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ความหมายของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์



ภาวะผู้น าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์ทุกกลุ่ม 
ซึ่งในสังคมเราจะพบบุคคลจ านวนหนึ่งซึ่งใช้ภาวะผู้น าของตนเพื่อ
ประสานประโยชน์และขจัดข้อขัดแย้งให้กับสมาชิกในกลุ่ม สามารถกล่าว
ได้ว่าภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ส าหรับองค์การทุกประเภท ไม่ว่า
องค์การของรัฐหรือเอกชน รวมทั้งองค์การชุมชน เพราะองค์การจะมี
ความเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ าหรือไม่เพียงใดนั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการที่
องค์การนั้นมีผู้น าที่มีภาวะผู้น าเพียงพอที่จะโน้มน้าวชักจูงให้บุคลากร
ท างานให้แก่องค์การตามเป้าหมายที่วางไว้



ดังนั้นผู้บริหารจะต้องใช้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยน
ทิศทาง ขององค์การ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และการเพิ่มผลผลิต
หรือประสิทธิภาพขององค์การ ซึ่งมีนักวิชาการ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ
นิยามของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไว้ดังนี้



ดูบริน (Dubrin, 2007 อ้างถึงใน คมกฤช 
พรหมฉิน, 2560, น. 37) กล่าวว่า การเป็นผู้น า
เชิ งกลยุทธ์  (Strategy Leadership) หมายถึ ง 
กระบวนการในการก าหนดทิศทางกระตุ้นและสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่องค์กร ในการริเริ่มสร้างสรรค์ 
สิ่งต่างๆ ให้องค์กรอยู่รอดต่อไปได้การเป็นผู้น า
เชิงกลยุทธ์ยังเป็นอีกหนึ่งในประเภทของภาวะผู้น า 
ที่จะเป็นตัวผลักดันให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ประสบ
ความส าเร็จลุล่วงด้วยดี



เดวิด (David, 1997 อ้างถึงใน รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี, 2549, น. 2) กล่าวว่าการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) หมายถึง 
กระบวนการบริหารที่จะให้ปฏิบัติภารกิจของ
องค์กรให้ส าเร็จ ขณะเดียวกันก็พยายามรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรและสภาพแวดล้อมไว้ 
ลักษณะการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ในการก าหนดการปฏิบัติการ การประเมินผล 
และการ ตัดสินใจตามหน้าที่ ซึ่งช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์



คาฟท์ (Daft, 2005 อ้างถึงใน วารุณี ก๋งหมึง, 2559, น. 22)   กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการมอง อนาคต รักษาความยืดหยุ่น มีความคิดเชิงกลยุทธ์ 
และกระตุ้นริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่นเดียวกับ 
นงทานาทอร์น (Nongthanathorn, 2002) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์หมายถึงบุคคลที่มีผล
ต่อผลลัพธ์ขององค์การ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบวัฒนธรรมองค์การ 
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกทันท่วงที รับฟังและเข้าใจ ผู้ร่วมงาน สามารถก าหนด
และใช้แผนกลยุทธ์มีความยืดหยุ่นและเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์องค์การในอนาคต



ปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์ (อ้างถึงใน มนสิชา ธรรมรักษ์, 2561, น. 27) ได้กล่าวว่า ภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา
เอกชน โดยยึดเป้าหมายและภารกิจขององค์การเป็นหลัก และจะสรรหาวิธีการบริหารงาน ด้วย
การก าหนดทิศทางที่ชัดเจน การกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยรางวัลอันเกิดจากการบรรลุผลส าเร็จในงาน การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
โดยให้อ านาจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิด สร้างสรรค์ในการท างานด้วยเพื่อให้องค์การสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและยังคงไว้ซึ่ง
สัมพันธภาพระหว่างพนักงานด้วยกัน



มันฑนา กองเงิน (อ้างถึงใน เกศรา 
สิทธิแก้ว, 2558, น. 48) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic leadership) หมายถึง การเป็นผู้ที่
สามารถคาดการณ์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความ
ยืดหยุ่น และสามารถน าวิสัยทัศน์ไปสู่การ 
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ



สมยศ นาวิการ (อ้างถึงใน เกศรา สิทธิ
แก้ว, 2558, น. 48) ได้นิยามภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ว่า หมายถึง ความสามารถ คาดคะเนสร้าง
วิสัยทัศน์ รักษาความคล่องตัว และให้อ านาจแก่
บุคคลอื่น เพื่อที่จะสร้างการ เปลี่ยนแปลงเชิงกล
ยุทธ์ที่จ าเป็น



จากความหมายของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์จากนักวิชาการหลายๆ ท่าน
สรุปได้ว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การเป็นผู้ที่มีความสามารถในการก าหนด
ทิศทาง สร้างแรงบรรดาลใจ ก าหนดวิสัยทัศน์ไดส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร โดยยึดเป้าหมายและภารกิจ
ขององค์การเป็นหลัก รวมทั้งสามารถถ่ายทอดผลักดันให้การบริหารเชิงกลยุทธ์
ประสบความส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี



คุณลักษณะ/องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์



ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ เดวีส์ และ เดวีส์ (Davies & Davies, 2004 อ้างถึง
ใน เกศรา สิทธิแก้ว , 2558, น. 50) ได้ก าหนดรูปแบบของการเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า
คุณลักษณะของผู้น าเชิงกลยุทธ์ควรประกอบด้วยคุณสมบัติ 2 ด้าน คือ

1. ด้านความสามารถในการจัดการ 
2. ด้านคุณลักษณะเฉพาะ 



1. ด้านความสามารถในการจัดการ 

1) ความสามารถในการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ขององค์การ มีความสามารถมองไปใน
อนาคต เข้าใจในบริบทขององค์การในปัจจุบันก าหนดแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และรูปแบบการด าเนินงานในภาวะปัจจุบัน

2) ความสามารถในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
3) ความสามารถในการปรับสมาชิกในองค์การให้เข้ากับองค์การ สร้างค่านิยมในองค์การ

ที่สนับสนุนให้สมาชิกเกิดความยึดมั่นผูกพันต่อ องค์การ ปรับปรุงพัฒนาองค์การไปสู่
เป้าหมายขององค์การ    

4) ความสามารถในการก าหนดเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ สามารถสร้างพัฒนา และ
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจาก ภายนอก มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง
ทันเวลาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น



2. ด้านคุณลกัษณะเฉพาะ 

1) เป็นผู้ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ เป็นปัจจุบัน คือ มีความคิดสร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่งกับที่
ปรับปรุง พัฒนาองค์การอยู่ตลอดเวลา 

2) มีความสามารถในการดูดซับความรู้ใหม่ๆ สามารถน าความรู้มาวิเคราะห์ ประยุกต์
เพื่อให้เกิดผล ลัพธ์ใหม่ต่อองค์การมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

3) มีความสามารถในการปรับตัวเป็นผู้ที่ยอมรับการ เปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุ่นสูง 
4) มีภาวะผู้น าฉลาดและมีสติปัญญามีการตัดสินใจที่ถูกต้องใน เวลาที่เหมาะสมสามารถ

วิเคราะห์ตัดสินใจได้ว่าสิ่งไหนคือความคิดที่ดีหรือไม่ดีท าให้ผู้อื่นยอมรับใน คุณค่าและ
ความคิดของตนน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์



ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ เซงเก (Senge, 1990 อ้างถึงใน เกศรา สิทธิแก้ว, 
2558, น. 51) ได้บรรยายถึงภาวะผู้น าแบบใหม่ในฐานะผู้สร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ว่าคนที่จะ
ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้นจะต้องมี

1) วิสัยทัศน์ส่วนตน คือ มีจุดมุ่งหมาย มีความหวังที่จะไปอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคต
2) มีแรงมุ่งมั่นใฝ่ดี คือ มีวิสัยทัศน์แล้วก็ต้องมีแรงมุ่งมั่นที่จะลงมือท ากิจทั้งปวงให้บรรลุ

ต่อผลส าเร็จ
3) ความมุ่งมั่นฝึกฝน ให้เกิดความช านาญ 
4) ความคิดวิเคราะห์สิ่งใดๆ ด้วยเหตุด้วยผล



ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ ดูบริน (DuBrin, 1998 อ้างถึงใน ณัฐนันท์ทร 
เอี่ยมแทน, 2559, น. 22 - 23) ได้ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
5 องค์ประกอบ คือ 

1) ผู้น าที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง 
2) ความสามารถในการน าปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ มาก าหนดกลยุทธ์ 
3) การมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสส าหรับอนาคต
4) วิธีการคิดเชิงปฏิวัติ 
5) การก าหนดวิสัยทัศน์



ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ นาฮาแวนดิ และมาเลคซาเดห์ (Nahavandi
& Malekzadeh, 1993 อ้างถึงใน เกศรา สิทธิแก้ว, 2558, 52) ได้ท าการ วิจัยพบว่า
คุณลักษณะเด่นส าคัญ 2 ด้านของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ คือ 

