
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
Developing a Program to Strengthen Strategic Leadership of  
Secondary School Administrators Under the Secondary Educational 
Service Area Office Mahasarakham 

ณัฐวัฒน์ เทศบุตร1, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์2

Nattawat Tesaputr1, Suwat Julsuwan2

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการ
จ�าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม และ 2) พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดยใช้การวิจัยแบบ
ผสานวิธี การวิจัยประกอบด้วย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และ
ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม จ�านวน 314 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
และระยะที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และประเมินโปรแกรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินโปรแกรม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีล�าดับความส�าคัญของ 
ความต้องการจ�าเป็นแบบปรับปรุง

ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพปัจจบุนัภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษา สงักัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม อยู่ในระดับน้อย ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ อยู่ใน
ระดับมาก และล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาเรียงจากมากไปหาน้อยคือ การ
ก�าหนดวิสัยทัศน์ ความคาดหวังและสร้างโอกาสแห่งอนาคต ความสามารถน�าปัจจัยต่างๆ มาก�าหนด
กลยุทธ์ การคิดเชิงปฏิวัติ และความคิดความเข้าใจระดับสูง ตามล�าดับ และ 2) โปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ประกอบด้วย 1) หลกัการ 2) วตัถปุระสงค์ 3) เนือ้หาสาระ ประกอบด้วย 5 โมดลู (Module) 
ได้แก่ Module 1: ความคิดความเข้าใจระดับสูง Module 2: ความสามารถน�าปัจจัยต่างๆ มาก�าหนด
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กลยุทธ์ Module 3: ความคาดหวังและการสร้างโอกาสแห่งอนาคต Module 4: การคิดเชิงปฏิวัติ และ 
Module 5: การก�าหนดวิสัยทัศน์ 4) กิจกรรมและวิธีการพัฒนา ประกอบด้วยการสร้างความตระหนัก 
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และ 5) การประเมินผล และผล
การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ:  โปรแกรม ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract

This research aimed: 1) to explore existing situations, desirable situations, and needs 
to develop the strategic leadership of secondary school administrators under the secondary 
educational service area office mahasarakham; and 2) to develop the program to strengthen 
strategic leadership of secondary school administrators under the secondary educational 
service area office mahasarakham. Mixed methods research was employed. The research 
divided into two phases: The 1st phase was exploring the existing situations, desirable situ-
ations, and needs to develop the strategic leadership of secondary school administrators. 
Data were collected from 314 samples of secondary school administrators and teachers 
under the secondary educational service area office mahasarakham through stratified random 
sampling technique; and the 2nd phase was developing a program to strengthen strategic 
leadership of secondary school administrators. The program was evaluated to find propriety 
and feasibility by 5 experts. The research instruments were existing and desirable situations 
questionnaire, interview form, and the program evaluation form. Statistics used in analyzing 
data were mean, standard deviation, and modified priority needs index. 

The research results were: 1) The existing situations of strategic leadership of  
secondary school administrators were at a low level, while the desirable situations were at 
a high level. Priority needs to develop from high to low were creating a vision, anticipating 
and creating a future, gathering multiple inputs to formulate strategy, revolutionary thinking,  
and high order of thinking and understanding respectively; and 2) The program to  
strengthen strategic leadership of secondary school administrators under the secondary  
educational service area office mahasarakham comprising 1) Rationale; 2) Objective; 3) content  
consists of 5 modules; Module 1 high order of thinking and understanding, Module 2 
gathering multiple inputs to formulate strategy, Module 3 revolutionary thinking, Module 4 
anticipating and creating a future, and Module 5 creating a vision; 4) methods and activities 
of development consists of creating awareness, develop understanding and knowledge, 
and on the job learning development; and 5) assessment. The program evaluation to find 
propriety and feasibility was at the highest level.
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บทนำา

โลกยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยความผันผวน 
(Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความ
สลับซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ 
(Ambiguity) เกดิการเปล่ียนแปลงสงูและเกดิข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ปัญหาท่ีเกดิขึน้มคีวามซบัซ้อนและมคีวาม
เชื่อมโยงกัน การแก้ปัญหาหนึ่งอาจกระตุ้นให้เกิด
อกีปัญหาหนึง่ จงึจ�าเป็นต้องร่วมกนัแก้ปัญหาอย่าง
ประสานสมัพนัธ์ มกีารบรูณาการความคดิทีห่ลาก
หลาย เพือ่หาแนวทางในการปรบัปรงุการแก้ปัญหา 
(Giles, 2017) นอกจากนี ้ยงัเกดิการเปลีย่นแปลง
แบบพลิกผัน (Disruptive Change) อย่างต่อ
เนือ่ง โดยมปัีจจยัทีก่ระตุน้ให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ดังกล่าว ได้แก่ 1) พัฒนาการของเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 2) คนรุ่นใหม่ที่ม ี
มมุมองทีห่ลากหลายและแตกต่างจากมมุมองเดมิ 
3) กลุม่ธรุกจิใหม่ขนาดเลก็ (Start-up) ทีม่รีปูแบบ
การท�างานและแนวคดิทีแ่ตกต่างในการตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้รโิภค และ 4) ความรวดเรว็และ
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจาก
นี้ยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ท่ี 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมนุษย์และ
การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งบริบทของ
สงัคมโลกดงักล่าวนบัเป็นปัจจยัภายนอกทีม่คีวาม
ส�าคัญซึ่งกระทบองค์การ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ
องค์การทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งองค์การ
ทางการศกึษาซึง่จดัเป็นองค์การทางสังคมประเภท
หนึง่ จะต้องมกีารปรับตวัและพฒันากลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนองค์การที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูน้�าองค์การจะต้องแสดงบทบาท
การน�าทีช่ดัเจน สร้างความเชือ่มัน่และการยอมรบั
จากบุคลากรในองค์การ เพ่ือร่วมกนัก�าหนดทศิทาง
และขบัเคลือ่นองค์การอย่างมพีลงั สามารถสร้างการ
แข่งขนัและการเติบโตขององค์การ สามารถวิเคราะห์

