โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำ�เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
Program for Enhancement in Visionary Leadership for School
Administrator in school of The Secondary Education Service Area
Office Mahasarahkam
วรรณภา พงษ์ซื่อ1, สาคร อัฒจักร2
Wannapa Pongsue1, Sakorn Atthajakara2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ คี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ความต้องการจ�ำเป็น
และพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ด�ำเนินการวิจยั ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
และความต้องการจ�ำเป็นของการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 317 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00
มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนก อยูร่ ะหว่าง 0.60-0.92 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่ อยูร่ ะหว่าง 0.98-0.99 สถิตทิ ใี่ ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และความต้องการจ�ำเป็น ระยะที่
2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแนวทาง จ�ำนวน 5 คน ด้วยวิธีการสนทนา
กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. สภาพปัจจุบันของภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ดุ และล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น พบว่า ด้านการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ มีความต้องการจ�ำเป็นมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ ด้านการเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์ และด้านการเป็นแบบอย่างทีด่ ี ตามล�ำดับ
2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา
1
2
1
2
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แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 3.1) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ 3.2) ด้านการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 3.3) ด้านการ
เผยแพร่วิสัยทัศน์ และ 3.4) ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 4) วิธีการพัฒนา 5) การประเมินผล โดยผล
การประเมินโปรแกรมของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า โปรแกรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความ
เป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
คำ�สำ�คัญ:

โปรแกรม, ภาวะผู้นำ�เชิงวิสัยทัศน์

Abstract
The purpose of this research was to study the current condition, desirable condition,
need and developing program for enhancement in visionary leadership for school
administrator in school of The Secondary Education Service Area Office Mahasarakham.
There were 2 phases of implementation. This research was divided into 2 phases: phases 1:
study the current state, desirable conditions and need of enhancement in visionary leadership
for school administrator. The samples consisted of 317 people. The research instrument
was the questionnaire with an Index of Item Objective Congruence between 0.80-1.00,
discrimination between 0.60-0.92 and a Reliability between 0.98-0.99. The statistics used for
analyzing data were Modified Priority Need Index, mean and standard deviation. And phases
2: Development program for enhancement in visionary leadership for school administrator
in school of The Secondary Education Service Area Office Mahasarakham. Focus group
discussion included 5 professionals as informants. The research instrument was the
evaluation form. The statistics used for analyzing data were mean and standard deviation.
The results are as followed:
1. The current state of enhancement in visionary leadership for school administrator
overall and considering each side were at a high level. Desirable conditions of enhancement
in visionary leadership for school administrator overall and considering each side were at a
highest level. Result of the needs were in Implementing have the most needs. Next is the
Communicating, Formulating and Role model respectively.
2. Results of the development program for enhancement in visionary leadership for
school administrator in school of The Secondary Education Service Area Office Mahasarakham
were divided into 5 categories ; 1) the principle 2) the purpose 3) content were divided
into 4 factors ; 3.1) Formulating 3.2) Communicating 3.3) Implementing 3.4) Role model
4) development method 5) the evaluation. The results of suitability of developing program
were at high level. And possibility of developing program was at highest level.
Keywords: Program, Vision leadership

