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บทคัดยอ

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค 1.เพื่อการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 2. ประเมิน
ความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
ดังตอไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของจากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลที่ศึกษามาวิเคราะหเปนแนวทางในการสรางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน รวมทั้งสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน โดยกําหนดภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดได 6 ดาน
ไดแก 1) ดานวิสัยทัศน 2) ดานการยืดหยุน 3) ดานการคิดสรางสรรค4) ดานการใชแรงจูงใจ5) ดานการสรางเครือขาย และ 6)
ดานการสื่อสาร ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน ผูวิจัยนําแนวทางของการสรางรูปแบบจากขั้นตอนที่ 1
มารางเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนและนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อ (Content Validity) และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (CVI : Content Validity
Index for Item) ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนผูวิจัยนํารางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหาร
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมากําหนดเปนประเด็นสนทนากลุม ( Focus Group Discussion) กับผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 10 คน เพื่อหาความเหมาะสมและความถูกตองของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน นําผลการสนทนากลุมมาปรับปรุง
รูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ขั้นตอนที่ 4
การประเมินความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหาร
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน 30 คน สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลวิจัยพบวา
1. ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด พบวารูปแบบ
ภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเหมาะสม และถูกตองประกอบดวย 6 ดาน
62ขอยอย ไดแก 1.ดานวิสัยทัศน จํานวน 10 ขอ 2) ดานการยืดหยุน จํานวน 11 ขอ 3) ดานการคิดสรางสรรค จํานวน 10
ขอ 4) ดานการใชแรงจูงใจ จํานวน 10 ขอ 5) ดานการสรางเครือขาย จํานวน 11 ขอ และ 6) ดานการสื่อสาร จํานวน 10 ขอ
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2. ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดพบวา รูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด มีคาเฉลี่ยโดยรวมของระดับ
ความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย ดังนี้ ดานการใชแรงจูงใจ ดานการสื่อสาร ดานการสรางเครือขาย ดานวิสัยทัศนดานการคิดสรางสรรค และดานการ
ยืดหยุน
คําสําคัญการพัฒนารูปแบบ, ภาวะผูนําวิสัยทัศน

Abstract

This research, namely, The development of a model visionary leadership for school
administrators under provincial administrative organizationhad the objectives: to development of a
model visionary leadership for school administrators under provincial administrative organizationand
examine the a model visionary leadership for school administrators under provincial administrative
organization in terms of appropriateness and feasibility.The research was conducted in 4 stages. Stage 1:
Studying document and interviewed of 5 Professionals. Stage 2: Building a model visionary leadership
for school administrators under provincial administrative organizationand having it examined in terms of
the content validity of the model by 5 experts. Stage 3: Developing the model visionary leadership for
school administrators under provincial administrative organization and examining its appropriateness.
This was done through a focus group discussion in which 10 experts participated. Stage 4: Evaluating the
feasibility of the model visionary leadership for school administrators under provincial administrative
organization. This was done through a questionnaire distributed to 30 school administrators. The statistics
used for data analysis were percentage, mean and standard deviation.
The research results found as follows.
1. The model visionary leadership for school administrators under provincial administrative
organization consisted of 6 aspects having 62 items in total as follows: 1) Vision, 10 items; 2) Flexibility, 11
items; 3) Creativity, 10 items; 4) Motivation, 10 items; 5)Building Network, 11 items; 6) Communication, 10
items.
2. The results of the examination on the appropriateness and feasibility of the model visionary
leadership for school administrators under provincial administrative organization found that the model
visionary leadership for school administrators under provincial administrative organization had an overall
mean of feasibility. When considered each aspects found that all aspects were at the Most high level.
They were arranged in descending order of mean as follows: Motivation, Communication, Building
Network, Vision, Creativity and Flexibility.