ข้อมลูทีม่คีวามแตกต่างและซบัซ้อน มมีมุมองและ
วสิยัทศัน์ในระดบัสงัคมโลกทีเ่ชือ่มต่อและโยงใยกนั
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีความพร้อมที่จะ
ใช้กระบวนการท�างานแบบใหม่ สามารถสร้างแรง
จงูใจให้ทีมงาน และสามารถใช้กระบวนการท�างาน
แบบส่งเสรมิความร่วมมอืของบคุลากรภายในและ
เครือข่ายการท�างานภายนอกให้มากยิ่งขึ้น จึงนับ
ได้ว่าผู้น�าเป็นเงื่อนไขและปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้
เกิดการขับเคลื่อนเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การ เพราะองค์การจะมีความเจริญรุ่งเรือง
หรือตกต�่านั้น สาเหตุหนึ่งมาจากผู้น�าองค์การมี
ภาวะผูน้�ามากน้อยเพยีงใด ในอนัทีจ่ะโน้มน้าวจูงใจ 
ให้บคุลากรร่วมกนัท�างานให้บรรลตุามเป้าหมายที่
วางไว้ ดังที่ Ivancevich and Matterson (2008) 
ชี้ถึงความส�าคัญของผู้น�าว่า ผู้น�ามีความส�าคัญใน
การน�าองค์การไปสูทิ่ศทางท่ีเหมาะสม ก้าวสูค่วาม
ส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว้ มคีวามรอบรูห้ลักการ
บริหารจัดการทีด่ ีรูห้ลกัการจดัการใช้ทรพัยากรใน
องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ มีภาวะ
ผูน้�าในการใช้คน สร้างบรรยากาศในองค์การ สร้าง
ความร่วมมอืของบคุลากรในองค์การ เพือ่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์การ ผู้น�าองค์การจึง
ต้องปรบักรอบความคดิ (Mindset) และทัศนคตใิน
การพัฒนาตนเองให้มสีมรรถนะ และความเชีย่วชาญ
ด้านเทคโนโลยี ด�าเนินกลยุทธ์เชิงรุกที่มุ่งบรรล ุ
เป้าหมายเชิงอนาคตที่สามารถรับมือกับการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ (ธานนิทร์ เอือ้อภธิร, 2560)

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)  
เป็นรูปแบบภาวะผู้น�าองค์การรูปแบบหนึ่งที่มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์การน�าองค์การใน
ศตวรรษที ่21 ให้สามารถรับมอืกบัการเปลีย่นแปลง
และแข่งขันได้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และระดับโลก (Local, National and Global  
Competitiveness) โดยผู้น�าต้องมีความคิดความ
เข้าใจระดบัสงู ความสามารถในการน�าปัจจัยต่างๆ 
มาก�าหนดกลยุทธ์ สร้างความคาดหวังและโอกาส
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แห่งอนาคต มีความคดิเชงิปฏวิตัหิรอืคดินอกกรอบ 
ตลอดจนการก�าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อการขับเคลื่อน
องค์การให้เกดิการเปลีย่นแปลงสูอ่นาคต (Dubrin, 
2010) สอดคล้องกับ Betty (2005) ที่กล่าวว่า 
ภาวะผู้น�าเชงิกลยุทธ์มคีวามส�าคญัต่อความส�าเรจ็
ขององค์การที่จะช่วยให้ผู้น�ามองเห็นภาพรวมของ
องค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างชดัเจน 
การด�าเนินการเชิงกลยุทธ์จะมีความลึกซึ้งในการ
วิเคราะห์ปัญหาในระดับที่ส่งผลต่ออนาคตของ
องค์การ นัน้คอืภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์จงึช่วยส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการก�าหนดและการด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ภายในองค์การตามทศิทางทีช่ดัเจนและเป็น
รูปธรรม ในท�านองเดียวกัน Maria (2011) ชี้ว่า 
ภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ช่วยให้สมาชกิเข้าใจวสิยัทัศน์ 
วตัถปุระสงค์ และทศิทางทีแ่น่นอนขององค์การไม่
ก่อให้เกดิความขัดแย้งและความสบัสนในการท�างาน 
และ กล้าศกัดิ ์จติต์สงวน, ปิยพงษ์ สเุมตตกุิล และ 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ชี้ถึงความส�าคัญของ
ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาว่า 
ต้องมีรูปแบบของความเป็นผู้น�าที่เปลี่ยนแปลงไป 
และภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ (Strategic Leadership) 
เป็นรูปแบบของการผู้น�าท่ีน�าความเจริญก้าวหน้า
มาสู่องค์การ ผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จล้วนแต่มี
ความเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น 

โรงเรยีนมัธยมศกึษาเป็นองค์การทางสงัคม 
มีบทบาทส�าคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน เพื่อสร้างเยาวชนของชาติที่มี
คุณภาพ มทีกัษะทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิชวีติใน
ศตวรรษที ่21 และการเปลีย่นแปลงทางสงัคมในยคุ
ปัจจบุนั ยคุข่าวสารไร้พรมแดน ความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยมีบีทบาทในสงัคมมกีารเปลีย่นแปลง
ไปอย่างรวดเรว็ ท�าให้ต้องมกีารวางแผนทางด้านการ
ศกึษา เศรษฐกจิ การเมืองและการปกครอง เพือ่ให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 
แต่สภาพการจัดการและพัฒนาการศึกษา พบว่า 
ยังมีปัญหาที่จ�าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนา ทั้ง