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

บทนำ�
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง ท�ำให้การศึกษาไทยใน
ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ให้การศึกษาไทยมีการพัฒนาก้าวทันสถานการณ์
ต่างๆ ของโลก และการที่จะช่วยให้องค์การหรือ
สถานศึกษาพัฒนาไปในทศวรรษหน้าได้อย่างมัน่ คง
ส่วนประกอบหนึ่งที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
คือการมีภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารทีด่ ใี นอนาคต ทัง้ นี้
เพราะภาวะผูน้ ำ� เป็นการใช้อทิ ธิพลของตนหรือของ
ต�ำแหน่ง ให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตาม เพื่อจะน�ำไป
สู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มที่ได้ก�ำหนดไว้ (สม
พร จ�ำปานิล, 2549) โดยเป็นกระบวนการซึง่ ผูน้ ำ�
ใช้อิทธิพล ศิลปะ หรือความสามารถที่จะจูงใจให้
ผูอ้ นื่ ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ตามทีก่ ำ� หนดด้วยความ
เต็มใจ รวมทัง้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ขององค์การ ช่วยให้กลุม่ บุคคลสามารถด�ำเนินการ
ต่างๆ บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ (สราญรัตน์
จันทะมล, 2548)
ในการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน
เพราะผู้บริหารถือเป็นผูน้ ำ� หลักของโรงเรียนในยุค
ปฏิรูปการศึกษา ที่จะส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จ
ผู้บริหารต้องรู้จักวิธีการดึงผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน ผู้น�ำต้องมีลักษณะดังนี้คือ
จะต้องเป็นผู้มีวสิ ัยทัศน์ (Vision) สามารถก�ำหนด
หรือสร้างภาพความส�ำเร็จขององค์กรในอนาคต
สามารถสื่อความหมายของวิสัยทัศน์ให้ผู้ร่วมงาน
เข้าใจในองค์กร เข้าใจตรงกัน (Communication)
โดยต้องโน้มน้าวให้ทกุ คนในองค์กรหรือสถานศึกษา
ยอมรับวิสยั ทัศน์หรือภาพความส�ำเร็จนัน้ เกิดจาก
ความคิดของทุกคนจากทุกฝ่าย ในโรงเรียนทีม่ ภี าระ
ผูกพันและต้องมีความมุ่งมั่น (Commitment) ไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะขัดขวางต่อความพยายาม
หรือต่อการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จ ตาม
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วิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด (ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) เนื่องจากการมีวิสัย
ทัศน์ เป็นปัจจัยหนึ่งในการด�ำเนินการให้องค์การ
บรรลุได้ตามเป้าหมาย ถ้าต้องการให้องค์การมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้น�ำจ�ำเป็นต้องมี
ความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สภาพทีค่ วรเป็นในอนาคตขององค์การ โดยเริม่ ต้น
จากการมีวสิ ยั ทัศน์สว่ นตัว (Personal vision) ของ
ผู้น�ำก่อน แล้วจึงหล่อหลอมให้กลายเป็นวิสัยทัศน์
ร่วม (Shared vision) กับผู้ร่วมงานทั้งหลาย จาก
นั้นจึงช่วยกันสื่อสารวิสัยทัศน์ร่วมดังกล่าว พร้อม
ทั้งมอบอ�ำนาจการตัดสินใจ (Empower) แก่ผู้ที่
ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นจริงตามวิสยั ทัศน์นนั้ (Manasse,
1986) ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�ำวิสัย
ทัศน์จะท�ำงานในลักษณะบูรณาการ โดยมีการ
เชื่อมโยงวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายที่วางไว้เน้นภาพ
รวม โดยใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนือ่ งมีจนิ ตนาการและ มุง่ ผลลัพธ์ทสี่ ามารถจับ
ต้องได้รวมถึงการมองอนาคตต้องอาศัยความคิด
จินตนาการที่กว้างไกล เพื่อความส�ำเร็จของสถาน