Keywords :The Development of a Model; Visionary Leadership
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ภูมิหลัง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) สรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับประเทศไทยวายังคง
ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัว
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและ สรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กําหนดยุทธศาสตร โดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคน โดยกําหนด
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคนใหมีสุขภาพดี คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีวิธีคิดอยางมีเหตุผล มี
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมทั้งสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และภูมิ
ปญญาทองถิ่นผสมผสานใหเกิดความสมดุลในการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาใหมีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตโดยปรับปรุงระบบการบริหาร และการจัดการใหตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
[1] จากการติดตามการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาจะเห็นวาการจัดการศึกษายังมีปญหา ในดานขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชนการขาดภาวะผูนําที่ตระหนักถึงรากเหงาและความสําคัญของปญหาการปฏิรูปการศึกษาอยางเปนระบบองครวม
และรูจักจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหาเพื่อกอใหเกิดแกนนําในการเปลี่ยนแปลง [2]โดยเฉพาะขาดผูนําที่เขมแข็งและ
มีวิสัยทัศนที่จะปฏิรูป โดยไมสามารถทําใหประชาชนมีจุดมุงหมายรวมกัน ขาดกรอบความคิดใหมและการอบรมวิธีการใหม
ขาดโครงสรางพื้นฐานองคการที่สนับสนุนการปฏิรูป ขาดวิสัยทัศน และการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ (วิทยากร
เชียงกูล, 2552 : 45-47) สอดคลองกับแนวคิดของไพฑูรยสินลารัตน [3] ที่สรุปวา ผูนําองคการยุคใหมตองเผชิญกับปญหาที่
หลากหลายภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูนําจะตองมีภาวะผูนําเพื่อนําพาองคการ
ไปสูเปาหมายภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาผูนําตองมุงเนนการปรับภาวะผูนําใหเอื้อตอการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากผูใตบังคับบัญชาและเปดโอกาสใหมีอิสระในการทํางานมากขึ้นซึ่งจิตวิญญาณที่ผูนํารุนใหมตองมีคือการมี
วิสัยทัศน การมีความคิดสรางสรรค การมีความยืดหยุน การมีความสามารถในการจูงใจ มีจินตนาการสูง เชนเดียวกับธีระรุณ
เจริญ [4] ได สรุปไววาการบริหารและการจัดการศึกษาจะบรรลุตามเปาหมายของการศึกษายอมตองอาศัยความเปนมืออาชีพ
ของผูบริหารนั่นคือจะตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลมีความรู ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมเปนที่ยอมรับจึงจะนําไปสู
ความมีสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา และสอดคลองกับแนวคิดของ วิโรจนสารรัตนะ [5] สรุปวา การที่จะทําใหประเทศกาวหนา
รวดเร็วและดีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญหลายประการแตในบรรดาที่เปนปจจัยสําคัญเหลานั้นเปนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปวาปจจัยผูบริหารโรงเรียนเปนปจจัยที่สําคัญ
จากปญหาดังกลาวองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดกําหนดยุทธศาสตรในการสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนโดย
กําหนดมาตรการในการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหมีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงโดยเนนวิสัยทัศนของผูนําใหสามารถ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ รวมถึงกลยุทธเพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสูคุณภาพ [6] โดยเฉพาะผูนํายุคใหม ควรมีภาวะผูนําวิสัยทัศน
เพราะสังคมปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเขามีบทบาทตอวิถีการดํารงชีวิตผูนํา