ด้านการส่งเสรมิโอกาสทางการศกึษา ด้านขดีความ
สามารถในการแข่งขนัทียั่งอยูใ่นระดบัต�า่ ตลอดจน
การบรหิารและจัดการศึกษาท่ียงัต้องปฏริปูเพ่ิมเตมิ
ให้เกดิประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
สภาพการณ์ข้างต้น สะท้อนให้เหน็ว่าการขบัเคลือ่น
ภารกิจของสถานศึกษายังขาดประสิทธิภาพ ขาด
กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการด�าเนินงานให้บรรลุเป้า
หมาย ในท�านองเดียวกัน โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม มีสภาพปัญหาคุณภาพการศึกษา 
ทีย่งัไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กอปรกบัสภาวะปัจจบุนั
เกดิการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งการ
ศึกษา สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีอย่างไร
กต็ามสภาพการณ์ท่ีเกดิข้ึนในการจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนมธัยมศกึษาในจงัหวัดมหาสารคาม ดจูะยัง
ไม่สนองตอบการพัฒนาคณุภาพการศกึษาและการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านๆ มา จ�าเป็น
อย่างยิง่ทีผู่บ้รหิารสถานศึกษาในฐานะผูน้�าจะต้อง
แสดงบทบาทการน�าที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน
ศกึษา ทีเ่ป็นหวัเลีย้วหัวต่อส�าคญัของนกัเรยีนทีจ่ะ
เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจะต้องสามารถก�าหนดกลยุทธ์อย่างเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ ใน
การสร้างการเปลีย่นแปลงเพือ่บรรลเุป้าหมายระยะ
ยาวและสามารถแข่งขันได้ 

จากความส�าคญัและปัญหาทีก่ล่าวมาข้าง
ต้น ผู้วิจัยซึ่งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานใน
องค์กรภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งการบริหารจะเน้นการ
ใช้กลยทุธ์เป็นเครือ่งมอืการขบัเคลือ่นองค์การและ
บทบาทของผูบ้รหิารในฐานะผูน้�าเน้นการน�าเชงิกล
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ยทุธ์เป็นส�าคญั ซึง่หากหน่วยงานทางการศกึษาซ่ึง
มีบทบาทเสมือนผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
โดยเฉพาะผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาได้ให้ความ
ส�าคญัและมุง่เน้นการพฒันาให้มภีาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ 
ย่อมช่วยให้การศึกษาได้รับการพัฒนาสู่คุณภาพที่
มุ่งบรรลุและสามารถปรับตัวภายใต้สภาวะการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่สภาพการณ์ที่เป็น
อยูย่งัขาดเคร่ืองเครือ่งมอืส�าคญัในการพฒันาภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และจาก
การศกึษาลกัษณะของนวตักรรมทีเ่หมาะสมทีจ่ะใช้
ในการพัฒนามีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบของการ
ใช้โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเป็นการเฉพาะจะให้
ประสิทธิผลสูง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจท�าการวิจัย
เพือ่พฒันาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ในการน�าไปใช้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ี 
พึงประสงค์ และความต้องการจ�าเป็นในการ
พัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม

2. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) โดยด�าเนินการ
วิจัยเป็น 2 ระยะ แต่ละระยะมีขั้นตอนการด�าเนิน
การ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างหรอืกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระยะที่ 1 ก�รศึกษ�สภ�พปัจจุบัน 
สภ�พทีพ่งึประสงค ์และคว�มตอ้งก�รจำ�เปน็
ในก�รพฒัน�ภ�วะผูน้ำ�เชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิ�ร
โรงเรยีนมธัยมศกึษ� สงักดัสำ�นกัง�นเขตพืน้ที่
ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�มห�ส�รค�ม

1. ขั้นตอนด�าเนินการ

1.1 ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ เพื่อสังเคราะห์
องค์ประกอบและตัวชี้วัดภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ ์
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

1.2 น�าองค์ประกอบและตวัชีวั้ดทีไ่ด้จากการ
สงัเคราะห์มาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ภาวะผู้น�า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และ
เกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างซึง่เป็นผูบ้รหิาร
และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

1.3 น�าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ไป
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และ
ความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกล
ยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
ผู้บรหิาร และครโูรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดส�านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษามหาสารคาม จ�านวน 
1,752 คน จ�าแนกเป็นผู้บริหารจ�านวน 35 คน 
และครู จ�านวน 1,717 คน

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
ผู้บรหิาร และครโูรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ซึ่ง
ก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยเทยีบจ�านวนประชากร
ทัง้หมดกับตารางที ่Krejcie and Morgan (1970)  
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ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 314 คน จ�าแนกเป็นผู้
บริหาร จ�านวน 18 คน และครู จ�านวน 296 คน 
และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Ran-
dom Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน

3. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที ่
พึงประสงค์ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน  
มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) 5 ระดบั ตามแบบของลเิคร์ิท (Likert Type) 
มีค่าความเชื่อมั่นค�าถามสภาพปัจจุบัน .95 และ
ค�าถามสภาพที่พึงประสงค์ .97 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพท่ี 
พึงประสงค์ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม โดยการหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

4.2 วิเคราะห์ความต้องการจ�าเป็นในการ
เสรมิสร้างภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม โดยการวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็น
แบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index) 
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2559)

ระยะที่ 2 ก�รพัฒน�โปรแกรมเสริม
สร�้งภ�วะผูน้ำ�เชงิกลยทุธข์องผูบ้รหิ�รโรงเรยีน
มัธยมศึกษ� สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�ร
ศึกษ�มัธยมศึกษ�มห�ส�รค�ม

1. ขั้นตอนด�าเนินการ

1.1 ศกึษาวธิปีฏบิตัทิีด่ ี(Best Practices) 

เกีย่วกบัการพฒันาภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ จากผูบ้รหิาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่คีวามโดดเด่น (Outstanding)  
จ�านวน 3 คน โดยการสัมภาษณ์

1.2 น�าผลการศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์จากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิธี
ปฏิบัติท่ีดี และจากการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการและวิธีการพัฒนา
ภาวะผู้น�า มาใช้ในการออกแบบโปรแกรมเสริม
สร้างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม

1.3 ประเมินความเหมาะสม (Propriety) 
และความเป็นไปได้ (Feasibility) ของโปรแกรมเสรมิ
สร้างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษามหาสารคาม โดยผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 
5 คน 

2. กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู ได้แก่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน
มัธยมศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
จ�านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริม
สร้างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม จ�านวน 5 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview Form) เพื่อใช้สัมภาษณ์ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่ ีประกอบด้วย 
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และตอนที่ 2 
รายการสัมภาษณ์