ศึกษา (Kahan, 2008)
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึง่ มีหน้าทีจ่ ะ
ต้องจัดการศึกษารับผิดชอบอนาคตของนักเรียน
แต่ไม่สร้างวิสยั ทัศน์ทขี่ าดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ไม่มีเทคนิค กลยุทธ์วิธีที่จะน�ำมาใช้ให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการท�ำงานให้กา้ วทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมของประเทศเพื่อน
บ้านและโลก ผลเสียต่างๆ จะเกิดขึ้นกับเยาวชน
ซึง่ เป็นอนาคตของชาติ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
Bennis (1989) ได้กล่าวถึงผู้น�ำที่มีประสิทธิผล
จะเพียงแต่มีวิสัยทัศน์เท่านั้นยังไม่เพียงพอ แต่จะ
ต้องเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์นนั้ ให้สมาชิกเข้าใจอย่างชัดเจน
โดยเน้นทีผ่ ลผลิตเป้าหมาย และทิศทางการด�ำเนินงาน
ด้ ว ยหลั ก 5 ประการของความเป็ น ผู ้ น� ำ เชิ ง
วิสัยทัศน์ คือ 1) ความเป็นผู้น�ำในการท�ำงานที่
ท้าทาย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมผูอ้ นื่ ให้มี
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ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ท้าทาย 2) มีแรงบันดาลใจ
และกระตือรือร้นโดยการท�ำให้เกิดวิสยั ทัศน์รว่ มกับ
ผูอ้ นื่ 3) ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมให้การสนับสนุน
ผู้อื่น 4) ท�ำตนเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
และ 5) น�ำมาซึ่งการบรรลุความส�ำเร็จสูงสุดใน
การท�ำงานจากจิตวิญญาณอย่างแท้จริง นอกจากนี้
ภาวะผูน้ ำ� เชิงวิสยั ทัศน์ เป็นความสามารถของผูน้ ำ�
ในการรูจ้ กั และเข้าใจสภาพการณ์ขององค์การเป็น
อย่างดี สามารถก�ำหนดบทบาทและทิศทางของ
องค์การได้อย่างชัดเจน รวมถึงขายความคิดให้คน
ยอมรับ และปรับเปลีย่ นให้คนอืน่ ช่วยท�ำให้กำ� ลังใจ
กับทุกคน และบันทึกงานไว้และเผยแพร่อย่างกว้าง
ขวาง การเป็นนักบริหารการศึกษาไม่ใช่เพียงการใช้
วิธกี ารบริหารตามหลักการบริหารโดยทัว่ ไป แต่ยงั
ต้องมีภาวการณ์เป็นผู้น�ำการบริหาร ซึ่งภาวะผู้น�ำ
การบริหารการศึกษานัน้ จ�ำเป็นจะต้องเป็นผูน้ ำ� ทีม่ ี
วิสยั ทัศน์ในการบริหาร ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้การบริหารเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2553)
เพือ่ ให้สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพ และการเปลีย่ น
แนวทางการบริหารตามการปฏิรปู ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีผู้
บริหารการศึกษาทีม่ คี วามรูม้ บี ทบาทในการบริหาร
งานอย่างมีวิสัยทัศน์ โดยสิ่งที่ผู้น�ำต้องปฏิบัติ คือ
1. ผูน้ ำ� จะต้องมีวสิ ยั ทัศน์ และสามารถถ่ายทอดวิสยั
ทัศน์ไปยังผู้ตาม 2. ผู้น�ำจะต้องมีความสม�่ำเสมอ
มากกว่าการเอาแต่อารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์
ได้ในสถานการณ์วิกฤต 3. ผู้น�ำเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่า
จะท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง 4. ผู้น�ำจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรม
และมีจริยธรรมสูงหลีกเลี่ยงที่จะใช้อ�ำนาจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
5. ผู้น�ำจะต้องแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพัน
ต่อเป้าหมายและวิสยั ทัศน์รว่ มกัน 6. ผูน้ ำ� จะแสดง
ความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่าง
แน่วแน่ว่าจะสามารถ บรรลุเป้าหมายได้ 7. ผู้น�ำ
จะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อ

วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ รวมทั้งกระตุ้น
ผูต้ ามให้มคี วามคิดสร้างสรรค์ 8. ผูน้ ำ� ต้องมีบทบาท
ในการพัฒนาวิสยั ทัศน์ ทีจ่ ะน�ำทางเป้าประสงค์ของ
องค์การ และวิธปี ฏิบตั กิ ารมีการติดต่อวิสยั ทัศน์ และ
สือ่ สารความหมายให้ชดั เจนท�ำให้เกิด จิตวิญญาณ
แห่งการเป็นทีม (Team spirit) ความกระตือรือร้น
การมองโลกในแง่ดีความผูกพันต่อเป้าประสงค์
วิสยั ทัศน์รว่ มและ การเชือ่ มต่อภายในกลุม่ งานและ
องค์การซึง่ ประกอบด้วยการติดต่อสือ่ สารวิสยั ทัศน์
ใช้สัญลักษณ์ที่จะเน้นย�้ำความพยายามของผู้ตาม
และการเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่เหมาะสม
(Bass and Avolio, 1994) ซึง่ สอดคล้องกับบัณฑิต
แท่นพิทักษ์ (2540) ได้กล่าวว่า วิสัยทัศน์เป็น
สิ่งที่พึงปรารถนาของผู้น�ำ ในการด�ำเนินกิจกรรม
ขององค์การ ดังนัน้ หากผูบ้ ริหารปราศจากวิสยั ทัศน์
ก็จะไม่สามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และ
ด�ำรงรักษาความเป็นสถานศึกษาที่ดีไว้ได้ ส่วนคน
ที่ขาดวิสัยทัศน์ จะไม่สามารถบรรลุความคาดหวัง
ที่ยิ่งใหญ่ได้ และไม่สามารถน�ำแผนงานใหญ่ๆ ให้
เป็นจริงได้ (Helmut, 1995) จากการศึกษาของ
นักวิจยั เกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� เชิงวิสยั ทัศน์ของวันทนา
เมืองจันทร์ (2542) และ พิมพ์ปวีณ์ วิเศษฤทธิ์
(2548) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับวิสัย
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครมี
อยูใ่ นระดับปานกลาง ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ เี พศ
และวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน จะมีวิสัยวิสัยทัศน์
อยูใ่ นระดับต่างกัน สถานศึกษาทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนแตกต่างกัน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะมีวสิ ยั วิสยั
ทัศน์อยูใ่ นระดับต่างกัน ส่วนตัวแปร ย่อยในปัจจัย
ภายในตัวผูบ้ ริหารสถานศึกษา ได้แก่ เพศ วุฒิการ
ศึกษา พฤติกรรม ผู้น�ำทางวิชาการ พฤติกรรม
การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรย่อยในปัจจัย
ภายในสถานศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมสนับสนุน
ผู้พฤติกรรมสั่งการ พฤติกรรมขัดขวาง พฤติกรรม
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ร่วมมือ พฤติกรรมมิตรสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทัง้ สิน้ ตัวแปรย่อยในปัจจัยภายในตัวผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมการบริหารการเปลีย่ นแปลง
ประสบการณ์ทางการบริหาร ตัวแปรย่อยในปัจจัย
ภายในสถานศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมสนับสนุน
พฤติกรรมสั่งการ พฤติกรรมร่วมมือ พฤติกรรม
มิตรสัมพันธ์ และดัชนีบรรยากาศเปิดของสถาน
ศึกษาตัวแปรย่อยในปัจจัย ด้านสิ่งแวดล้อมของ
สถานศึกษา ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือและ
การมีส่วนร่วมล้วนเป็นตัวแปร ที่สามารถท�ำนาย
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ตัวพยากรณ์ทดี่ ี 3 ตัว จากตัวแปร
ทั้ง 19 ตัว สามารถท�ำนายวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้ร้อยละ 60.89 ตัวพยากรณ์ทั้ง 3
ได้แก่ การบริหารการเปลีย่ นแปลง ดัชนีบรรยากาศ
เปิดของสถานศึกษาและประสบการณ์การบริหาร
จากความเป็นมาและความส�ำคัญของ
ปัญหาทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็นครูผสู้ อน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม พบว่า ในหลายสถานศึกษาขนาดใหญ่
ได้มีการเปิดหลักสูตรการสอนโครงการสอนภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ฝรัง่ เศส สเปนจีน ญีป่ นุ่
เกาหลี เวียดนาม) ที่เป็นการสอนหลักสูตรทาง
ด้านภาษาแก่นักเรียนที่เลือกเรียน หรือแม้กระทั่ง
การบรรจุภาษาเหล่านี้ลงไปในหลักสูตรพื้นฐาน
ทีน่ กั เรียนจ�ำเป็นต้องเรียน ทัง้ นีถ้ อื เป็นภาระทีค่ อ่ นข้าง
หนักในการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญของสถานศึกษา
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจ�ำเป็นต้องมีวสิ ยั
ทัศน์ เพือ่ น�ำการเปลีย่ นแปลงมาสูส่ ถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายทีต่ อ้ งการ และจะเห็นได้วา่ วิสยั ทัศน์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีความจ�ำเป็นต่อการบริหาร
สถานศึกษา ความต้องการในการพัฒนาภาวะผูน้ ำ�
เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา จึงต้องการ
สร้างโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์
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ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยอาศัยแนวคิดภาวะ
ผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงวิสัย
ทัศน์ การน�ำโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� เชิงวิสยั
ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ไปใช้อนั จะ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทัง้ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์และความต้องการจ�ำเป็นของภาวะผูน้ ำ�
เชิงวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
2. เพือ่ จัดท�ำโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ�
เชิงวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

