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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
1)ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาการบริหาร
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัยจํานวน 278 คน จากสถานศึกษา 28 แหง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เกี่ยวกับภาวะผูนําทาง
วิชาการ และระดับการบริหารเชิงกลยุทธ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .80 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการสงเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการของครูรองลงมาคือ ดานพฤติกรรมมุงเนนงานวิชาการและมุงความสัมพันธ ดานความคิดริเริ่มและความรู
ความสามารถทางวิชาการ ดานการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการของครู และ ดานการพัฒนางานวิชาการที่เนนการ
เรียนการสอน ตามลําดับ
2. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยู
ในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ ดานการวางแผนกลยุทธ และ ดาน
การติดตามและประเมินผลกลยุทธ ตามลําดับ
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอยูในระดับสูง ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความสัมพันธกันในระดับสูง อันดับหนึ่ง คือ ภาวะผูนํา
ทางวิชาการดานการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของครูมีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารเชิงกลยุทธ รองลงมาคือ
ภาวะผูนําทางวิชาการดานพฤติกรรมมุงเนนงานวิชาการและมุงความสัมพันธ สวนดานที่มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
อันดับหนึ่งคือ ดานการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการของครู รองลงมา ดานการพัฒนางานวิชาการที่เนนการเรียน
การสอน และ ดานความคิดริเริ่มและความรูความสามารถทางวิชาการตามลําดับ
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Abstract

This research aimed 1) to study academic leadership of executives in educational association 2)
to study strategy management of executives in educational association and 3) to study relationship
between academic leadership and strategy management of executives in educational association that
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belonged to local administrative organization. The samples which were used in this research were
teachers in educational associations which belonged to local administrative organization in Pitsanulok,
Pichit and Sukhothai for 278 persons from educational association 28 places. The tool which was used for
this research was questionnaires, Rating Scale 4 Level, about academic leadership and strategy
management, reliability about 0.80 The statistics which were used to analyze information were
percentage, mean, standard deviation and Pearson Correlation Coefficient.
The result of research was found that
1. Overall of Academic leadership of executives in educational association that belonged to
local administrative was at much level. When it was considered by each aspect, it was at level in every
aspect. It was sorted in order as following supporting academic progress of teacher, behavior which
focused on academic work and focused on relation, initiation and academic ability, development of
academic ability of teacher and development of academic work which focused on learning and teaching
respectively.
2. Overall of strategy management of executives in educational association was at level. When it
was considered by each aspect, it was at much level for every aspect. It was sorted in order as following
bringing strategy to apply strategy management and following up and evaluating strategy respectively.
3. Overall of the relationship between academic leadership and strategy management of
executives in educational association that belonged to local administrative organization had positive
relation with statistical significance at .01 and it was at high level and it conformed to the set hypothesis.
When it was considered by each aspect, it was found that the aspect that had high level in the first
ranking was academic leadership of supporting progress of teacher’s vocation had positive relation with
strategy management and 2nd ranking was academic leadership skill of behavior which focused on
academic work and focused on relation. The aspect that had relation in medium level at 1st ranking was
development of academic ability of teacher and 2nd ranking was development of academic work which
focused on learning and teaching and initiation and academic ability respectively.