3.2 แบบประเมินความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�า
เชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมัธยมศึกษา สงักดั
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม 
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แบบมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของ Likert 
(Likert Type Rating Scale)

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ ์
ผูบ้รหิารทีม่วีธิปีฏบิตัทิีด่ ีโดยการศกึษาและท�าความ
เข้าใจนัยแห่งความหมายของค�าให้สัมภาษณ์  
เพื่อสร้างข้อสรุปเป็นความเรียง และสนับสนุน 
ด้วยข้อมูลจากการสัมภาษณ์

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริม
สร้างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจ�าเป็นในการ
พัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม

1.1 สภาพปัจจุบันภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดย
รวม อยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ความ
คิดความเข้าใจระดับสูง ความสามารถน�าปัจจัย
ต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์ การคิดเชิงปฏิบัติ และ
อยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน ได้แก่ ความคาดหวังและ
การสร้างโอกาสแห่งอนาคต และการก�าหนดวิสัย
ทศัน์ ส่วนสภาพทีพ่งึประสงค์ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมื่อพจิารณาเปน็รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน

1.2 ความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เรยีงล�าดบัความส�าคญัจากมากไปหา
น้อยดังนี้คือ การก�าหนดวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง
และการสร้างโอกาสแห่งอนาคต ความสามารถน�า
ปัจจัยต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์ การคิดเชิงปฏิวัติ 
และความคิดความเข้าใจระดับสูง ตามล�าดับ

2. โปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ซึ่ง
ผ่านการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุ มคีวามเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้คือ 
1) หลักการของโปรแกรม 2) วัตถุประสงค์ของ
โปรแกรม: เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
มีภาวะผู ้น�าเชิงภาวะผู ้น�าเชิงกลยุทธ์สูงขึ้น  
3) เนื้อหาสาระ: ประกอบด้วย 5 หนว่ยการเรียนรู้ 
(Module) ได้แก่ Module 1 ความคิดความเข้าใจ
ระดบัสงู Module 2 ความสามารถน�าปัจจยัต่างๆ 
มาก�าหนดกลยุทธ์ Module 3 ความคาดหวังและ
การสร้างโอกาสแห่งอนาคต Module 4 การคิด
เชิงปฏิวัติ และ Module 5 การก�าหนดวิสัยทัศน์  
4) วิธกีารและกิจกรรมการพัฒนา: ด�าเนนิการเป็น 
3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1: การสร้างความตระหนัก 
โดยการบอกเล่าประสบการณ์ความส�าเร็จในการน�า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร และการศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาที่ผู้บริหารมีความโดดเด่นในการน�า
เชิงกลยุทธ์ ขั้นที่ 2: การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
โดยการศกึษาด้วยตนเอง (Self-learning) และการ
ฝึกอบรม (Training) แต่ละ Module ใช้เวลาในการ
ฝึกอบรมลดหลัน่กนัไปตามล�าดบัความส�าคญัของ
ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา ดังนี้ Module 
1 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที Module 2 ใช้เวลา 
2 ชั่วโมง Module 3 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง Module 
4 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และ Module 5 ใช้
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ขั้นที่ 3: การพัฒนาโดย
การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติ (On the Job Learning)  
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ควบคูไ่ปกบัการประชมุ (Meeting) การแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ (Sharing Experiences) การสร้าง
ชมุชนการเรยีนรู้ทางวชิาชพี (Professional Learning 
Community: PLC) และการมีพ่ีเล้ียง (Mentoring) 
5) การประเมนิผล: ประกอบด้วย การประเมนิก่อน 
ระหว่าง และหลังการพัฒนา โดยการสอบ การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การสะท้อนจากเพื่อน 
ผูบ้รหิารทีเ่ข้าร่วมโครงการและจากพีเ่ล้ียง และการ

ประเมินจากบุคลากรในสถานศึกษาของผู้บริหาร 
ที่เข้าร่วมพัฒนา 

วิธีการและกิจกรรมการพัฒนาภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน แสดง
โดยแผนภาพ ดังภาพประกอบ 1

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ/การเป็นพี่เลี้ยง 
(1 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 3 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 12 สัปดาห์ รวม 36 ชั่วโมง)

ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ�เชิงกลยุทธ์ของผู้บริห�รโรงเรียนมัธยมศึกษ�  
(เวล�รวมทั้งหมด 390 ชั่วโมง)

ขั้นที่ 3 การพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (12 สัปดาห:์ 324 ชั่วโมง)

ขั้นที่ 2 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ (12 ชั่วโมง)

การฝึกอบรม 

ขั้นที่ 1 การสร้างความตระหนัก (18 ชั่วโมง)

ภ�พประกอบ 1 แสดงวิธีการและกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Modul 5 
การก�าหนดวิสัยทัศน์ 
(2 ชั่วโมง 30 นาที)

Modul 4  
การคิดเชิงปฏิวัติ 

(1 ชั่วโมง 30 นาที)

Modul 3  
ความคาดหวังและการสร้าง

โอกาสแห่งอนาคต (2 ชั่วโมง)

Modul 2  
ความสามารถน�าปัจจัยต่างๆ  
มาก�าหนดกลยุทธ์ (2 ชั่วโมง)

Modul 1  
ความคิดความเข้าใจระดับสูง 

(1 ชั่วโมง 30 นาที)
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อภิปรายผล

ผลการวิจัยการพฒันาโปรแกรมเสรมิสร้าง 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม มีประเด็นส�าคัญที่จะน�ามาอภิปราย
ผล ดังต่อไปนี้

1. สภาพปัจจุบันภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม โดย
รวม อยู่ในระดับน้อย ซึ่งถือว่าเป็นระดับท่ีต้องมี
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน การที่ผล
การวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษามีกระบวนการเข้าสู่ต�าแหน่ง
โดยให้ความส�าคัญกับการประเมินความรู้ความ
สามารถและความพร้อมในการบริหารโรงเรียน 
โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบั
การบริหารตามภารกิจของสถานศึกษา กฎหมาย 
ระเบยีบปฏบิติัทีเ่กีย่วข้อง และเมือ่ผ่านกระบวนการ 
คดัเลอืกแล้ว แม้จะมกีารสมัมนาก่อนเข้าสูต่�าแหน่ง 
แต่ก็เน้นความพร้อมในการปฏิบัติงานหน้าที่  
ข้อก�าหนด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ 
เน้นไปที่การพัฒนาภาวะผู้น�าที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์การน�าองค์การ นอกจากนี้การรับรู้ 
ของครูซึ่งเป็นให้ข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ มีการรับรู ้
เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับต�่ากว่ามาตรฐาน สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหาร
โรงเรียนในฐานะผูน้�า ยังไม่ประสบผลส�าเรจ็ในการน�า
เชิงกลยทุธ์เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาให้สงูขึน้ 
เมือ่พจิารณาผลการวจัิยเป็นรายด้านกพ็บว่า ภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
3 ด้าน ได้แก่ ความคิดความเข้าใจระดับสูง ความ
สามารถน�าปัจจยัต่างๆ มาก�าหนดกลยุทธ์ การคิด
เชงิปฏบัิต ิและอยูใ่นระดบัน้อย 2 ด้าน ได้แก่ ความ
คาดหวงัและการสร้างโอกาสแห่งอนาคต และการ
ก�าหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งก็ถือได้ว่าทุกๆ ด้านยังอยู่ใน
ระดับที่ต้องเร่งพัฒนา โดยเฉพาะด้านการก�าหนด

วิสัยทัศน์ และความคาดหวังและการสร้างโอกาส
แห่งอนาคต ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า การน�าองค์การ 
ทกุประเภท รวมทัง้องค์การทางการศกึษาหรอืสถาน
ศกึษา จ�าเป็นต้องมทีศิทางทีช่ดัเจน ความคาดหวัง
และเป้าหมายระยะยาวมีความเหมาะสมและเป็น
ไปได้ มองเห็นโอกาสที่สามารถแข่งขันได้ ตลอด
จนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพ 
ของผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันยังต�่ากว่ามาตรฐาน 
ดังที่ ตะวัน สื่อกระแสร์ (2556) ระบุว่า การ
ก�าหนดวิสัยทัศน์เป็นการก�าหนดภาพอนาคตของ
องค์การที่ต้องการจะไปให้ถึง ซึ่งจะต้องมีความ
ชดัเจนและจะต้องมกีารก�าหนดตวัชีว้ดัความส�าเรจ็
ไว้ด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องทุกฝ่าย
ได้ร่วมกนัก�าหนดเพือ่ให้เป็นทีย่ดึถอืร่วมกนัและเป็น
ทศิทางในการด�าเนนิงานร่วมกนั ท�านองเดยีวกนักบั  
ธรีศกัดิ ์ชนะบางแก้ว (2557) กล่าวว่า การก�าหนด
วสิยัทศัน์ เป็นการสร้างความคาดหวังทีเ่ป็นสิง่ทีพ่งึ
ปรารถนาทีม่องเหน็ได้ รบัรู้ เข้าใจร่วมกนัได้เหมอืน
กัน และมีแผนปฏิบัติที่แสดงให้เห็นวิธีการที่มุ่งสู่
จุดหมายชัดเจน คุ้มค่า ทั้งทางด้านปริมาณและ
คุณภาพ โดยผู้บริหารจะมีการติดตามประเมินผล
การปฏบัิตติามวิสยัทศัน์ ถ้าผูบ้รหิารไม่มวิีสัยทศัน์ 
มีวิสัยทัศน์แคบ ก็อาจท�าให้สถานศึกษาไม่พัฒนา
หรือไม่สามารถด�ารงอยู่ได้

ผลการวจัิยยงัพบว่าสภาพทีพึ่งประสงค์ภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านก็พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งชี้ให้เห็น
อย่างชัดเจนว่า ยังมีความแตกต่างระหว่างระดับ
ภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ทีค่าดหวงัให้ผูบ้รหิารโรงเรยีน
มัธยมศึกษามีกับสภาพภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ที่มี
อยู่จริง การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเป็น
เพราะว่า การพฒันาผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ท้ังที่ด�าเนินการโดยส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา หรือส�านักงานคณะกรรมการ
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การศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรือหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องอืน่ๆ 
ยงัด้อยประสทิธภิาพและไม่ตรงเป้าหมาย ขาดการ
มุง่เน้นการพฒันาภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษา และการทีผู่ใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่
เป็นครซ่ึูงมกีารรบัรู้เกีย่วกบัคุณภาพการศกึษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัต�า่กว่ามาตรฐานกลางของชาต ิมคีวามเกีย่วโยง
กบัภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ด้านการก�าหนดวสิยัทศัน์ และความ
คาดหวังและการสร้างโอกาสแห่งอนาคต ในอันท่ีจะ
ก�าหนดเป้าหมายทีมุ่ง่บรรลใุห้ชดัเจน และก�าหนด
กลยุทธ์ที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายคุณภาพที่ 
สูงขึ้น ดังที่ Ireland and Hitt (1999) ได้ให้ทัศนะ
เกีย่วกับผู้น�าเชิงกลยุทธ์ทีจ่ะน�าพาองค์กรไปสูค่วาม
ส�าเร็จได้นั้นจะต้อง 1) สามารถให้วิสัยทัศน์ที่แจ่ม
ชัดและมีลักษณะที่จูงใจที่ได้จากบุคคลฝ่ายต่างๆ 
2) ตระหนกัให้ความส�าคัญต่อการใช้ประโยชน์และ
ด�ารงรกัษาจดุเด่นทีเ่ป็นแกนสมรรถนะขององค์การ
ให้ได้ เพราะจุดเด่นดังกล่าวจะเป็นทั้งทรัพยากร
และขีดความสามารถทีจ่ะท�าให้องค์การมีอตัลกัษณ์ 
สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน 3) มุ่งเน้นกิจกรรม
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการของการ
เรียนรู้อย่างตอเนื่อง 4) ด�าเนินกิจกรรมที่เป็นการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมความมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
ขององค์การด้วยการกระตุน้และเปิดกว้างแก่ทกุคน 
5) ยึดมั่นและมุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติต่างๆ อย่างมี
จริยธรรม ด้วยการแสดงถงึความซือ่สัตย์ มีคณุธรรม 
ยดึมัน่ในหลกัการของตน ทัง้สามารถจูงใจผูป้ฏบิตัิ
ให้ปฏิบัติงานบนหลักของความมีจริยธรรม และ 
6) สามารถสร้างความมีประสิทธิผล และความมี
ดลุยภาพขององค์การ ระหว่างการควบคุมทีเ่น้นใน
ความยืดหยุ่นและการรเิริม่ใหม่ๆ ทีมุ่ง่ผลระยะสัน้ 
และมุ่งผลระยะยาว ท�านองเดยีวกันกับ พิพฒัน ์น
นทนาธรณ์ (2561) ชี้ว่า ผู้น�าที่ดีจะต้องมีความ
สามารถในการคิดก�าหนดวิสัยทัศน์และยังต้อง