วิธีการศึกษา
การวิจยั เรือ่ งโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะ
ผูน้ ำ� เชิงวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ด�ำเนิน
การวิจัยออกเป็นมี 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์และความต้องการจ�ำเป็นในการเสริม
สร้างภาวะผูน้ ำ� เชิงวิสยั ทัศน์ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ครู
และผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�ำนวน 35 โรงเรียน เป็น
จ�ำนวนทั้งสิ้น 317 คน เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบนั และสภาพ
ทีพ่ งึ ประสงค์ โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั
น�ำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างด้วย
ตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป เพื่อ
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หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และความต้องการจ�ำเป็น
ระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ ด�ำเนินการดังนี้
1. การศึกษาสถานศึกษาทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
(Best Practices) ผู้วิจัยได้น�ำผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ มาวิเคราะห์หาความ
ต้องการจ�ำเป็น เพือ่ น�ำไปใช้เป็นข้อมูลส�ำคัญในการ
ศึกษาเชิงลึกในสถานศึกษาทีม่ วี ธิ ปี ฏิบตั ทิ ดี่ ี โดยให้
ความส�ำคัญในการศึกษาด้านที่มีความต้องการใน
การพัฒนาอย่างละเอียด ทั้งการสัมภาษณ์ การ
ศึกษาเอกสาร รวมทั้งการสังเกตการปฏิบัติงาน
ซึง่ กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา และ
ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ จากโรงเรียน จ�ำนวน
3 แห่งๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เกีย่ วกับภาวะผูเ้ ชิงวิสยั ทัศน์ และด�ำเนินการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสังเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์
2. ยกร่างโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ�
เชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน โดยด�ำเนินการ
สังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการศึกษาโรงเรียนทีม่ แี นว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) แล้วน�ำมาออกแบบ
และจัดท�ำโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�ำเชิงวิสัย
ทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด�ำเนินการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปรับปรุงโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณา
3. การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของโปรแกรม โดยผู้วิจัยได้น�ำ
โปรแกรมทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขแล้วพร้อมแบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
ประเมินโปรแกรม โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรง
คุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คนได้ เครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของภาวะ
ผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ตามล�ำดับ
ส่วนสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของภาวะผูน้ ำ� เชิงวิสยั ทัศน์
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และล�ำดับความ
ต้องการจ�ำเป็น พบว่า ด้านการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
มีความต้องการจ�ำเป็นมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ด้าน
การเผยแพร่วสิ ยั ทัศน์ ด้านการสร้างวิสยั ทัศน์ และ
ด้านการเป็นแบบอย่างทีด่ ี ตามล�ำดับ (ดังตาราง 1)
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ตาราง 1

แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ ดัชนีความต้องการ
จำ�เป็นและลำ�ดับความต้องการจำ�เป็นของภาวะผู้นำ�เชิงวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยรวม

องค์ประกอบภาวะผู้นำ�
เชิงวิสัยทัศน์

สภาพปัจจุบัน
S.D.

แปลผล

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.

แปลผล

PNImodified

ลำ�ดับความ
ต้องการ
จำ�เป็น

1. การสร้างวิสัยทัศน์

3.91 0.84

มาก

4.53 0.70

มากที่สุด

0.1586

3

2. การเผยแพร่วิสัยทัศน์

3.85 0.88

มาก

4.56 0.65

มากที่สุด

0.1844

2

3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์

3.82 0.87

มาก

4.64 0.55

มากที่สุด

0.2147

1

4. การเป็นแบบอย่างที่ดี
โดยรวม

3.97 0.80
3.88 0.84

มาก
มาก

4.47 0.75
4.55 0.66

มากที่สุด
มากที่สุด

0.1259
0.1727

4

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม มีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการ
2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย 4
Module ได้แก่ 3.1) Module 1 การสร้างวิสยั ทัศน์
3.2) Module 2 การเผยแพร่ วิ สั ย ทั ศ น์
3.3) Module 3 การปฏิ บั ติ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์
3.4) Module 4 การเป็นแบบอย่างที่ดี 4) วิธีการ
พัฒนา ประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
การศึกษาด้วยตัวเอง การพัฒนาโดยกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 5) การประเมิน ผล ประกอบด้วย
ประเมินตนเองก่อน และหลังการพัฒนา ประเมิน
ระหว่างการอบรม และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้โปรแกรม ประเมินการ
ซักถามและการให้ข้อคิดเห็น ประเมินการรายงาน
การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยผล
การประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของโปรแกรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า โปรแกรมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก และมีความเป็นไปได้
ในระดับมากที่สุด

สรุปและอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
ภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
ตามล�ำดับ ส่วนสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของภาวะผูน้ ำ� เชิง
วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ล�ำดับความต้องการจ�ำเป็น พบว่า ด้านการปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ มีความต้องการจ�ำเป็นมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ ด้านการ
สร้างวิสัยทัศน์ และด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี
ตามล�ำดับ เหตุเป็นเช่นนี้เพราะว่า การบริหาร
สถานศึกษาเป็นการด�ำเนินการของกลุ่มบุคคล
ในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักการกระจายอ�ำ
นาจ หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นบุคคลที่ส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะก�ำหนดให้การ
จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนา
สถานศึกษาให้สามารถพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ภาพ และ
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อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (อารยา บุตรพรม,
2559) ผูบ้ ริหารสถานศึกษาซึง่ เป็นผูน้ ำ� องค์กร จะ
ต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไป
ยังผูต้ าม แสดงความเชือ่ มัน่ และแสดงให้เห็นความ
ตัง้ ใจอย่างแน่วแน่วา่ จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้
(Bass and Avolio, 1994) ภาวะผูน้ ำ� เชิงวิสยั ทัศน์
จะท�ำให้ผนู้ ำ� สามารถสร้างวิสยั ทัศน์ ซึง่ วิสยั ทัศน์นนั้
จะท�ำให้ผู้น�ำสามารถน�ำพาองค์การไปยังทิศทาง
ที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถวางรากฐานของ
องค์การได้อย่างยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันที่เกิดขึ้นได้ (สุพานี สฤษฎ์วานิช,
2552)สอดคล้องกับนนทิพร สาน้อย (2557)
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง
พบว่า ระดับภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของรวย
รินทร์ เพียรพิทักษ์ (2559) ได้ศึกษาภาวะผู้น�ำ
เชิงวิสัยทัศน์ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า 1) ภาวะผู้น�ำเชิงวิสัย
ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กฤติยาภรณ์ นาชัย (2560) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาน
ศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนกลุ่มโรงเรียน
พนัสนิคม 2 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า 1. ภาวะผู้น�ำ
เชิงวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา กลุม่ โรงเรียน
พนัสนิคม 2 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ทัง้ 5 องค์ประกอบด้วยดังนี้ 1) หลัก
การ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนือ้ หา ซึง่ ประกอบด้วย 5
Module ได้แก่ 3.1) Module 1 การสร้างวิสยั ทัศน์
3.2) Module 2 การเผยแพร่ วิ สั ย ทั ศ น์
3.3) Module 3 การปฏิ บั ติ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์
3.4) Module 4 การเป็นแบบอย่างที่ดี 4) วิธีการ
พัฒนา ประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
การศึกษาด้วยตนเอง การพัฒนาโดยกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 5) การประเมินโปรแกรม ประกอบ
ด้วยการประเมิน 3 ระยะ ระยะ ที่ 1 การประเมิน
ก่อนการพัฒนา ระยะที่ 2 การประเมินระหว่าง
การพัฒนา และระยะที่ 3 การ ประเมินหลังการ
พัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับ
การพัฒนาโดยใช้โปรแกรม โดย ผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม
จากผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า โปรแกรมมี ความเหมาะสม
ในระดับมาก และมีความเป็นไปได้ในระดับมาก
ที่สุด เหตุเป็นเช่นนี้เพราะว่า โปรแกรมที่พัฒนา
ขึ้นได้พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษา
ความต้องการในการพัฒนา การศึกษาสถานศึกษา
ที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี การร่างและยกร่างโปรแกรม ที่
มีองค์ประกอบด้วยการสร้างโมเดลที่เป็นไปได้
ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งนักประเมินจะใช้
ทฤษฎีนี้ เป็นแนวทางในการด�ำเนินการประเมิน
และใช้เป็นมาตรฐาน (Benchmark) ในการตัดสิน
ประสิทธิผลของโครงการ (Rogers, 2000) มีระบบ
แผนโครงสร้างทีก่ ำ� หนดกิจกรรมต่างๆ ทีอ่ อกแบบ
มาเพือ่ ช่วยเหลือครูให้ทำ� กิจกรรมกับเพือ่ นร่วมงาน
โดยทุกกิจกรรมล้วนมีทางแนวทาง เพือ่ จุดมุง่ หมาย
เดียวกันเพือ่ การปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมความรูแ้ ละ
ทักษะในการปฏิบัติงานของครู (ปริญญา มีสุข,
2552) รวมถึงการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
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ความรูค้ วามสามารถเป็นทีป่ ระจักษ์ ท�ำให้โปรแกรม
ที่พัฒนาขึน้ มีความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้พัฒนา
ภาวะผู้เชิงวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
หาดแก้ว ทองขาว (2561) ได้ศึกษาวิสัยทัศน์และ
พฤติกรรมผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารและครู สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 พบว่า 1. วิสัยทัศน์
และพฤติกรรมผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความเห็นของผูบ้ ริหารและครู สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ประกอบด้วย
1. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ 2. ด้านการปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ 3. ด้านการเผยแพร่วิสัยทัศน์ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ (2559) ได้
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า โปรแกรมเสริม
สร้างภาวะผูน้ ำ� เชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธ
ยมศึกษา มีองค์ประกอบของโปรแกรม คือ 1. หลัก
การของโปรแกรม 2. วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
3. เนือ้ หาสาระ 4. กิจกรรมการพัฒนาของโปรแกรม
และ 5. การวัดและประเมินผลโปรแกรม

