสามารถปฏิบติั
ตามแผนกลยุทธ์ท่ีผูบ้ริหารก าหนดไวไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีแล้วการท่ีผูบ้ริหารได้
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ก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์กรได้นั้นยงัส่งผลให้
ผู ้บริหารสามารถทบทวนและปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมเม่ือพบว่าสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลงอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณษฐ์ ชาญประเสริฐ (2555) ท่ีท าวิจยัเร่ืองแนว
ทางการใช้ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
ผลการวจิยัพบวา่ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่นดา้นการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมล โส
วาปี (2556) ท่ีไดท้  าวจิยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่าระดบัภาวะผูน้ าเชิงกล
ยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นการ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบติัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของวิราพร ดีบุญมี 
(2556) ท่ีท าวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกดัเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัเทศบาลนครขอนแก่นดา้นการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก  

2.  การเปรียบเทียบภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
จ าแนกตามสถานภาพ 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติั เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ใน
จงัหวดัขอนแก่น ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัแตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกับการจดัท าแผนกลยุทธ์ในแต่ละขั้นตอนให้มีความสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัทั้งระบบนั้นมีความแตกต่างกนั รวมไปถึงการล าดบัความส าคญัในแต่ละขั้นตอน
การท างานก็มีความคิดเห็นแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมชาย พิมพาภรณ์ (2555) 
ท่ีไดท้  าวจิยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครูสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครูสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 
เม่ือจ าแนกตามสถานภาพมีความแตกต่างกนั 
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3.  การเปรียบเทียบภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติั เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติัแตกต่างกนั เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา
พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดเล็กมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า เชิงกล
ยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ใน
จงัหวดัขอนแก่น ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัแตกต่างจากผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาขนาดเล็กขาดงบประมาณและ มีทรัพยากร
บุคคลท่ีไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้เพื่อบริหารงานด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัจึงส่งผลท าให้
สถานศึกษาขนาดเล็กไม่สามารถท าการส่ือสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ท่ีผูบ้ริหารไดค้น้พบนั้นให้กบั
บุคลากรไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัความตอ้งการของบุคลากร รวมไปถึงการน า กลยุทธ์ไป
ปฏิบติัท่ีตอ้งท าผ่านโครงการต่างๆนั้น มีการจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอ มีระเบียบวิธีในการ
ปฏิบติัตามกลยุทธ์ขาดความชัดเจนอนัเป็นผลเน่ืองมาจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรารัก หน่ึงโชคชยั (2557) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษา สังกดั องคก์รบริหารส่วน
จงัหวดัอุดรธานี ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู
ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรบริหารส่วนจงัหวดัอุดรธานีด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัมีความ
แตกต่างกนัและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ่งนิรัญ พุทธิเสนา (2557) ท่ีไดท้  าวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ า เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ดา้นการน ากลยุทธ์
ไปปฏิบติัเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียนมีความแตกต่างกนั 

5.2.6 ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์และ
การเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 
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1. ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น ด้านการควบคุมและ ประเมินผลกลยุทธ์ 

จากผลการวจิยัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการควบคุมและประเมินผล กลยุทธ์ พบวา่ 
ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการควบคุมและประเมินผลมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ท่ี
เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือ ในการควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์ เช่น การใช้ดัชนีวดัผลการด าเนินงาน(KPI) การใช้การเกณฑ์เทียบเคียง 
(Benchmarking) เป็นตน้ ซ่ึงการใช้เคร่ืองมือเหล่าน้ีย่อมส่งผลให้ผูบ้ริหารสามารถ ท่ีจะก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบติังาน การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานไดโ้ดยสะดวกและ
มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีเม่ือพบวา่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ผูบ้ริหารไดมี้
การวางแผนเพื่อรองรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดในอนาคตนั้นดว้ย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเชวงศกัด์ิ พฤกษเทเวศ (2553) ท่ีท างานวิจยัเร่ืองการพฒันา ตวับ่งช้ีภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจยัพบว่า
ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากระทรวงศึกษาธิการดา้นการ
ควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของณษฐ์ ชาญ
ประเสริฐ (2555) ท่ีไดท้  าวจิยัเร่ืองแนวทางการใชภ้าวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ดา้นการควบคุมและประเมินกลยุทธ์มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิราพร ดีบุญมี (2556) ท่ีท างานวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ า
เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
ขอนแก่น ผลการพบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัเทศบาลนคร
ขอนแก่นดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
กมล โสวาปี (2556)ท่ีได้ท าวิจัยเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า ระดบั
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 ดา้นการควบคุมและประเมินผล กลยทุธ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของคชาภรณ์ เสริมศรี (2557) ท่ีได้ท าวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู 
เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
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พื้นท่ีการศึกษาหนองบวัล าภู เขต 1 ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก  