1) ด้านแสวงหาความท้ายทาย (Degree of Challenge Seeting) คือ ผู้น ามี
ความเต็มใจที่จะเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ผู้น าจะมุ่งต่อกลยุทธ์ สู่อนาคตกับการมุ่ง
การด าเนินงานประจ าปัจจุบันมากน้อยต่างกันเพียงไร

2) ด้านความต้องการที่จะมีอ านาจในการควบคุม (Nead of Control) คือ ผู้น าที่
มีความต้องการมีอ านาจในการควบคุมสูงจะ จัดรูปแบบขององค์การที่เป็นการ
รวมศูนย์อ านาจมีงานกระจายงานกระจายอ านาจค่อนข้างน้อย



สมยศ นาวิการ (อ้างถึงใน วารุณี ก๋งหมึง, 2559, น. 40)  ได้เสนอแนวคิดภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ไว้ในต าราเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยกล่าวว่า ผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ ควรมีคุณลักษณะ 6 ประการ คือ 

1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 
2) การใช้ประโยชน์ความสามารถแกน 
3) การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ 
4) การสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ 
5) การพัฒนาทัพยากรมนุษย์ 
6) การรักษาจริยธรรมทางธุรกิจ 



ประภาพรรณ รักเกลี้ยง (อ้างถึงใน ชนัฐ พรหมศรี, 2560, น. 22) ได้ให้ทัศนะ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า ควรมีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้

1) การก าหนดทิศทาง 
2) การคิดเชิงกลยุทธ์ 
3) การมองโอกาสมากกว่าปัญหา 
4) การสื่อสาร 
5) การสร้างแรงบันดาลใจ 
6) สร้างความเช่ือมั่นและจริงใจ 
7) สร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม 



รังสรรค์ ประเสริฐศรี (อ้างถึงใน วารุณี ก๋งหมึง, 2559, น. 25 - 26) ได้กล่าวไว้ใน
ต าราภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าที่มี
ความสามารถพิเศษ และภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะเฉพาะเชิง
พฤติกรรม และแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1) ผู้น าที่มีความคิดความเข้าใจในระดับสูง
2) ความสามารถในการน าปัจจัย น าเข้าต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์
3) การมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสส าหรับอนาคต
4) วิธีการคิดเชิงปฏิวัติ
5) การก าหนดวิสัยทัศน์ 



การปฏิบัต/ิกิจกรรมส าหรับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์



ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ ฮิทท์ ไอร์แลนด์ และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland & 
Hoskission, 2007 อ้างถึงใน เกศรา สิทธิแก้ว, 2558, น. 54) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติของความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลไว้ 5 ประการ ได้แก่

1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 
2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ
3) สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล 
4) มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
5) การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล 



ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิด เดรสและมิลเลอร์ (Dess & Miler, 1993 อ้างถึงใน 
เกศรา สิทธิแก้ว, 2558, น. 51 - 52) ได้ศึกษาพบว่า กิจกรรมส าหรับความเป็นผู้น าเชิงกล
ยุทธ์มี 3 ประการคือ

1) การก าหนดทิศทางขององค์การ (setting a direction)
2) การออกแบบองค์การ (designing the organization) 
3) การปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์การ (institling a culture) 



ประเภทภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์



ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ นาฮาเวนดิท์ (Nahavandi, 2000 อ้างถึงใน เกศรา 
สิทธิแก้ว, 2558, น. 55 - 56) ได้น าเสนอแนวคิด เกี่ยวกับการจัดประเภทของภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์โดยแบ่งตามคุณลักษณะของผู้น าที่แตกต่างกัน ออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ 

1) ผู้น าเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ที่ควบคุมสูงสุด (high-control innovator)
2) ผู้น าเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม (participative innovator)
3) ผู้น าเชิงกลยุทธ์แบบผู้รักษาสภาพเดิม (status quo guardian) 
4) ผู้น าเชิงกลยุทธ์แบบผู้บริหารกระบวนการ (process manager) 





งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง



เกศรา สิทธิแก้ว (2558) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย     
4 ด้าน ได้แก่ 

1.ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 
2.ด้านการคิดเชิงปฏิวัติ 
3.ด้านการบริหารทรัพยากรภายในองค์การ 
4.ด้านการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล 
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ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานี เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รองลงมา ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรภายในองค์การ ด้านการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล และด้าน
การคิดเชิงปฏิวัติ ร่วมกันพยากรณ์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ได้ร้อยละ 67.00