เชื่อมโยงให้เข้ากับการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ต้อง
รังสรรค์วิสัยทัศน์ที่ทรงอ�านาจเพื่อใช้เป็นแนวทาง
การด�าเนินงานขององค์การ

2. ความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เรียงล�าดับความส�าคัญของความ
ต้องการจ�าเป็นจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ การ
ก�าหนดวิสัยทัศน์ ความคาดหวังและสร้างโอกาส
แห่งอนาคต ความสามารถน�าปัจจัยต่างๆ มา
ก�าหนดกลยุทธ์ การคิดเชิงปฏิวัติ และความคิด
ความเข้าใจระดับสูง ตามล�าดับ จะเห็นได้ว่าด้าน
ท่ีมีล�าดับความส�าคัญของความต้องการจ�าเป็น
อยู่ในล�าดับแรกมีความสอดคล้องกับสภาพที ่
พึงประสงค์ ได้แก่ ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเป็น 
เป้าหมายส�าคัญท่ีสถานศกึษามุง่บรรลใุนระยะยาว 
ที่สะท้อนความต้องการและความคาดหวังของ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยี ส่วนองค์ประกอบด้านอืน่ๆ ทีม่คีวาม
ต้องการจ�าเป็นในล�าดับที่ลดหลั่นลงไปเป็นองค์
ประกอบที่สนับสนุนในการก�าหนดวิสัยทัศน์และ
การสร้างกลยุทธ์เพื่อด�าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
กล่าวคอื วสิยัทศัน์จะช่วยสร้างความผกูพนัและร้อย
รัดพลังของสมาชิกเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ผู้น�าที่
มวีสิยัทศัน์จะสามารถก�าหนดวสิยัทศัน์องค์การได้
เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับสภาวะการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลง วิสัยทศัน์จงึเป็นเป้าหมายอนาคตที่
สามารถเกดิขึน้ได้จรงิ มคีวามชดัเจน ส่ิงทีต้่องการ
ให้เกิดคืออะไร จะต้องท�าอะไร และท�าอย่างไรจึง
จะบรรลุเป้าหมายนั้น วิสัยทัศน์ที่แจ่มแจ้งชัดเจน
นั้นมาจากการเข้าใจองค์การอย่างถ่องแท้และลึก
ซึง้ แต่ในปัจจบุนัเป้าหมายทีมุ่ง่บรรลใุนการจดัการ
ศกึษาของโรงเรยีนมธัยมศกึษา ยงัไม่บรรลเุป้าหมาย  
แสดงว่ากลยุทธ์การขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มุ่งสู่
วสัิยทศัน์จ�าเป็นต้องทบทวน และเป็นบทบาทส�าคญั
ของผู้น�าเชิงวิสัยทัศน์ ดังที่ รังสรรค์ ประเสริฐศรี 
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(2551) ชีว่้า การก�าหนดวสิยัทศัน์จะต้องกว้างไกล  
ชัดเจนเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต 
กระตุ้นสมาชิกให้มีความรู้สึกสนใจ มุ่งมั่น ปฏิบัติ
ตามด้วยความเต็มใจ ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และค่านยิมของสถานศกึษา ผูบ้รหิารและครมูส่ีวน
ร่วมในการคดิและให้การสนบัสนนุ สะท้อนให้เหน็
จดุหมายปลายทาง ทศิทางในอนาคตทีท่�าให้ส�าเรจ็
ตามเป้าหมาย และ Dubrin (2004) ระบุว่า การ
ก�าหนดวิสัยทัศน์จะสะท้อนภาพขององค์การที่
ต้องการจะเป็นไปในอนาคต หรือเป็นเป้าหมายที่
มีลักษณะกว้างๆ ซึ่งเป็นความต้องการในอนาคต 
โดยยังไม่ได้ก�าหนดวิธีการเอาไว้ เป็นการสร้าง
ความคิดโดยการใช้ค�าถาม และวิสัยทัศน์ซึ่งเป็น
รูปแบบของข้อเสนอแนะแบบไม่เจาะจง และเป็น
ต�าแหน่งของทศิทางท่ีจะไป ในการก�าหนดวิสยัทัศน์ 
มกีารศกึษา วเิคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกแล้วน�าข้อมลูมาก�าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
น�าไปสู่การปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก�าหนดวสิยัทศัน์ ให้บคุลากรมส่ีวนร่วม
ในการก�ากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามวิสัยทัศน์ บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการศึกษาวเิคราะห์นโยบายระดบัต่างๆ เพ่ือน�า
มาใช้ประกอบการก�าหนดวสิยัทศัน์ของสถานศกึษา  
มกีารประชมุชีแ้จง ให้บคุลากรเข้าใจวสิยัทศัน์ก่อน
น�าไปสู่การปฏิบัติ ชี้แจงให้บุคลากรทุกฝ่าย มอง
เห็นความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์ มีการตรวจสอบ 
ทบทวนวิสัยทัศน์และปฏิบติัตามล�าดับข้ันตอนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายเน้นการ
ท�างานเป็นทมี นอกจากนี ้Dubrin (2004) ได้ชีถ้งึ
การมคีวามคาดหวงัและการสร้างโอกาสแห่งอนาคต
ซึ่งต้องอาศัยทักษะการคาดคะเนอนาคต จาก 