Keyword : Academic leadership , strategy management

ภูมิหลัง

ปจจัยสําคัญที่จะนําพาการปฏิรูปไปสูเปาหมายไดอยางเปนรูปธรรมไดชัดเจนนั้น ผูนํานับวามีบทบาทสําคัญที่จะ
ขับเคลื่อนวงลอคุณภาพไปสูจุดหมายปลายทาง ซึ่งปจจุบันโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เขาสูโลกแหงขอมูล
ขาวสารและยุคดิจิตอลจึงตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองใหทันยุคทันเหตุการณ [1] รวมทั้งองคการสวนใหญ ประมาณรอย
ละ 60-90 มักจะประสบกับปญหาความลมเหลวในการบริหารเชิงกลยุทธซึ่งเปนผลมาจากการที่องคการดังกลาวมีรูปแบบการ
บริหารในแบบแยกสวน (Fragmentation) มีขั้นตอนการทํางานที่ตางคนตางทํา ตางคนตางรายงานตรงตอผูบังคับบัญชาตาม
สายบังคับบัญชาของตนเอง อันเปนผลใหเห็นถึงปญหาของการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติภายในองคการที่ยังขาดการ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน [2]
เนื่องจากโลกปจจุบันมีความยุงยากซับซอนมากขึ้น ผูนําตองเขาใจในเรื่องยุทธศาสตรมากขึ้นดวย เพราะนอกจาก
องคกรจะทวีความซับซอนแลวยังตองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังที่เบนนิซและนานัส [3] ไดอธิบายวา ผูนําที่มีประสิทธิภาพ
ตองมีความสามารถในการเคลื่อนยายองคกรจากจุดที่อยูในปจจุบันไปสูอนาคตได สามารถสรางวิสัยทัศน ที่จะชวยนําความ
เจริญกาวหนามาสูองคกร สรางความเต็มใจใหแกบุคลากรในการที่จะเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมใหม และสรางยุทธศาสตร
สําหรับองคกรที่สามารถใชประโยชนสูงสุดของพลังงานและ ทรัพยากร มีผลงานของนักวิจัยหลายคนที่ยืนยันตรงกันวา
บทบาทผูนําจะเพิ่มความโดดเดน และความสําคัญยิ่งขึ้นเมื่อองคการนั้นตกอยูในสภาวะแวดลอมที่ไมมั่นคงแนนอน และขาด
ความชัดเจน ผูบริหารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเฝาติดตามตรวจสอบและตีความสภาพแวดลอมอยางใกลชิด เพื่อใหไดขอมูลที่
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ถูกตองนํามาใชในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ รวมทั้งภายใตภาวะวิกฤติ บทบาทของผูนําจะมีผลกระทบตอองคการสูงขึ้น
โดยเฉพาะผูนําที่แสดงพฤติกรรมและคุณลักษณะของภาวะผูนําอยางชัดเจนจะสามารถนําองคการใหขับเคลื่อนไปขางหนา
และมีอิทธิพลตอองคการทั้งในดานบวกและ ดานลบอยางชัดเจน [4]
การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา มีจุดมุงหมายหลักเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูเรียน จะเกี่ยวของกับภาวะผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางวิชาการนั้น จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์กับผูเรียน
ได แตจากสภาพปจจุบันพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ ทุมเวลา แรงงาน และทรัพยากรในงานดานอื่น ๆ มากกวาทุมเท
การใหความสําคัญทางดานภาวะผูนําทางวิชาการ สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ [5] ที่ไดทําการวิจัยพบวา ผูบริหารสวนใหญใช
เวลาอยูนอกโรงเรียน มีความสนใจดานวิชาการนอยกวาดานอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่ปจจัยดานมาตรฐานคุณภาพการเรียนของเด็กไทย
คือ การมีภาวะผูนําทางวิชาการที่เขมแข็ง เมื่อเปนเชนนี้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ โดยเฉพาะดานการติดตามผลประเมินผล
การปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพครูจึงมีการปฏิบัตินอยลง ทําใหสงผลกระทบตอ
คุณภาพผูเรียนในที่สุด
จากที่กลาวมาพบวา ผูบริหารสถานศึกษายุคใหมตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ ใหความสําคัญของงาน บริหารงาน
วิชาการตามโครงสราง เนนการมีสวนรวม มุงพัฒนาการเรียนการสอน สรางความสัมพันธที่ดี มีความรอบรูทางวิชาการ
สงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพ แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ สามารถบงบอกถึงทิศทางเปาประสงคของ
สถานศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการจัดการศึกษาที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา ซึ่งการที่ผูนํามี
ภาวะผูนําทางวิชาการยอมเขาใจวัตถุประสงคของสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลตอเนื่องกับการบริหารเชิงกลยุทธ ที่จะสามารถบง
บอกทิศทาง การพัฒนา และกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังเชนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สวนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 41
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความ
ตองการภายในทองถิ่น มาตรา 42 ใหกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม ในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น [6]
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ ทิศทาง วัตถุประสงคองคกร รวมทั้งการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนตอไปรวมทั้งการศึกษาครั้งนี้จะเปนสวนชวยใน
การขับเคลื่อนสถานศึกษาสูความเปนเลิศโดยใชภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามาชวยในการบริหารเชิงกลยุทธ
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อนําไปสูการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรอบแนวคิดในการวิจัย

มุงเนนศึกษาระดับและความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนภายใตขอบเขตของเนื้อหา ภาวะผูนําทาง
วิชาการ 5 องคประกอบ ตามแนวคิดของ จิติมา วรรณศรี [7] ไดแก 1) การพัฒนางานวิชาการที่เนนการเรียนการสอน 2)
พฤติกรรมแบบมุงงานวิชาการและมุงความสัมพันธ 3) ความคิดริเริ่มและความรูความสามารถทางวิชาการ
4) การ
พัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการของครู และ 5) การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของครู และการบริหาร
เชิงกลยุทธ 3 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ สุพานี สฤษฎวานิช [8] ไดแก 1) การกําหนดแผนกลยุทธ 2) การนําแผน กลยุทธไป
ปฏิบัติ และ 3) การติดตามและประเมินผลกลยุทธ
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วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาจากประชากร ไดแก ครูปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัยรวม 972 คน จากสถานศึกษา 28
แหงในปการศึกษา 2559 กลุมตัวอยาง ไดมาโดยกําหนดขนาดจากตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่และมอรแกน
[9] ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 278 คน จากนั้นนําไปเทียบสัดสวนแตละโรงเรียน แลวสุมกลุมตัวอยางในแตละโรงเรียนดวยวิธีการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) วิธีดําเนินการวิจัยมีดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ภาวะผูนําทางวิชาการ และ การบริหารเชิงกลยุทธ ของ
ผูบริหารสถานศึกษา กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ศึกษาระดับการปฏิบัติความมีภาวะผูนําทางวิชาการ และ ระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา
โดยสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอน
3. วิเคราะหขอมูล ระดับการปฏิบัติ และ คาความสัมพันธของภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูปฏิบัติหนาที่การสอนในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เกี่ยวกับระดับการปฏิบัติภาวะผูนําทางวิชาการ และ การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือโดย 1) ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงค ( Index of Item – Objective Congruence : IOC) อยูระหวาง 0.60 - 1 และ 2) ทดสอบความเชื่อมั่น
โดยทดลองใชกับสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .80
การวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) โดยใชเกณฑของ Hinkle D. E. [10]

ผลการวิจัย

1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการสงเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการของครู รองลงมาคือ ดานพฤติกรรมมุงเนนงานวิชาการและมุงความสัมพันธ ดานความคิดริเริ่มและความรู
ความสามารถทางวิชาการ ดานการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการของครู และ ดานการพัฒนางานวิชาการที่เนน
การเรียนการสอน ตามลําดับ
2. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ ดานการวางแผนกลยุทธ และ
ดานการติดตามและประเมินผลกลยุทธ ตามลําดับ
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ อยูในระดับสูง ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความสัมพันธกันในระดับสูง อันดับหนึ่ง คือ ภาวะผูนํา
ทางวิชาการดานการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพของครูมีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารเชิงกลยุทธ รองลงมาคือ
ภาวะผูนําทางวิชาการดานพฤติกรรมมุงเนนงานวิชาการและมุงความสัมพันธ สวนดานที่มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
อันดับหนึ่งคือ ดานการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการของครู รองลงมา ดานการพัฒนางานวิชาการที่เนนการเรียน
การสอน และ ดานความคิดริเริ่มและความรูความสามารถทางวิชาการตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาระดับการปฏิบัติและความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนําทางวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีขอคนพบที่ไดจากการวิจัย ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอดังตอไปนี้
1. ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวา ระดับภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสงเสริมความกาวหนา
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ทางวิชาชีพของครูโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด เนื่องจาก ผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาทางวิชาชีพของครู
โดยสงเสริมการเลื่อนวิทยฐานะ การใหคําแนะนําในการพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนใหไปฝกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ สงเสริมใหครูเปนผูนําทางวิชาการ สนับสนุนทรัพยากรตางๆ การยกยองชมเชยครูที่มีผลงานดี รวมถึงการสงเสริม
ใหครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี รองลงมาคือ ดานพฤติกรรมมุงเนนงานวิชาการและมุงความสัมพันธ ดานความคิดริเริ่ม
และความรูความสามารถทางวิชาการ ดานการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการของครู และดานการพัฒนางาน
