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การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Study of Administrator’s Strategic Leadership Trait of
Primary Educational Service Area Office
จิรัฎฐ์ ฉัตร์เบญจนันท์1
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ2์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 2) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยดาเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์
เอกสาร ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จานวน 302 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น จากประชากรจานวน 1,364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความตรงเชิงเนื้อหา 0.6-1.0 และค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.921-0.946 การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประกอบ ด้วย 5
องค์ประกอบ คือ การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสร้างและธารงค์รักษาทีม การจูงใจและพัฒนา
บุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติ
2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพบว่ามีความตรงเชิงโครงสร้าง (Chi–Square = 3.87,df = 3, P-value = 0.28, RMSEA
= 0.023, GFI =1.00, AGFI =0.99)
คาสาคัญ : คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ABSTRACT
The aims of this research were to (1) study administrator’s strategic leadership trait of
primary educational service area office, (2) to verify the validity of direct effect of structural
administrator’s strategic leadership trait of primary educational service area office with empirical
data. Method is as follows 2 steps: step 1 study papers ,theory and research about administrator’s
strategic leadership trait of primary educational service area office by analyzing documents step 2
to verify the validity of direct effect of structural administrator’s strategic leadership trait of primary
educational service area office .The samples were the director and deputy director of the Office of
1
2

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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primary educational service area office 302 people from 1,364 population by randomly stratified.
The instrument used in this study was rating scale 5 level questionare. Content validity were
between 0.6-1.0 and the reliability between 0.921 to 0.946, analyzed by confirmatory factor
analysis.
The research found.
1) administrator’s strategic leadership trait of primary educational service area office
consists of five components: determining strategic direction, the aim of achievement creating and
maintaining team, motivation and personal development and performance evaluation .
2) The structural model were consistent.(Chi–Square = 3.87, df = 3, P-value = 0.28, RMSEA
= 0.023, GFI = 1.00,AGFI = 0.99)
Keywords: Strategic Leadership Trait, primary educational service area office
บทนา
ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่ละประเทศมี
การแข่งขันกันสูง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในแต่ละประเทศจะต้องปรับตัวรับต่อการเปลี่ยนแปลง ประเทศ
ไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ในสภาวะเช่นนี้สังคมไทยจึงต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถ
ดารงอยู่ ได้ อย่ างเข้ มแข็ ง ยั่ งยื น และมีความสุ ข การที่ ประเทศไทยจะสามารถปรั บตั วและพั ฒนาตนเองให้ ทั นกั บการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันได้นั้นจะต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
ความสามารถในการปรับตัวและการคิดแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กัลยรัตน์ เมืองสง, 2550 :
3) การศึกษาของคนในชาติเป็นรากฐานที่สาคัญในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีคุณภาพการวางรากฐานของ
การศึกษาให้มีคุณภาพดังกล่าวจาเป็นต้องเริ่มต้นและให้ความสาคัญต่อการศึกษาประถมศึกษาหรือการศึกษาภาคบังคับ ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้เป็นการศึกษาภาค
บังคับ มีจานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่
สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ เพื่อลดปัญหาการจัดการศึกษาที่เป็นไปในลักษณะการรวมศูนย์อานาจเข้าสู่