2.  การเปรียบเทียบภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ จ าแนกตามสถานภาพ 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการควบคุมและ
ประเมินผลกลยทุธ์ เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นภาวะ
ผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถและทกัษะความช านาญในดา้นการติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนั เช่น การน าเคร่ืองมือในการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์มาใช ้ไดแ้ก่ การ
ใชด้ชันีวดัผลการด าเนินงาน(KPI) การใชก้ารเกณฑ์เทียบเคียง (Benchmarking) เป็นตน้ นอกจากน้ี
แล้วการอ่านขอ้มูลจากผลการประเมินซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใช้ความรู้ความสามารถในการอ่านขอ้มูล
สารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลนั้นมาตรวจสอบผลการปฏิบติังานว่ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานหรือไม่ และทา้ยท่ีสุดก็น าขอ้มูลท่ีได้มาดงักล่าวมาใช้ในการวางแผนพฒันาองค์กรใน
ส่วนน้ีผูบ้ริหารก็มีความรู้ความสามารถในการอ่านขอ้มูลแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของสมชาย พิมพาภรณ์ (2555) ท่ีได้ท าวิจัยเร่ืองภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์  ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครูสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 
ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะ ของผูบ้ริหารและครู
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มการศึกษาท่ี 6 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพมีความแตกต่างกนั 

3.  การเปรียบเทียบภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้านการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่นดา้นการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารและครู ท่ีปฏิบติั
หน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้น
การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ แตกต่างกนั เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
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จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษา ขนาดเล็กมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์รแตกต่างจากผูบ้ริหาร
และครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาขนาดใหญ่มี
งบประมาณและมีทรัพยากรบุคคลท่ีเพียงพอต่อการน ามาใช้เพื่อบริหารงานด้านการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์จึงส่งผลท าให้สถานศึกษาขนาดใหญ่มีการใชเ้คร่ืองมือ การประเมินผลท่ีเหมาะ
กับสถานศึกษาและมีการควบคุมการประเมินผลตามระบบการควบคุม อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัไดน้ าผลการประเมินท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผนเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรารัก หน่ึงโชคชยั (2557) 
ท างานวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรบริหารส่วนจงัหวดัอุดรธานี ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษา สังกดัองค์กรบริหารส่วนจงัหวดัอุดรธานี ดา้นการ
ควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์มีความแตกต่างกนัและ ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรุ่งนิรัญ พุทธิ
เสนา (2557) ท่ีไดท้  าวจิยัเร่ืองภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ 
ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์จ าแนกตามขนาดโรงเรียนมีความ
แตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเ ร่ือง ภาวะผู ้น า เชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน          
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1. โดยภาพรวม พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวม มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาได้
เพิ่มพูนความรู้และพฒันาทกัษะดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ โดยการน าผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความรู้เฉพาะดา้นมาฝึกอบรมใหก้บับุคลากร จดัสรรใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ในจงัหวดัขอนแก่น และท า
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การทดลองใช้เคร่ืองมือการตรวจสอบผลการด าเนินงานเพื่อท่ีจะเลือกเคร่ืองมือให้เหมาะกับ
สถานศึกษา 

2. ดา้นวิสัยทศัน์ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 4. ผูบ้ริหารติดตามและประเมินผล
การปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ แมว้า่ค่าเฉล่ียในขอ้ท่ี 4 ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีมีค่าต ่า
ท่ีสุด แต่เม่ือน ามาแปลผลแลว้ก็ยงัพบวา่ ค่าเฉล่ียนั้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่
ผูบ้ริหารมีการติดตาม มีการประเมินผลการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์อย่างต่อเน่ือง ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้ง
พยายามปรับมาตรฐานหรือยกระดบัเกณฑ์ให้สูงข้ึน โดยผูบ้ริหารนั้นควรท าการทบทวนความ
เป็นไปได้ของวิสัยทัศน์ทุกๆ 5 ปี เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจนยิ่งข้ึนและจัดท า
แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อทดสอบวา่บุคลกรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร
มากเพียงใด และเป็นไปในทิศเดียวกนักบัองคก์รหรือไม่ 

3. ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 3. ผูบ้ริหารไดน้ าขอ้มูล
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์กรมาใช้วิเคราะห์ในการวางแผนกลยุทธ์  อย่างครบถ้วน 
แมว้า่ค่าเฉล่ียในขอ้ท่ี 3 ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด แต่เม่ือน ามาแปลผล
แลว้ก็ยงัพบว่า ค่าเฉล่ียนั้นมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เพื่อยกระดบัและมาตรฐานของค่าเฉล่ียให้
สูงข้ึน ผูบ้ริหารจึงควรท าการลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบและท าการสืบคน้ขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มใน
เขตพื้นท่ีด้วยตนเองอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและ เช่ือถือได ้และผูบ้ริหารควรน า
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาประกอบ การพิจารณาในการวางแผนกลยทุธ์ดว้ย 

4. ดา้นการก าหนดทิศทางขององค์กร พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ขอ้ท่ี 3. ผูบ้ริหาร
คาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งแม่นย  า แมว้า่ค่าเฉล่ียในขอ้ท่ี 3 ท่ีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.15 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด แต่เม่ือน ามาแปลผลแลว้ก็ยงัพบว่า ค่าเฉล่ียนั้นมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เพื่อยกระดบัและมาตรฐานของค่าเฉล่ียให้สูงข้ึนผูบ้ริหารควรมีบุคลากรท่ีมี
ความช านาญดา้นการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัองค์กรทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้ งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหารได้มีแนวทางใหม่ๆในการน ามาพฒันาองค์กรหรือ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มและ มีความคลาด
เคล่ือนจากผลการคาดคะเนใหน้อ้ยท่ีสุด 

5. ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ข้อท่ี 3. ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการทบทวนและปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมเม่ือพบว่าสถานการณ์ มีการ
เปล่ียนแปลง แมว้า่ค่าเฉล่ียในขอ้ท่ี 3 ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีมีค่าต ่าท่ีสุด แต่เม่ือ
น ามาแปลผลแลว้ก็ยงัพบวา่ ค่าเฉล่ียนั้นมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เพื่อยกระดบัและมาตรฐานของ
ค่าเฉล่ียให้สูงข้ึนผูบ้ริหารควรท าการประชุมช้ีแจงเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนกล
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ยุทธ์และกระบวนน ากลยุทธ์ลงสู่การปฏิบติัให้กบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทราบ ทั้งน้ีเพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรท่ีตอ้งปฏิบติังานดา้นการน ากลยุทธ์ไดน้ าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี
แนวทางในการปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ีการประชุม ควรมีก าหนดให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติด้วย ทั้งน้ีเพื่อให้
ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลดงักล่าวมาประกอบการวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับกลยุทธ์ให้ทนักบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

6. ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุดคือ ข้อท่ี 1. 
ผูบ้ริหารก าหนดขั้นตอนในการปฏิบติังานดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ อยา่งชดัเจน และ
ขอ้ท่ี 4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดว้างแผนรองรับเพื่อปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน เม่ือพบวา่ผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้แมว้า่ค่าเฉล่ียในขอ้ท่ี 1 ซ่ึง มีค่าเท่ากบั 4.18 และขอ้
ท่ี 4 ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 4.18 จะมีค่าเฉล่ียท่ีต ่าท่ีสุด แต่เม่ือน ามาแปลผลแลว้ก็ยงัพบวา่ค่าเฉล่ียนั้นมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เพื่อยกระดบัและมาตรฐานของค่าเฉล่ียให้สูงข้ึน ผูบ้ริหารควรท าการทดลอง
ใช้ระบบการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ท่ีผู ้บริหารตอ้งการใชก้บัองค์กรนั้นก่อนท่ีจะน ามาใช้
จริงและเม่ือจะน าระบบการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์มาใช้จริงแลว้ผูบ้ริหารควรท าส่ือท่ีใช้
ช้ีแจงเก่ียวกบัระบบการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ให้มี ความเพียงพอกบัจ านวนบุคลากรท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิย 

จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั ดงัน้ี 

1. ควรมีการวิจยัเชิงพฒันาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานน ามาใช้เพื่อยกระดับและมาตรฐานการด าเนินงานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ควรศึกษาวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถาน  ของ
ภาครัฐและเอกชน ทั้ งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาของภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
การศึกษาใหมี้การพฒันาท่ีทดัเทียมกบัภาคเอกชน 
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
1. ดร.วลิยัพรณ์  เสรีวฒัน์ 
  วฒิุการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)   
  ต าแหน่ง   อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
       วทิยาเขตอีสาน 
 
2. ดร.พรสมบัติ  ศรีไสย 
  วฒิุการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
  ต าแหน่ง   อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
      วทิยาเขตอีสาน 
 
3. รศ.ดร.ไพโรจน์  บัวสุข   
  วฒิุการศึกษา Ph.D. (English)  
  ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
       วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ที่ ศธ 6012/ว1218 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 24 พฤศจิกายน 2558 
เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร         ดร.วลิยัพรณ์  เสรีวฒัน์ 

  ด้วย พระชมเชย  ศรีทิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย      
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5720440512001 ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
จงัหวดัขอนแก่น” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

 

 

ขอเจริญพร 

 
(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 

รองอธิการบดี  
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที่ ศธ 6012/ว1218 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 24 พฤศจิกายน 2558 
เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร         ดร.พรสมบติั  ศรีไสย 

  ด้วย พระชมเชย  ศรีทิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย      
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5720440512001 ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
จงัหวดัขอนแก่น” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  
ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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บนัทึกขอ้ความ 
หน่วยงาน        มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน   โทร. (043) 241495 
ที่ ศธ  6012/361 วนัที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร รศ.ดร.ไพโรจน์  บวัสุข 

ด้วย พระชมเชย  ศรีทิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย      
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5720440512001 ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
จงัหวดัขอนแก่น” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมติั  
 
 
 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 
                            รองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012/1239 
 

   
 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

 2 ธนัวาคม 2558 
เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร     

 ดว้ย พระชมเชย  ศรีทิน นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนยก์ารศึกษา
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5720440512001 ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้ า
เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน
จงัหวดัขอนแก่น" โดยมี  พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน 
เพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว แจกและเก็บแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงาน
ของท่าน เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา  

ขอเจริญพร 
 
 

(พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร.) 
รองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจัิย 

เร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น 

..................................................................................................... 
ค าช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามน้ีผูต้อบได้แก่ ผู ้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น  

 2. แบบสอบถามน้ีใช้ส าหรับหาขอ้มูลเพื่อการศึกษาวิจยัเท่านั้น จะไม่เป็นผลต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีและดา้นส่วนตวัของผูต้อบแต่ประการใด 
 3. ข้อมูลท่ีได้จากแบบทดสอบน้ี ผูว้ิจยัจะเก็บรักษาไวเ้ป็นความลับ จะน ามาเพื่อใช้
วิเคราะห์หาผลรวมส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น และเพื่อความมัน่ใจของท่าน ท่านไม่ตอ้งเขียนช่ือ
หรือหน่วยงานของท่านลงในแบบทดสอบฉบบัน้ี 
 4. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น ใน 5 
ดา้น คือ 
  1. ดา้นวสิัยทศัน์ 
  2. ดา้นการวางแผนกลยทุธ์ 
  3. ดา้นการก าหนดทิศทางขององคก์ร 
  4. ดา้นการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 
  5. ดา้นการควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 
  

 
พระชมเชย สุมงฺโล(ศรีทิน) 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง  
1. สถานภาพ 
   ผูบ้ริหาร 

  ครู 
2. ขนาดสถานศึกษา 

  ขนาดเล็ก 
  ขนาดกลาง 
  ขนาดใหญ่   

ตอนที่ 2 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น 
 ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาแต่ละขอ้ความโดยละเอียดแลว้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีท่าน
คิดวา่ตรงกบัการปฏิบติัของผูบ้ริหารของท่านมากท่ีสุด 
 5 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  

ที่ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ด้านวสัิยทัศน์ 
1 ผูบ้ริหารก าหนดเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน      

2 
ผูบ้ริหารตรวจสอบความเป็นไปได้ของวิสัยทศัน์ก่อนท่ีจะ
น ามาก าหนดเป็นวสิัยทศัน์ 

     

3 
ผูบ้ริหารส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรใน
องคก์รปฏิบติัตามวสิัยทศัน์อยา่งต่อเน่ือง 