จําเปนตองสามารถกําหนดวิสัยทัศนเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดังกลาว ผูนําจึงตองมีลักษณะมีวิสัยทัศนยาวไกล
ใชแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหบุคลากรนําศักยภาพของตนเองมาใชเต็มกําลังความสามารถ รวมทั้งยังสามารถสรางเครือขายกับ
เพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี [7] นอกจากนี้ผูนํายังตองสื่อสารขอมูลขาวสารและทําใหบุคลากรในองคการรับรูไดอยางมี
ประสิทธิผล [8] ใชแรงจูงใจกระตุนครูและบุคลากรใหทํางานอยางทุมเท เต็มกําลังความสามารถ ทําใหเกิดความเชื่อมั่น
ไววางใจ สรางสรรคผลงานอยางสุดความสามารถเปนเพื่อใหการทํางานประสบผลสําเร็จ [9] ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใชแนวคิดของ Nanus [7]
Thompson [10]Kapur [11] และKathleen & Others [12] มาสรุปเปนภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน เปน 6
ดาน ไดแก 1) การมีวิสัยทัศน 2) การยืดหยุน 3) การคิดสรางสรรค 4) การใชแรงจูงใจ 5) การสรางเครือขาย และ7) การ
สื่อสาร โดยนํามาพัฒนาเปนรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
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เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน อันกอประโยชนตอ
การพัฒนาการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
2. เพื่อประเมินความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัด

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดครั้งนี้มี
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีภาวะผูนําวิสัยทัศน แนวคิดเกี่ยวกับการสรางรูปแบบ
และการพัฒนารูปแบบ เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยและรายงานที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบสําคัญของภาวะผูนําวิสัยทัศน ศึกษารายงานกรณีตัวอยาง (ศึกษาสภาพจริง) จากรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพจากนั้นไดนําขอมูลที่ศึกษามาวิเคราะหเปนแนวทางในการสรางรูปแบบภาวะผูนํา
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด รวมทั้งสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึ่งผูประเมินมี
ความรูและประสบการณในเรื่องภาวะผูนําวิสัยทัศนซึ่งไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิจัยใช
แบบสัมภาษณแบบปลายเปด (Open Ended) ดําเนินการสัมภาษณดวยตนเองคนละ 45-60 นาที โดยเนนขอมูลเชิงลึกและ
รายละเอียดของภาวะผูนําวิสัยทัศนในแตละดาน ตลอดจนขออนุญาตบันทึกเสียง และการจดบันทึก เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) โดยใชคาความถี่และรอยละ และจัดเรียงลําดับความสําคัญ ตลอดจนสังเคราะหเรียบเรียงใน
การจัดทํารางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนตอจากนั้นผูวิจัยนําผลจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และผลจากการ
สัมภาษณ มากําหนดเปนแนวทางในการรางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนโดยกําหนดภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดได 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานวิสัยทัศน 2) ดานการยืดหยุน 3) ดานการคิดสรางสรรค4) ดานการ
ใชแรงจูงใจ5) ดานการสรางเครือขาย และ 6) ดานการสื่อสาร ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน ผูวิจัยนํา
แนวทางของการสรางรูปแบบจากขั้นตอนที่ 1 มารางเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนและนําไปให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity) และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคา
ความเที่ยงตรง (CVI : Content Validity Index ) ผลจากการวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา พบวาไดคา
CVI = .87 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน ผูวิจัยนํารางรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมากําหนดเปนประเด็นสนทนากลุม ( Focus Group Discussion) กับผูเชี่ยวชาญจํานวน
10 คน เพื่อหาความเหมาะสมและความถูกตองของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน นําผลการสนทนากลุมมาปรับปรุงรูปแบบ
ภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ขั้นตอนที่ 4 การศึกษา
ความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศน ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีจํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) และนํามา
วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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สรุปผลของการวิจัย

1.ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพบวารูปแบบ
ภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเหมาะสม ถูกตองประกอบดวย 6 ดาน
62 ขอยอย ไดแก 1) ดานวิสัยทัศน จํานวน 10ขอ 2 ) ดานการยืดหยุน จํานวน 11 ขอ 3) ดานการคิดสรางสรรค จํานวน 10
ขอ 4) ดานการใชแรงจูงใจ จํานวน 10ขอ 5. ดานการสรางเครือขาย จํานวน 11 ขอ และ6) ดานการสื่อสาร จํานวน 10ขอ
2.ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดพบวา รูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด มีคาเฉลี่ยโดยรวมของระดับ
ความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอย ดังนี้ ดานแรงจูงใจ ดานการสื่อสาร ดานการสรางเครือขาย ดานวิสัยทัศนดานการคิดสรางสรรค และดานการยืดหยุน

อภิปรายผล

1.ผลการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพบวารูปแบบ
ภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเหมาะสม ถูกตองประกอบดวย 6 ดาน
ไดแก 1.ดานวิสัยทัศน 2. ดานการยืดหยุน 3. ดานการคิดสรางสรรค4. ดานการใชแรงจูงใจ5. ดานการสรางเครือขาย และ
6. ดานการสื่อสาร ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ในยุคของการบริหารโรงเรียนสมัยใหม จําเปนที่ผูบริหารโรงเรียนตองมีวิสัยทัศน
ในการบริหารโรงเรียน สามารถมองภาพอนาคตของโรงเรียนวาเปนไปในทิศทางใดเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกสามารถวิเคราะห ปจจัยภายในและภายนอก จุดแข็งจุดออน ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคของ
โรงเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียนใหกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําวิสัยทัศนจะมีการคิด
สรางสรรค คิดคนหาโครงการใหมๆในการพัฒนาโรงเรียน สามารถใชแรงจูงใจในการบริหารงาน สรางความพึงพอใจแก
บุคลากร เปนผูนําแกบุคลากรในการทุมเท เสียสละเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย สอดคลองกับแนวคิดของ Thomson [10]
สรุปวา ภาวะผูนําวิสัยทัศนนับวามีความสําคัญตอโรงเรียน เพราะสามารถกําหนดวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน โดยผูบริหาร
โรงเรียนจุดประกายความคิดสรางสรรคและใชพลังจูงใจใหบุคลากรทํางานไปตามเปาหมายที่วางไว จนประสบผลสําเร็จ
สื่อสารและถายโอนขอมูลขาวสารไดอยางชัดเจน สอดคลองกับแนวคิดของKahan [13] สรุปวาภาวะผูนําวิสัยทัศนเปนภาวะ
ผูนํารูปแบบใหมที่ชวยเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กระตุนใหบุคลากรมีการจัดเตรียมวางแผนโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีประสิทธิภาพอยางสมบูรณ ครบถวน โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําวิสัยทัศน
ดานวิสัยทัศนจะทํางานในลักษณะบูรณาการ โดยมีการเชื่อมโยงวิสัยทัศนไปสูเปาหมายที่วางไว มีจินตนาการ มองอนาคตได
เปนอยางดี สอดคลองกับผลวิจัยของธัญธรณ สุภัคเลิศ [14] ไดวิจัยเรื่องภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารที่สงผลตอการจัดการ
ความปลอดภัยของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผลวิจัยพบวา ภาวะผูนําวิสัยทัศนของ
ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการเปนแบบอยางที่ดี ดานการทํางานเปนทีม ดานการสรางเครือขาย ดานการเพิ่มพลัง
อํานาจ และดานการสรางวิสัยทัศน อีกทั้งภาวะผูนําวิสัยทัศนดานการยืดหยุนนับวามีความสําคัญ เพราะการยืดหยุนจะชวย
ทําใหบุคลากรในโรงเรียนไมเครงเครียด รูจักผอนปรน ไมเครงครัดกับกฎระเบียบจนเกินไป สอดคลองกับแนวคิดของ Yukl&