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับน�ำผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของ
ภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม โดยรวมและรายด้านพบว่า ด้านการ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์โดยเมือ่ มีการสร้างวิสยั
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ทัศน์แล้วนัน้ ควรมีการด�ำเนินการตามแผน นโยบาย
อย่างเคร่งครัดเพือ่ การบรรลุผลส�ำเร็จในเป้าหมายที่
วางไว้ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ตอ้ งอาศัยองค์ประกอบอืน่ ๆ
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์
1.2 จากผลการศึกษาสภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ดุ โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ด้านการ
การปฏิบตั ติ ามวิสยั ทัศน์ รองลงมาคือ ด้านการการ
เผยแพร่วิสัยทัศน์การสร้างวิสัยทัศน์ และการเป็น
แบบอย่างที่ดี ตามล�ำดับแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรพัฒนาภาวะผู้น�ำให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน�ำ
แนวทางการภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ไปใช้กบั สถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำเชิงวิสัยทัศน์ในต�ำแหน่งอื่น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วรูปแบบหรือ
วิธกี ารพัฒนาภาวะผูผ้ นู้ ำ� เชิงวิสยั ทัศน์ในรูปแบบอืน่
ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวโมเดลการ
พัฒนาภาวะผู้น�ำในเชิงระบบควบคู่กับโมเดล การ
พัฒนาภาวะผู้น�ำที่เน้นน�ำเสนอวิธีการฝึกอบรม
และพัฒนา
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