     

4 ผูบ้ริหารติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามวสิัยทศัน์      
5 ผูบ้ริหารก าหนดใหมี้การทบทวนวสิัยทศัน์ขององคก์ร      
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ที่ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 

6 
ผูบ้ริหารแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้องค์กรบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้

     

7 ผูบ้ริหารใชท้รัพยากรขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      

8 
ผูบ้ริหารได้น าข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องคก์รมาใชว้เิคราะห์ในการวางแผนกลยทุธ์อยา่งครบถว้น 

     

9 
ผูบ้ริหารติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์
อยา่งต่อเน่ือง 

     

10 
ผูบ้ริหารวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้อง
กบัทิศทางขององคก์ร 

     

ด้านการก าหนดทศิทางขององค์กร 

11 
ผูบ้ริหารร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พนัธกิจ ได้อย่าง
ชดัเจน 

     

12 
ผูบ้ริหารน าแนวคิดการบริหารจัดการใหม่ๆ มาใช้ในการ
พฒันาองคก์ร 

     

13 
ผูบ้ริหารคาดคะเนการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้
อยา่งแม่นย  า 

     

14 
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางขององคก์ร 

     

ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

15 
ผูบ้ริหารก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีเหตุ-ผล ตาม
แผนกลยทุธ์ท่ีไดจ้ดัท าข้ึน 

     

16 
ผูบ้ริหารก าหนดแนวปฏิบัติในการน ากลยุทธ์ไปใช้อย่าง
ชดัเจนและเป็นระบบ 

     

17 
ผูบ้ริหารมีการทบทวนและปรับกลยุทธ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมเม่ือ
พบวา่สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

     

18 
ผูบ้ริหารคดัเลือกและพฒันาบุคลากรในการด าเนินการตาม
แผนกลยทุธ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ที่ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

19 
ผูบ้ริหารก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ี
จดัท าข้ึน โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทศัน์และ
พนัธกิจขององคก์ร 

     

ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ 

20 
ผูบ้ริหารก าหนดขั้นตอนในการปฏิบติังานด้านการควบคุม
และประเมินผลกลยทุธ์อยา่งชดัเจน 

     

21 
ผูบ้ริหารก าหนดมาตรการในการติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

     

22 
ผูบ้ริหารท าการประเมินผลการปฏิบติังานตามรอบระยะเวลา
ท่ีก าหนดในแต่ละขั้นตอน 

     

23 
ผูบ้ริหารไดว้างแผนรองรับเพื่อปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน 
เม่ือพบวา่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้

     

24 
ผูบ้ริหารใชเ้คร่ืองมือในการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ 
เช่น การใชด้ชันีวดัผลการด าเนินงาน(KPI) การใชก้ารเกณฑ์
เทียบเคียง (Benchmarking) ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

 
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..  
 

ขอเจริญพรมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
แบบสอบถามงานวิจัยเร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวดัขอนแก่น 

ข้อค าถามที่ 
คะแนนของผู้เช่ียวชาญคนที่  

R

 
N  

R
IOC

N

  ผลการวเิคราะห์ 1 2 3 

1 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
2 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
3 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
4 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
5 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
6 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
7 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
8 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
9 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 

10 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
11 0 1 1 2 3 0.67 สอดคลอ้ง 
12 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
13 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
14 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
15 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
16 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
17 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
18 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
19 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
20 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
21 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
22 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
23 1 1 1 3 3 1 สอดคลอ้ง 
24 0 1 1 2 3 0.67 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก จ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
 

Reliability 

Item Statistics 
 

 Mean Std. Deviation N 
V1 3.73 .78 30 
V2 3.43 .90 30 
V3 3.87 .73 30 
V4 3.37 .89 30 
V5 3.83 .70 30 
V6 3.87 .73 30 
V7 3.77 .77 30 
V8 3.53 .86 30 
V9 3.77 .68 30 

V10 3.73 .74 30 
V11 4.00 .69 30 

V12 3.67 .76 30 
V13 3.63 .93 30 
V14 3.77 .73 30 
V15 4.13 .73 30 
V16 3.53 .94 30 
V17 3.50 .94 30 
V18 3.77 .73 30 
V19 3.63 .89 30 
V20 3.77 .68 30 
V21 3.53 .86 30 
V22 3.73 .78 30 
V23 3.70 .92 30 
V24 3.77 .63 30 
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Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.954 24 
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