ส่วนกลาง ซึ่งขาดเอกภาพด้านนโยบายและการบริหาร ขาดระบบการกากับตรวจสอบคุณภาพ ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ขาดการพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่อง และขาดความเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีหลักการการกระจายอานาจในการจัดการศึกษา ให้ระบบ
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดหลักการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นและประชาชน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งราชอาณาจักรไทย (Office of the Basic Education Commission
of Thailand) เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
ส่วนกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
การกระจายอานาจสู่การบริหารและการจัดการศึกษาระดับองค์กรปฏิบัติในท้องถิ่น เป็นการบริหารและการดาเนินงาน
ระดับปฏิบัติการในท้องถิ่น ที่กาหนดให้การปฏิบัติเสร็จสิ้นที่สถานศึกษาให้มากที่สุด โดยยึดหลักความ มีอิสระและ
คล่องตัวเป็นสาคัญ แต่ถ้าหากไม่สามารถเสร็จสิ้นที่สถานศึกษาได้ ให้สิ้นสุดที่เขตพื้นที่การศึกษา โดยต้องเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปฏิบัติในท้องถิ่น แบ่งเป็น
2 ระดับ คือ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ตราขึ้นเพื่อมุ่งที่จะปฏิรูประบบการ
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บริหารจัดการการศึกษาของไทย ยึดหลักความมีเอกภาพในด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการ
กระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ประชาชนมีส่วนร่วม จึง
กาหนดให้มีการบริหารจัดการศึกษาในลักษณะของ”เขตพื้นที่การศึกษา” รวมทั้งกาหนดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาระดับต่ากว่าปริญญายึดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหลัก (มาตรา 37) มีหน่วยงานส่วนกลางประจาภูมิภาคต่างทั่ว
ประเทศ ได้แ ก่ ส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษาจ านวน 185 เขตพื้น ที่ การศึก ษา สานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาจานวน 42 เขต รวมทั้งสิ้น 225 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ของ
ไว้ดังนี้ 1) รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอานาจ และหน้าที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษามอบหมาย 2) เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอานาจและหน้าที่
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา 3) พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้ บริ หารสถานศึ กษา ผู้บริหารการศึ กษาใน
หน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4)
จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 5)
จัดทาทะเบียนประวัติ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 6) จัดทามาตรฐานคุณภาพงาน
กาหนดภาระงานขั้นต่าและเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 7) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึ กษา พ.ศ. 2547 และกฎหมายอื่ น หรื อตามที่ อ.ก.ค.ศ. มอบหมาย และยั งด ารงต าแหน่ งเป็ นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีอานาจหน้าที่เป็นไปตาม มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังได้รับการกระจายอานาจจากกระทรวงศึกษาในการจัดการศึกษา
ปัจจุบันหลายฝ่ายมองเห็นตรงกันว่า “คุณภาพการศึกษาไทยตกต่า”ข้อมูลการประชุม World Economic
Forum (WEF)-The Global Cometitiveness Report 2012-2013 ซึ่งเป็นการประชุม “เวทีเศรษฐกิจโลก” ที่จัดขึ้น
เป็นประจาทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาพบว่าผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของไทยรัง้ ท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนซึง่ อยู่
ในอันดับที่ 8 ตามหลังกัมพูชาและเวียดนาม ผลการทดสอบ O-NET ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT) พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ได้คะแนนวิชาต่าง ๆ ต่ากว่าเกณฑ์ และที่สาคัญคือผลสอบ PISA พบว่า
เด็กไทยส่วนใหญ่อ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องคือ มีตั้งแต่อ่านไม่ออกอ่านแล้วตีความไม่ได้วิเคราะห์ความหมายไม่ถูก การ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาผู้นาองค์การจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของการเปลี่ ยนแปลง พร้อมทั้งปรับ
ความคิด การกระทาและวิธีการในการทางาน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นสาคัญ รวมถึงการทาให้บุคลากรใน
องค์การ และบุคคลภายนอกมีเจตคติที่ดีกับองค์การและผู้นาด้วย (รวีวรรณ กลิ่นหอม, 2550) คุณลักษณะภาวะผู้นา
สมั ยใหม่ ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง และประสบความส าเร็ จรู ปแบบหนึ่ งคื อคุ ณลั กษณะภาวะผู้ น าเชิ งกลยุ ทธ์ (Strategy