Lepsinger [15] สรุปวาการยืดหยุนชวยใหการบริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ทั้งดานการเงิน บุคลากร นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สามารถสรางความสัมพันธกับบุคลากร รวมถึงผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําวิสัยทัศนดาน การคิดสรางสรรค ทํา
ใหการบริหารงานมีลักษณะแปลกใหม บุคลากรตื่นตาตื่นใจในการปรับปรุงสภาพการทํางานที่มีบรรยากาศแหงการสรางสรรค
ทั้งสภาพแวดลอมของโรงเรียน สื่อการสอน ตลอดจนโครงการใหมๆ สอดคลองแนวคิดของSimonton [16]ใหความสําคัญของ
การยืดหยุนกอใหเกิดนวัตกรรมที่ไมหยุดยั้ง ตลอดจนชวยใหไดสิ่งใหมที่ดีกวาสิ่งเดิม ทําใหงานประสบความสําเร็จ นอกจากนี้
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ผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําวิสัยทัศนดาน การใชแรงจูงใจ นับวามีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียน เพราะชวยจูงใจให
บุคลากรทํางานอยางมีความสุขบุคลากรไดรับคาตอบแทนหรือรางวัลตามความตองการ เปนผลใหการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิผล สอดคลองกับแนวคิดของ David & Davidson [17]สรุปวาแรงจูงใจมีความสําคัญตอผูบริหารโรงเรียนสามารถจูง
ใจใหบุคลากรเต็มใจปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับแนวคิดของ Whittaker [18]
สรุปวาการใชแรงจูงใจทําใหบุคลากรไดรับการตอบสนองตามความตองการอยางทั่วถึงเพื่อใหการทํางานเต็ม ความสามารถเกิด
ประโยชนสูงสุดในองคการ
2.ผลการประเมินความเปนไปไดของรูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพบวา รูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด มี
คาเฉลี่ยโดยรวมของระดับความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการใชแรงจูงใจ ดานการสื่อสาร ดานการสรางเครือขาย ดานวิสัยทัศนดานการ
คิดสรางสรรค และดานการยืดหยุน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะภาวะผูนําวิสัยทัศนเปนภาวะผูนํายุคใหมที่สอดคลองกับการ
ปฏิรูปขององคการใหมีความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก โดยเฉพาะปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายปฏิรูปการศึกษาทั้งการปฏิรูปหนวยงาน ปฎิรูปผูบริหาร ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปครูและปฏิรูปโรงเรียนเพื่อเตรียมความ
พรอมสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทันกับสากล จําเปนที่ผูบริหารโรงเรียนตองพัฒนาและ
ปรับปรุงภาวะผูนํา โดยเนนการใชแรงจูงใจ การสื่อสาร การสรางเครือขาย วิสัยทัศนการคิดสรางสรรค และการยืดหยุน
สอดคลองกับแนวคิดของ Kapur [11] สรุปถึงภาวะผูนําวิสัยทัศนของผูบริหารจะ มีการยืดหยุนในการบริหาร มีการคิด
สรางสรรค มีการใชแรงจูงใจอยางหลากหลาย และมีการสรางเครือขายความรวมมือในการทํางาน สอดคลองกับ Larry [8]
กลาวถึงองคประกอบของภาวะผูนําวิสัยทัศน ไดแก วิสัยทัศน การคิดสรางสรรคการใชแรงจูงใจการสรางเครือขาย การสื่อสาร
และการยืดหยุน รวมถึงสอดคลองกับ Nanus [7] สรุปถึงคุณลักษณะภาวะผูนําวิสัยทัศนประกอบดวย วิสัยทัศน การคิด
สรางสรรคการใชแรงจูงใจการสรางเครือขายและการสื่อสาร
โดยเฉพาะภาวะผูนําวิสัยทัศนดานการใชแรงจูงใจมีคาเฉลี่ยของความเปนไปไดอยูในระดับมาก
ที่สุด ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรีมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมผูบริหารโรงเรียนที่มี
ความสามารถในดานตางๆ โดยเปดโอกาสใหไปศึกษาดูงานตางประเทศ ทั้งมีการจัดสรรงบประมาณในการใหแรงจูงใจแก
ผูบริหารโรงเรียน โดยจัดทําอยางเปนระบบ อีกทั้งสงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงานตามความสนใจและความ
ตองการ มีการประกาศเกียรติคุณ ยกยองบุคคลที่ทําความดีอยางตอเนื่องเปนผลทําใหการปฏิบัติงานในโรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จ บุคลากรมีความพึงพอใจตอโรงเรียนเกิดความรักความศรัทธาตอโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของศุภชัย ยาวะ
ประภาษ. [19]ไดกลาวถึงความสําคัญของแรงจูงใจตอการปฏิบัติงานชวยเสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแตละคน
เสริมสรางขวัญกําลังใจอยางตอเนื่องทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น อีกทั้งภาวะผูนําวิสัยทัศนดานการ