ค�ากล่าวที่ว่าการมองอนาคตอย่างทะลุปรุโปร่ง
เป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างความส�าเร็จ
และความล้มเหลว ดังนั้นจึงต้องท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับอนาคต เป็นการคาดคะเนอย่างแม่นย�า
เกีย่วกบัรสนยิมและความต้องการของสงัคม การมี
ความคาดหวงั และการสร้างโอกาสส�าหรบัอนาคต
นั้น เป็นความสามารถวางแผนงานและก�าหนด 
เป้าหมายความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานอย่างมหีลกั
การและเป็นระบบ มีความสามารถท�างานเชิงรุก
โดยการออกแบบการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเป็น 
รูปธรรมชัดเจน มีความสามารถคิดเชิงรุกสร้าง
วิกฤติให้เป็นโอกาส และไม่รีรอที่จะน�าโอกาสนั้น
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา มีความ
สามารถคาดการณ์แนวโน้มอนาคตและคิดเชิงรุก
ก�าหนดทศิทางของสถานศกึษาได้ สามารถวเิคราะห์
ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเพ่ือพฒันาสถานศกึษา มทีกัษะและไหวพรบิ 
การคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
และเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย

3. โปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์
ของผู้บริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักัดส�านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม ประกอบ
ด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) หลักการของโปรแกรม  
2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 3) เน้ือหาสาระ  
4) วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีวิธีการคือ ขั้นที่ 1:  
การสร้างความตระหนกั โดยการบอกเล่าประสบการณ์
ความส�าเร็จในการน�าเชงิกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร และ
การศึกษาดูงานในสถานศึกษาท่ีผู้บริหารมีความ
โดดเด่นในการน�าเชิงกลยุทธ์ ขั้นที่ 2: การพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ โดยการศึกษาด้วยตนเอง  
(Self-learning) และการฝึกอบรม (Training) แต่ละ 
Module ใช้เวลาในการฝึกอบรมลดหลัน่กนัไปตาม
ล�าดบัความส�าคญัของความต้องการจ�าเป็นในการ
พัฒนา ดังนี้ Module 1 ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง 30 
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นาที Module 2 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง Module 3 ใช้
เวลา 2 ชั่วโมง Module 4 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 
นาที และ Module 5 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 
ขั้นที่ 3: การพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(On the Job Learning) ควบคู่ไปกับการประชุม 
(Meeting) การแลกเปลีย่นประสบการณ์ (Sharing 
Experiences) การสร้างชมุชนการเรยีนรู้ทางวชิาชพี 
(Professional Learning Community: PLC) และ
การมพีีเ่ล้ียง (Mentoring) และ 5) การประเมนิผล  
มีการประเมินก่อน ระหว่าง และหลังการพัฒนา 
โดยการสอบ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
สะท้อนจากเพื่อนผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ
และจากพี่เลี้ยง และการประเมินจากบุคลากรใน 
สถานศึกษาของผู้บริหารที่เข้าร่วมพัฒนา และผล
การประเมินโปรแกรม พบว่า ทั้งด้านความเหมาะ
สม และด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 
การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า  
การพฒันาโปรแกรมเสรมิสร้างภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษามหาสารคาม ได้ยึด
กระบวนการพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนหลักการ 
กระบวนการ และวธีิการพฒันาภาวะผูน้�า กล่าวคอื  
การพัฒนาภาวะผู ้น�าได้ให้ความส�าคัญและ 
มุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาของผู้บริหาร รอง
ลงมาเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคนอ่ืน 
และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาเอกสาร 
เกีย่วกบัภาวะผูน้�าเชงิกลยทุธ์ ดังท่ี Rabin (2013) 
ได้เสนอหลกัการพฒันาภาวะผูน้�าแบบ 70-20-10 
ซึ่งเป็นแนวคิดพัฒนาขึ้นโดย Center for Creative 
Leadership โดยแบ่งหลกัการพัฒนาภาวะผูน้�าออก
เป็น แบบเป็นทางการ ร้อยละ 10 และแบบไม่
เป็นทางการร้อยละ 90 โดยในส่วนของการพฒันา
แบบไม่เป็นทางการ แนะน�าให้ร้อยละ 70 ของการ
เรียนรู้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และลงมือ
ปฏิบัติในงานจริง และร้อยละ 20 ของการเรียนรู้  