Leadership) เป็นรูปแบบภาวะผู้นาที่มีกระบวนการในการกาหนดทิศทางกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์การ ใน
การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้องค์กรสามารถอยู่รอดต่อไปได้ ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีขององค์การ
และสภาพแวดล้อมไว้ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549 ผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษา จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ เพื่อบริหารองค์การที่รับผิดชอบให้ประสบความสาเร็จ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้วิจัยทาการสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีดังนี้
ผู้วิจัยศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะ
ผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารองค์การทั่วไป ของ Dress & Mill, 1993; DuBrin, 1998; Adair John Eric, 2010; Nahar,
2000; Robbins & Coulter, 2003; Davies & Davies, 2006; Kaplan & Norton, 1996; ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2543;
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2549; ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2545; ธงชัย สันติวงษ์, 2546; ศิริวรรณ เสรีรักษ์ และคณะ,
2548; กัลยรัตน์ เมืองสง, 2550; เนตร์พัฒนา ยาวิราศ, 2550; สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์,2550; รวีวรรณ กลิ่นหอม, 2550;
สมยศ นาวีการ, 2550 และเชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ, 2553 เป็นกรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ โดยใช้ตารางเมทริกซ์ สรุปเป็นคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
5 ประการ ได้แก่ 1) การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ 2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3) การสร้างและธารงรักษาทีม 4) การจูงใจและ
พัฒนาบุคลากร 5) การประเมินผลการปฏิบัติ
สมมติฐานการวิจัย
ความตรงเชิ งโครงสร้ างของคุ ณลั กษณะภาวะผู้ น าเชิ งกลยุ ทธ์ ของผู้ บริ หารส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพบว่ามีความตรงเชิงโครงสร้าง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการวิจัยไว้ดังนี้
การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มี 2
ขั้นตอน ดังนี้
1.การวิเคราะห์เอกสาร
แหล่งข้อมูล คือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกล
ยุทธ์
ตัวแปรที่ศึกษา คือ คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2.ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย ผู้ อานวยการและรองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 185 เขต จานวน 1,364 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ างในการวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยื นยั น (CFA) ผู้ บริ หารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา
ประกอบด้วย ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจานวน 302 คน โดยกาหนด
ขนาดตามตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ทาการสุ่มแบบขั้นตอน (Stratified Random Sampling)
คานวณสัดส่วนจาแนกตามภาคจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 42 เขต เก็บข้อมูลจากผู้บริหารของ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้งหมด
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความตรงเชิงโครงสร้างของคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
(1) นาข้อมูลจากการสังเคราะห์เอกสารมาสร้างเป็นแบบสอบถาม
(2) หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Consistency : IOC ) ของแบบสอบถามโดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ให้ความ
คิดเห็น แล้วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Consistency : IOC ) มีค่า IOC ระหว่าง
0.6 -1.0
(3) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับรองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จานวน 30 คน ให้ตอบแบบสอบถาม จากนั้นทาการหาค่าความเชื่อมั่นโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามรายด้าน อยู่ระหว่าง0.921-0.946 ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคของแบบสอบถามทั้งชุดเท่ากับ 0.93
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (CFA) เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่าผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 86.85) อายุระหว่าง 51-55 ปี (ร้อยละ 42.2) และ 56-60 ปี
(ร้อยละ 42.2) ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (ร้อยละ 82.8) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50001-60000 บาท (ร้อยละ