สื่อสารมีคาเฉลี่ยของความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุดรองลงมา ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญของการสื่อสาร โดยเฉพาะปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร หรือโลกไรพรมแดน ผูบริหารจําเปนตองพัฒนาตนเองให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงมีการสนับสนุนใหมีการใชชองทางในการสื่อสารอยางหลากหลาย เพื่อใหขอมูล
ขาวสารเขาถึงครู ผูปกครองและชุมชนอยางถูกตอง ชัดเจน ตรงประเด็นที่สุด ตลอดจน ใหขอมูลยอนกลับ มีการประเมินผล
โดยเนนทางบวกเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน เปนผลใหการสื่อสารเกิดประสิทธิผล สอดคลองกับแนวคิดของNorton [20]
สรุปวาการสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารโรงเรียน เพื่อทําใหบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจตรงกัน รับรูรวมกันเปน
อยางดี สามารถชักจูงโนมนาวใจบุคลากรทํางานไดตามเปาหมายเกิดการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง กระตุนใหเกิด
บรรยากาศของเชิงบวก ทําใหโรงเรียนเจริญกาวหนา บุคลากรแลกเปลี่ยนขาวสารตางๆ ซึ่งกันและกัน สรางความไววางใจใน
การสื่อสาร ทําใหบุคลากรรูสึกปลอดภัย และผลปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค ตลอดจนภาวะผูนําวิสัยทัศนดานการสราง
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เครือขาย มีคาเฉลี่ยของความเปนไปไดอยูในระดับมากที่สุดลําดับที่สาม ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนตาง
ยอมรับวาการสรางเครือขายมีความสําคัญตอการบริหารงานชวยใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จ ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจึงสรางเครือขายอยางชัดเจน โดยใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนรวมกัน
กําหนดเปาหมายในการรวมตัวกันใหเกิดประสิทธิผลสรางการยอมรับในความแตกตางระหวางสมาชิก โดยมีการจัดกิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมทุกปอยางตอเนื่อง มีนโยบายใหจัดตั้งชมรมหรือสมาคมผูปกครองและสมาคม
ศิษยเกาทุกโรงเรียน ตลอดจนมีการทํา MOU กับเอกชน เพื่อระดมทรัพยากรมาใชในการพัฒนาโรงเรียน เนนการจัดกิจกรรม
อยางสม่ําเสมอเพื่อใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง กระตุนใหมีการพบปะสังสรรคระหวางกันอยางทั่วถึง สรางความสัมพันธที่
แนนแฟนระหวางบุคลากรทุกระดับในเครือขายใหยั่งยืนสอดคลองกับแนวคิดของ Stone [21] สรุปถึงการสรางเครือขายให
ยั่งยืนประกอบไปดวยการสรางความสัมพันธแบบเครือญาติ เพื่อนบาน และพรรคพวกเพื่อนฝูง ผานประเพณี พิธีกรรม ความ
เชื่อ วัฒนธรรม วัด และโรงเรียน

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.
1 ผูบริหารในหนวยงานตาง ๆไดแก โรงเรียน องคการบริหารสวนจังหวัดควรมีการสงเสริมภาวะผูนํา
วิสัยทัศนดานแรงจูงใจโดยกระตุนใหบุคลากรรวมมือกันในการทํางานเต็มกําลังความสามารถและคนหาเทคนิคและวิธีการใช
แรงจูงใจ เพื่อนํามาใชกับบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.
2 ผูบริหารในหนวยงานตาง ๆไดแก โรงเรียน องคการบริหารสวนจังหวัดควร
สงเสริมภาวะผูวิสัยทัศน ดานการสรางเครือขาย โดยจัดใหสถานศึกษาเปนแหลงขอมูลขาวสารตางๆ
ใหกับเครือขายในชุมชน สนับสนุนใหนําสาระสําคัญเกี่ยวกับสถานที่สําคัญของเครือขายในชุมชนมาใช
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
2.1ควรมีการพัฒนารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนในหนวยงานการศึกษาในสังกัดอื่น เชน กรุงเทพมหานคร
กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน รวมทั้งทดลองในการนํารูปแบบภาวะผูนําวิสัยทัศนไปใชใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการวิจัยภาวะผูนําวิสัยทัศนในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก ทั้งได
รายละเอียดแตละองคประกอบเพื่อนํามาใชในการพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดคุณภาพตอไป
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