เป็นการเรียนรู้ที่ได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน
จากผู้อื่น เช่น การได้รับการโค้ชโดยหัวหน้าของ
ตนเอง ส่วนการพฒันาภาวะผูน้�าแบบเป็นทางการ
อีกร้อยละ 10 เป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน เรียน
ทางไกลผ่าน e-learning หรอืการเรยีนรูน้�าโดยผ่าน
วิทยากร สอดคล้องกับ Lombardo & Echinger 
(1996) ได้กล่าวอ้างถงึผลการวจัิยทีแ่สดงให้เหน็ว่า  
ผูบ้รหิารอาวโุสได้ระบถุงึการพฒันาประสบการณ์ที่
ส�าคัญของตนมาจากแหล่งที่ส�าคัญ ได้แก่ ร้อยละ 
70 มาจากความท้าทายจากงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ  
20 มาจากบุคคลอ่ืน และร้อยละ 10 มาจาก 
เข้ารับการฝึกอบรมและการเข้าศึกษารายวิชา
อย่างเป็นทางการ ท�านองเดียวกันกับ Reinhold,  
Patterson, and Hegel (2015) ได้เสนอแนวคิด
การพัฒนาภาวะผู้น�าแบบ 3x3x3 โดยชี้ว่าบุคคล
และองค์การได้เผชญิความท้าทายกบัความพยายาม
ที่จะประยุกต์ใช้และบูรณาการการเรียนรู้และการ
พัฒนาขีดความสามารถภาวะผู้น�าในการท�างาน 
ความท้าทายเหล่านั้น ได้แก่ 1) การอบรมอย่าง
เป็นทางการซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 
ซึ่งไม่ได้รับประกันว่า แนวคิด หลักการปฏิบัติหรือ
แนวทางการแก้ปัญหาจะเป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
และถูกน�ามาประยุกต์ใช้หลังสิ้นสุดโครงการ การ
เรียนรูใ้หม่ๆ ก็ถกูลืมอยา่งง่ายดาย หากปราศจาก
การประยกุต์ใช้ เขาได้เน้นย�า้ว่า ภาวะผูน้�าและการ
พฒันาภาวะผูน้�ามกัจะขึน้อยูก่บับคุคลทีม่ส่ีวนร่วม
ในบริบทการท�างาน การพัฒนาภาวะผู้น�าเป็นการ
เรียนรู้และประยุกต์ใช้ Soft skills ซึ่งเป็นทักษะ
ที่จ�าเป็นต้องมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
แนวคิดและแนวทางในบริบทแวดล้อมของผู้เข้า
อบรม ทักษะดังกล่าวจ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจ 
ตดัสนิใจ และภาวะของจิตใจ และนอกเหนอืจากนี้
คอื ความปรารถนาและการจงูใจทีจ่ะปฏบิตัสิิง่ทีไ่ด้
เรียนรู้ ซึ่งผิดกับ Hard Skills ที่สามารถประยุกต์
ใช้ในสิ่งแวดล้อมในขณะการฝึกอบรมได้โดยง่าย 
เช่น การฝึกทักษะคอมพิวเตอร์หรือทักษะด้าน
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เทคนิคต่างๆ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์
พิศา ชัชชวพันธ์ (2559) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา องค์ประกอบ
ของโปรแกรม คือ 1) หลักการของโปรแกรม  
2) วตัถปุระสงค์ของโปรแกรม 3) เนือ้หาสาระ โดย
เนื้อหาสาระของโปรแกรม ประกอบด้วย 3 โมดูล 
ได้แก่โมดูล 1) หลักการของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 
โมดลู 2) คณุลกัษณะของภาวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์โมดลู 
3) ทักษะของภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ 4) กิจกรรม
การพัฒนาของโปรแกรม มีกระบวนการพัฒนา 
3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การอบรมสัมมนาและใช้ 
ชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ 
โดยการท�างานร่วมกับผู้อื่น ส่วนที่ 3 การเรียนรู้
ผ่านการท�างาน 5) การวดัและประเมนิผลโปรแกรม 
ใช้เวลาในการพัฒนา จ�านวน 180 ชั่วโมง และ
ผลการวิจัยของ จรูญรัตน์ วัฒนศักดิ์ศิริ (2561) 
ท�าการวิจยัเรือ่งการพฒันาภาวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์ของ
หวัหน้าสาขาวชิาในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พบว่า วธิกีารพฒันาภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์ ใช้วิธกีาร
ฝึกอบรมโดยการบรรยาย กรณีศึกษา การประชุม
แบบระดมสมอง และหลักสูตรการพัฒนาภาวะ
ผูน้�าเชงิกลยทุธ์ประกอบด้วย 3 หน่วยการฝึกอบรม 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 19 ชั่วโมง 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 ผลการวจิยัชีว่้า ภาวะผูน้�าเชิงกลยทุธ์
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษามหาสารคาม อยู่ใน
ระดบัน้อย ดงันัน้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรต้องพจิารณา
พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง ควบคูไ่ปกับการปฏิบตัิ
งานในสถานศกึษาของตน และส�านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษามหาสารคามและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ควรให้ความส�าคญัและด�าเนนิการพฒันา

ภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์ และด้านความคาดหวังและการสร้าง
โอกาสแห่งอนาคต 

1.2 ผลการวิจยัช้ีว่า ความต้องการจ�าเป็น
ในการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
โรงเรยีนมธัยมศึกษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ด้านการก�าหนด
วิสัยทัศน์ มีล�าดับความส�าคัญของความต้องการ
จ�าเป็นในการพัฒนาล�าดับที่ 1 และล�าดับที่ 2 
ได้แก่ ความคาดหวังและสร้างโอกาสแห่งอนาคต 
ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันภาวะผู้น�าเชิงกล
ยุทธ์ของ 2 ด้านนี้อยู่ในระดับต�่า ดังนั้น ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามและ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทีม่บีทบาทหน้าทีพ่ฒันาภาวะ
ผู้น�าของผู้บริหาร ควรให้น�้าหนักและความส�าคัญ
กับ 2 ด้านนี้เป็นเบื้องต้น 

1.3 ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมเสริม
สร้างภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษามหาสารคาม มคีวามเหมาะสม และมี
ความเป็นไปได้ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ดงัน้ันส�านักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษามหาสารคาม ควรน�า
ไปใช้เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาต่อไป

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยต่อไป

2.1 ผลการวจัิยพบว่าภาวะผู้น�าเชงิกลยทุธ์
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษามหาสารคาม อยูใ่น 
ระดับน้อย ดังนั้นจึงควรท�าวิจัยปฏิบัติการเพื่อ 
มุ่งพัฒนาภาวะผูน้�าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของ 
สถานศึกษาแต่ละแห่ง 

2.2 ผลการวจัิยพบว่าสภาพปัจจุบันภาวะ
ผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ด้านความคาดหวงัและการสร้างโอกาส
แห่งอนาคต และด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์ อยู่ใน
ระดับน้อย ขณะที่สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ
มาก ดังนั้นจึงควรท�าการวิจัยและพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความจ�าเพาะเจาะจงใน
ด้านความคาดหวงัและการสร้างโอกาสแห่งอนาคต 
และด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์

2.3 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์ของผู้
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม ดา้นการ
ก�าหนดวิสัยทัศน์ มีล�าดับความส�าคัญของความ
ต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาเป็นล�าดับที่ 1 ดังนั้น
จึงควรพิจารณาท�าการวิจัยและพัฒนา หรือการ
วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉพาะด้านการ
ก�าหนดวิสัยทัศน์
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