วิชาการที่เนนการเรียนการสอน ตามลําดับ ซึ่งภาวะผูนําทางวิชาการทุกดานที่กลาวมาควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหอยู
ในระดับมากที่สุดตอไป โดยเฉพาะดานการพัฒนางานวิชาการที่เนนการเรียนการสอน ดานการพัฒนาความรูความสามารถ
ทางวิชาการของครู และดานความคิดริเริ่มและความรูความสามารถทางวิชาการ โดยผูบริหารสถานศึกษาตองทํางานเชิงรุก
ใฝรูและแสวงหาความรูดวยวิธีการตางๆ อยูเสมอ รูจักถายทอดความรูทางวิชาการแกครู เปนผูนําในการจัดทําแผนงาน
วิชาการของโรงเรียนที่สอดคลองกับสภาพจริงของโรงเรียน และ สรางความตระหนักในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
โดยสนับสนุนใหครูสํารวจวิเคราะหปญหาตามความตองการของผูเรียน รวมวางแผนการดําเนินงานวิชาการกับครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ มีการจัดระบบโครงสรางการทํางานและบทบาทหนาที่ครูอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคาวา
โซส [11] ที่ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาที่ประสบความสําเร็จในโรงเรียน Hispanic
majority high school พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการที่ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จคือ ผูบริหารจะตองเปนผูนําที่
เขมแข็งในการสนับสนุนการพัฒนาเปาหมาย การปฏิบัติงานทางวิชาการของนักวิชาการ การกําหนดวัฒนธรรมของโรงเรียน
และการจัดการเรียนการสอน การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับผูเกี่ยวของ รวมทั้งการมอบอํานาจใหครูรวมกันเปนผูนําของ
โรงเรียน สําหรับระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อยูในระดับมากทุก
ดานนั้น ก็เนื่องมากจาก ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในยุคปจจุบัน
กลาวคือ มีการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ การศึกษาตอ การอบรมสัมมนา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการที่ผูบริหารปฏิบัติงานดวยความทุมเท ตั้งใจ กอเกิดสภาพเอื้ออํานวยตอการทํางานของครู ยอมสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดวย
2. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวา ระดับการบริหารเชิงกล
ยุทธของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการนําแผนกลยุทธ
ไปปฏิบัติโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการวางแผนกลยุทธ และ ดานการติดตามและประเมินผลกลยุทธ
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ [12] ที่ไดศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธสูการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ ของโรงเรียนกําแพงวิทยา พบวา การบริหารงานเชิงกลยุทธ ดานการกําหนดทิศทางของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการกําหนดกลยุทธของโรงเรียน และดานการศึกษาสถานภาพของโรงเรียน
ตามลําดับ และเมื่อทําการเปรียบเทียบการบริหารงานเชิงกลยุทธ กอนและหลังการพัฒนาพบวา โดยภาพรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 และหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการพัฒนาทุกรายการ และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ วีลเลนและฮังเกอร [13] การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหนักบริหาร
กําหนดทิศทางขององคกร วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคกร ชวยกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับองคกร
เพื่อที่จะนํากลยุทธเหลานั้นไปประยุกตปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององคกรได เนื่องจากการบริหาร
เชิงกลยุทธ เปนศาสตรและศิลปในการดําเนินงานของผูบริหาร เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและบรรลุวิสัยทัศนขององคกร
ซึ่งการกําหนดแนวทางและทิศทางในการดําเนินงานนั้น จําเปนจะตองวิเคราะหและประเมินปจจัยตางๆ ที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อกําหนดวิธีการทํางานเพิ่มเติมจากเดิม หรือที่เรียกวา
“กลยุทธ ” พรอม
ทั้งจัดทํากิจกรรม แผนงาน หรือโครงการใหสอดคลองในแตละกลยุทธ เพื่อเปนแนวทางขององคกรที่จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน
และเปาหมายที่กําหนดไวสูงสุด
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ อยูในระดับสูง ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหาร
สถานศึกษามีระดับภาวะผูนําทางวิชาการในระดับมาก จึงสงผลถึงการบริหารเชิงกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์ ยี่หลัก [14] ไดทําการศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการดวยการบริหาร
เชิงกลยุทธโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย โดยสํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูสอนนักเรียน
และผูปกครอง ที่มีตอการพัฒนาคุณภาพวิชาการดวยการบริหารเชิงกลยุทธโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย ปการศึกษา 2550
พบวาผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกลยุทธของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการดวยการบริหารเชิงกลยุทธ ครูมีผลการ
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ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับดีคือความสามารถดานการจัดทําหลักสูตร และอยูในระดับดีมาก คือ ความสามารถดานการ