39.8) รองลงมา 40001-50000 บาท (ร้อยละ 28.3) ประสบการณ์ในตาแหน่งบริหาร 10-20 ปี (ร้อยละ48.1) เคยมี
ประสบการณ์การอบรมทางการบริหาร (ร้อยละ 96.1)
2. ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ผลการวิ จั ย พบว่ า คุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1. การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3. การสร้างและธารงรักษา
ทีม 4. การจูงใจและพัฒนาบุคลากร และ 5. การประเมินผลการปฏิบัติ ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามีคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ระดับสูง ในทุกองค์ประกอบ ดังแสดงในตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จาแนกตามองค์ประกอบ
คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
การสร้างและธารงรักษาทีม
การจูงใจและพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติ
คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

คะแนนเฉลี่ย
4.33
4.31
4.30
4.30
4.32
4.31

SD
.55
.54
.57
.56
.57
.52

แปลผล
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
ระดับสูง
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3. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ผลตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุท ธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพบว่ามีความตรงเชิงโครงสร้าง (Chi–Square=3.87, df =3, P-value=0.28, RMSEA =
0.023)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าทุกองค์ประกอบมีอทิ ธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การสร้างและธารงรักษา
ทีม (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.54) รองลงมาคือการประเมินผลการปฏิบตั ิ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.53) และการจูงใจและพัฒนาบุคลากร (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.52) ตามลาดับ
แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ได้องค์ความรู้ใหม่ซึ่งผู้วิจัยสามารถนาเสนอเป็นประเด็นเพื่ออภิปรายผลได้ดังนี้
คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากผลการวิจัย
ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะคือ (1) การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (3) การสร้างและธารงรักษาทีม
(4) การจูงใจและพัฒนาบุคลากรและ (5) การประเมินผลการปฏิบัติ ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ดารงตาแหน่งอยู่ในปัจจุบันมีคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ในระดับสูง องค์ประกอบของคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่พบมากที่สุดคือ การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการที่องค์กรมีการกาหนดทิศทางเป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหารอาจทาให้สามารถสร้างความเชื่อมโยง
และความชัดเจนตามเป้าหมาย การปฏิบัติงานในทุกระดับในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี ที่ผู้วิจัยได้
ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขึ้น ได้แก่ เดรสและมิลเลอร์ (Dess & Miller, 1993:267) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ พบว่า ความเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญอันดับแรก คือ การกาหนดทิศทางขององค์การ คือการสร้าง
วิสัยทัศน์ที่ง่ายแก่การเข้าใจ และคิ ดวิธีการกลยุทธ์ต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้
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ได้ผลที่ว่า ธุรกิจ เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรมองค์การจะมีรูปแบบอย่างไรต่อไปในอนาคต การที่ผู้บริหารสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามีคุณลักษณะของภาวะผู้นา ที่มีการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในรูปแบบของ
กระบวนการเชิงกลยุทธ์ มีการกาหนดเป้าหมาย ทิศทางและอนาคตขององค์กรที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้และเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ มีความสอดคล้องและสามารถรองรับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายทั้งในระดับสากล ระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีกลยุทธ์ในการกาหนดแผนงาน วิธีการ ใน
การก้าวสู่เป้าหมายที่เป็นไปได้และชัดเจน นอกจากนี้ผู้นายังมีหน้าที่ในการสร้างขวัญและกาลังใจ สร้างการมีส่วนร่วม สร้าง
วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทุกคน
การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
องค์ ประกอบคุณลั กษณะภาวะผู้ นาเชิงกลยุท ธ์ของผู้บ ริหารสานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