01



คมกฤช พรหมฉิน (2560) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

1) การมีวิสัยทัศน์ร่วม 
2) การสร้างสมรรถนะหลัก 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
4) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
5) การมีคุณธรรมจริยธรรม
6) การริเริ่มสร้างสรรค์
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าองค์ประกอบภาวะผู้น า เชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 6 องค์ประกอบ (15 ตัวแปรสังเกตได)้ เมื่อน ามาสร้างโมเดลสมมติฐานองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่สอดคล้องตามข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เนื่องจาก ค่าที่ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้วิจัยจึงปรับแก้โมเดลองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ขึ้นใหม่โดยยึดหลักความเหมาะสมตามแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูล
เชิงประจักษ์ผล ปรากฏว่าองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่
ปรับแก้ แล้วมี 4 องค์ประกอบ (10 ตัวแปรสังเกตได้) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ คือ องค์ประกอบ
การสร้างสมรรถนะหลัก (Charact) รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (Org)
องค์ประกอบวิสัยทัศน์ร่วม (Vision) และ องค์ประกอบการริเริ่มสร้างสรรค์ (Creat) 
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มนสิชา ธรรมรักษ์ (2561) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริการสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยศึกษา
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) การมีกิจกรรมที่ใช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง 
2) ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาก าหนดกลยุทธไ์ด้
3) ความสามารถในการพยากรณ์และก าหนดอนาคต
4) การมีความคิดเชิงปฏิวัติ 
5) การก าหนดวิสัยทัศน์
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ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเครือ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
2) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือ สวนกุหลาบวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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เยาวรินทร์ ยิ้มรอด (2559) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในภาคตะวันตก ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขอบเขต ของการวิจัยโดยศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ตามแนวคิดของดูบริน (DuBrin) มี 5 ประการคือ 

1) ผู้น าที่มีความคิดความเข้าใจระดับสูง 
2) ความสามารถในการน าปัจจัย น าเข้าต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์ 
3) การมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสส าหรับอนาคต 
4) วิธีการ คิดเชิงปฏิวัติ 
5) การก าหนดวิสัยทัศน์
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ผลการวิจัยพบว่า 
1) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน ภาค

ตะวันตก โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก
2) คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน ศึกษาธิการ

จังหวัดในภาคตะวันตก โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก
3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียน ของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันตก โดยภาพรวมมี 
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ชนัฐ พรหมศรี (2560) ได้ท าการวิจัย เรื่องการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 11 องค์ประกอบ
ย่อย 73 ตัวบ่งช้ี ซึ่ง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

1) องค์ประกอบหลักด้านการศึกษาและวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมขององค์กร 
2) องค์ประกอบหลักด้านการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร
3) องค์ประกอบหลักด้านการวางแผนและประเมินกลยุทธ์
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แนวทางน าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษา ใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปใช้ มีแนวทางในการน าไปใช้ที่ส าคัญ 4 แนวทาง ได้แก่ 

1. แนวทางการการใช้กระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา (SWOT Analysis)
2. แนวทางการก าหนดสถานภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
3. แนวทางการน าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา ประมวลเป็น

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 
4. แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ความไม่ สงบในพื้นที่และ

สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรมและการเสริมสร้างสันติสุข
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แนวทางน าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปใช้ มีแนวทางในการน าไปใช้ที่ส าคัญ 4 แนวทาง 
ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย โดยวิธีการประชุม 
การสนทนากลุ่มย่อย การระดมพลังสมอง การรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสร่วมกันวิเคราะห์ 
สถานการณ์ และร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ จากผู้ซึ่งมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ของ บริบทพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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จอห์นสัน และโชลส์ (Johnson & Scholes, 2003 อ้างถึงใน เกศรา สิทธิแก้ว, 2558, น. 74) 
ได้ศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาพบว่า ผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นผู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพัฒนากลยุทธ์
และเป็นผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดย อาศัยข้อมูลในการออกแบบองค์การผ่านกลยุทธ์ในการ
วิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้ แล้วจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่จัดหามานั้นเป็นรูปแบบที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคล และ การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การเป็นผลกระทบมา
จากความเป็นมาขององค์การและวัฒนธรรมของ องค์การในอดีต ดังนั้นบทบาทด้านความคิดที่
เพิ่มเติมอย่างเด่นชัดของผู้น าเชิงกลยุทธ์คือ การมี วิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดประสงค์ที่ชัดเจนอัน
น าไปสู่การก าหนดส่วนอื่น ๆ ในองค์การที่สามารถ น าไปสู่การปฏิบัติได้จริงเพราะความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวนี้น าไปสู่ความส าเร็จของกลยุทธ์องค์การ
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