จัดการเรียนรู ความสามารถดานการวัดผลประเมินผลรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2550 หลัง
การทดลองใชรูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการดวยการบริหารเชิงกลยุทธ สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา
2549 และผานเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนดผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูผูสอนนักเรียน และผูปกครอง มีความพึงพ อใจตอการพัฒนาคุณภาพวิชาการดวยการบริหารเชิงกลยุทธอยูในระดับดีมาก
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ [15] กลาววา บทบาทเชิงกลยุทธที่สําคัญอยางหนึ่งของ ผูบริหารไมวา
จะเปนผูบริหารทั่วไปหรือผูบริหารตามหนาที่คือ การใชความเปนผูนําเชิงกลยุทธกับผูอยูใตบังคับบัญชาของพวกเขา ความ
เปนผูนําเชิงกลยุทธจะหมายถึง ความสามารถที่จะถายทอด วิสัยทัศนเชิงกลยุทธขององคการและการจูงใจบุคคลอื่นใหรับเอา
วิสัยทัศนเชิงกลยุทธนี้เขาไว เนื่องจากการบริหารจัดการเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือของนักบริหารในการบริหารงาน เพื่อ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เพิ่มขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธจะเนนและใหความสําคัญตอการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ (Strategic decision making) ที่ไมเหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอื่น ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธจะ
เกี่ยวของกับอนาคตในระยะยาวขององคการทั้งหมด
จะเห็นไดวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําทางวิชาการนั้น มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการบริหาร
เชิงกลยุทธ ซึ่งถือเปนภารกิจของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ เพราะความสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาจะเกิดผล
สัมฤทธิ์และคุณภาพของผูเรียน ตลอดจนเปนที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ และเกิดความไววางใจจากผูเกี่ยวของ ดังนั้น ภาวะ
ผูนําทางวิชาการจึงมีความสัมพันธกับการบริหารเชิงกลยุทธ

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเปนภาวะผูนําทาง
วิชาการดานการพัฒนางานวิชาการที่เนนการเรียนการสอน นอยกวาดานอื่น ๆ สถานศึกษาควรใหมีการฝกอบรม และพัฒนา
บุคลากร การจัดใหมีเครือขายแลกเปลี่ยนการเรียนรู การติดตามผลงานและ
การประเมินผลงานการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง เพื่อเปนการใหความรูดานวิชาการใหม ๆ ที่ทันสมัย
1.2 จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารเชิงกลยุทธ ดาน
การติดตามและประเมินผลกลยุทธ นอยกวาดานอื่น ๆ สถานศึกษาจึงควรจัดทําแผนการติดตามและเมินผลกลยุทธที่มี
กําหนดการชัดเจนและดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
1.3 จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการมีความสัมพันธกับการบริหารเชิงกลยุทธในระดับสูง ดังนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรบริหารจัดการเชิงกลยุทธโดยเนนการปฏิบัติภาวะผูนําทางวิชาการในทุก ๆ ดาน อยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหครูผูสอนมีสมรรถนะสูงขึ้น อันจะสงผลตอคุณภาพผูเรียน
1.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ควรใชเปนขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรของสถานบันการศึกษาที่สามารถนําไปพัฒนาใหเหมาะสมกับคุณสมบัติอันดีและพึงประสงค กับการบริหารเชิงกล
ยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หากผูที่สนใจจะ
ทําการศึกษาสุมตัวอยางที่เปนหนวยงานในสวนกลางหรือหนวยงานที่มีขนาดใหญ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความแตกตางกันใน
ดานโครงสรางและระบบการบริหารงาน เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบความแตกตาง เพื่อเปนแนวทางในการปรับ
ภาวะผูนําวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสมกับหนวยงานของตน
2.2 ควรทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนําวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับกลุมตัวอยางที่
แตกตางกันไดแก หนวยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ เพื่อความสมบูรณและนาเชื่อถือในการนํา ผลการศึกษาที่ไดนํามา
ปรับปรุงการสราง ภาวะผูนําวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธ ขององคการใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น สามารถนําไปอางอิงในทาง
วิชาการและทางปฏิบัติตอไป
2.3 ควรมีการประยุกตใชผลการวิจัยในการพัฒนาองคประกอบและตัวบงชี้ของภาวะผูนําวิชาการในกลุมสาระ
ตางๆ ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีตอไป
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2.4 ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นพื้นที่อื่น ๆ เพื่อหาขอเดน
ขอดอยเกี่ยวกับภาวะผูนําวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
นําไปเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทมากขึ้น
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