เกี่ยวกับการกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ จากการที่ผู้วิจัยทบทวนแนวคิด ทฤษฎี พบว่าผู้นาที่มีคุณลักษณะการกาหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย ผู้นามีการกาหนดวิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ เป้าหมาย ผลผลิตหลัก เป้าประสงค์ แผนงาน และ
โครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่นาสู่ก ารปฏิบั ติได้ชัดเจน มีจุดเด่นเป็น เ อกลัก ษณ์ของ
หน่วยงาน มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและเป้าหมายกลยุทธ์ ข องภาครัฐ มุ่งสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ผู้ที่มีส่วนได้เสียของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด มีก ารตรวจสอบความเป็น ไปได้ ของวิสัยทัศน์
สร้างจากแรงบันดาลใจ มีความทะเยอทะยาน คิดนอกกรอบและกว้างไกล เน้นการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ด้วยการมีส่วน
ร่วมและการทางานเป็นทีม มีการกากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ มีการทบทวนวิสัยทัศน์และ
ปฏิบัติตามลาดับขั้นตอน ดูบริน (DuBrin, 1998:344) ศึกษาภาวะผู้นาองค์การในเชิงกลยุทธ์โดยสรุปได้ว่า การกาหนด
ทิศทางขององค์การนั้น คือคุณลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของผู้นาองค์การ ผู้นาที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง (การคิด
เชิ งกลยุ ท ธ์) นั้ น ต้อ งอาศัย ทัก ษะด้ านความเข้ าใจที่ เ กิด ขึ้น ในระดั บสู ง เช่น ความสามารถในการคิด เชิ งมโนภาพ
(conceptually) ในการซึมซับและการรับรู้แนวโน้มของสิ่งต่างๆ จานวนมากได้อย่างมีเหตุผล และมีความสามารถใน
การสรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนปฏิบัติการ ควรมีความสามารถในการนาปัจจัยนาเข้าต่างๆ มากาหนด
กลยุทธ์ (gathering multiple inputs to formulate strategy) ตลอดจนการมีความคาดหวัง และการสร้างโอกาส
สาหรับอนาคต (anticipating and creating a future) ซึ่งต้องอาศัยทักษะการคาดคะเนอนาคต ดังนั้น ผู้นาจึงต้องทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับอนาคต ที่ต้องมีการคาดคะเนอย่างแม่นยาเกี่ยวกับรสนิยม และความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
เป็นการคาดคะเนทักษะต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับองค์การในอนาคตนั่นเอง ในขณะเดียวกันจะต้องมีวิธีคิดเชิงปฏิวัติ
(revolutionary thinking) หรือแนวคิดที่แหวกแนวแต่ได้ผล ซึ่งเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ระบบ หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ น การสร้ า งสรรค์ อ นาคตใหม่ (re-inventing the future) ที่ แ ตกต่ า งจากคน
อื่ น เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ (creating a vision อ้างถึงใน เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ, 2553:17)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาม
แนวคิดของ Adair อ้างถึงใน ธิญารัตน์ ช่วยรักษ์, 2551 กล่าวว่าการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achieving the common task)
เป็นการมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ สร้างบรรยากาศความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร แสวงหากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และสร้างผลผลิตงานบริการและกระบวนการต่างๆขององค์การ
สรุป จากการที่ผู้วิจัยทบทวนแนวคิด ทฤษฎี พบว่าผู้นาที่มีคุณลักษณะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย ผู้นาที่มีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การกาหนดบทบาทหน้าที่แต่ละตาแหน่งงานที่ชัดเจน การกาหนด
แผนงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลจากชุ มชนเป็นฐาน สร้างบรรยากาศความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร มีความแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน การบริหารงานที่เน้นความเป็นระบบ มีการทบทวนและปรับ

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2
18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย

โครงสร้างขององค์การเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง การให้คาแนะนาและคาปรึกษา แก่ผู้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของการปฏิบัติงาน การให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขข้อบกพร่อง การ
ทบทวนและปรับวิธีการควบคุมเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการควบคุมไม่เป็นไปตามที่กาหนด
การสร้างและธารงรักษาทีม
องค์ ประกอบคุณลั กษณะภาวะผู้ นาเชิงกลยุท ธ์ของผู้ บ ริหารสานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
เกี่ยวกับการสร้างและธารงรักษา ตามแนวคิดของ Adair (2010) กล่าวว่าการสร้างและธารงรักษาทีม (Build and
maintaining the team) เป็นการสนับสนุนการทางานเป็นทีมในการปฏิบัติกิจกรรม มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย สรุป จากการที่ผู้วิจัยทบทวนแนวคิด ทฤษฎี พบว่าผู้นาที่มีคุณลักษณะการสร้างและ
ธารงรักษาทีม ประกอบด้วย ผู้นาที่มีเชื่อการคิดอย่างมีเหตุผลและร่วมกันทางานเป็นหมู่คณะ กระตุ้นให้แต่ละคนในทีม
มีอุดมการณ์เดีย วกันและมีจิตสาธารณะ ให้เ กียรติย กย่องความเป็ นทีมงาน สนับ สนุนให้ พนักงานทุกระดับชั้นได้
ปฏิบัติงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน สร้างทีมงาน ตามบทบาทหน้าที่และเป้าหมายของทีม สื่อสารกันภายในองค์กรอย่าง
เปิดเผย แก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้อภัยกัน ให้กาลังใจกัน ไม่หาคนผิด แต่หาสาเหตุที่ผิดพลาด มีการจัดการระบบบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และเน้นการกระจายอานาจ เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
กากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นยอมรับและปฏิบัติงานร่วมกัน
การจูงใจและพัฒนาบุคลากร
องค์ ประกอบคุณลั กษณะภาวะผู้ นาเชิงกลยุท ธ์ของผู้บ ริหารสานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
เกี่ยวกับการจูงใจและพัฒนาบุคลากร ตามแนวคิดของ Adair (2010) กล่าวว่าการจูงใจและพัฒนาบุคลากร(Motivating
and developing the individual เป็นการพัฒนาบุคลากร โดยการให้อานาจพัฒนาความสามารถโดยคานึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล มอบหมายงานที่สาคัญและให้การสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม พัฒนาความรู้ความสามารถและ
ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน โดยให้คาปรึกษา แนะนา ฝึกสอนหรือจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติม สรุป จากการที่ผู้วิจัยทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี พบว่าผู้นาที่มีคุณลักษณะการจูงใจและพัฒนาบุคลากร หมายถึง ผู้นามีการพัฒนาบุคลากร พัฒนา
ความสามารถโดยคานึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล มอบหมายงานที่สาคัญ ให้การสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม พัฒนา
ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน การจัดหาสภาพแวดล้อมให้เกิดการกระตุ้น การจูงใจ มีการวางแผน
อนาคตสาหรับบุคลากรทุกระดับ การยกย่องสรรเสริญ การประเมินผลอย่างยุติธรรม การพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษาฯ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์หลักทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ฯทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
การประเมินผลการปฏิบัติ
องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ประสบความสาเร็จของผู้บริหาร จากการที่ผู้วิจัยทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี พบว่าผู้นาที่มีคุณลักษณะการประเมินผลการปฏิบัติ เป็นผู้นามีลักษณะการจัดโครงสร้างองค์กรมีความ
เหมาะสมและคล่องตัวซึ่งเอื้อต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แผนงาน/โครงการต่างๆมีการดาเนินงานโดยยึด
หลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าและประหยัด การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสม การเบิกจ่าย
งบประมาณมีความสะดวก รวดเร็ว ตามกาหนดเวลา บุคลากรมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่กาหนด การ
วัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ ง
นาผลการประเมินมาเป็ นข้อมูล ย้อนกลั บเพื่อพัฒ นาและปรับปรุ ง ผู้บริห ารให้ค วามสาคัญในการพัฒนาเขตพื้น ที่
การศึกษาฯเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ (2553) กล่าวถึงการประเมินผลงาน ( Evaluating
Results) เป็ น ขั้ น สุ ด ท้ า ยของกระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ คื อ การประเมิ น ผลงานเพื่ อ ให้ ท ราบว่ า กลยุ ท ธ์
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(Strategies) ที่นาไปปฏิบัติทาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย (Goals) หรือวัตถุประสงค์ (Objectives) ภายใต้พันธกิจ
(Mission) เพียงใด มีสิ่งใดบ้างที่ควรต้องมีการปรับแก้ไขอย่างไร กระบวนการประเมินผลงานเป็นการควบคุม (Control
Process)
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาตัวบ่งชี้ในคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินเพื่อการพัฒนา
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกาหนดนโยบายสนับสนุนการสร้างระบบเครือข่าย การบริหารงานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อเอื้อต่อการบริหารงานของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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