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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา 1) ระดบัภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา 

2) ระดบัสมรรถนะการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 3) ความสมัพนัธข์องภาวะผูน้ำาเชงิกล
ยุทธ์กับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 4) ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในโรงเรยีน สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรีมัย ์เขต 2 จำานวน 341 คนซึง่ไดม้าจาก
การสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเข้า

ผลการวิจัยพบว่า

1) ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) สมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์มีความ
สัมพันธ์กับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับสูง อย่างมีนัยสำาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)=0.824 และ 4) ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 80.40 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยสมการพยากรณใ์นรปูคะแนนมาตรฐานคอื Z’
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คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

Abstract
The purposes of this research were as follows: 1) to study the levels of strategic  

leadership among school principals; 2) study the level of academic administration  
competencies of school principals; 3) to identify relationships between strategic  
leadership and effective academic administration competencies among school principals ;  
4) to examine the levels of strategic leadership affecting academic administration  
competencies among school principals under the Buriram Primary Educational Service Area, 
Office Two. The sample consisted of three hundred and forty-one principals and teachers 
employed in schools under the Buriram Primary Educational Service Area, Office Two,  
and using stratified random sampling. The instruments used for data collection included  
a five- point rating scale questionnaire. The reliability of the questionnaire was at 0.95.  
The data analysis was performed by mean, standard deviation, the Pearson product-moment 
correlation coefficient and multiple regression analysis-enter method.

The research findings are summarized as follows:

1) The level of strategic leadership among school principals as a whole was at high 
level; 2) the level of academic administration competencies of school principals as a whole 
was at high level; 3) there was a statistically significant positive relationship of 0.01 between 
strategic leadership and academic administration competencies of school principals. The 
Pearson’s correlation coefficient (r)=0.824 showed that the two variables had a relationship 
at a high level; and 4) strategic leadership affected academic administration competencies  
of school principals, with a predictive power of 80.40 and a 0.05 level of statistical  
significance. The prediction equations could be written as follows: determining formulation 
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บทนำา
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทย

ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากภายในภาค
ส่วนต่างๆ ของประเทศหลากหลายรูปแบบที่ไม่
เคยเกดิขึน้มากอ่น โดยในการแกไ้ขปญัหาไดม้กีาร
จัดทำาแผนการศกึษาแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2560-2579) 
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร
สหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development  
Goals: SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้
สตัยาบนั รวมทัง้ผลกระทบของการเปน็ประชาคม
อาเซียน และความต้องการกำาลังคนที่มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ระบบการศึกษาหลักของ
การขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ป ีและกรอบทศิทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) เพื่อให้สามารถนำาพาประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า 
ในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนา
คนใหม้กีารเตรยีมความพรอ้ม รบัการเปลีย่นแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ 
ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการเสรมิสรา้งปจัจยัแวดลอ้ม
ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579)

ความรู้ ในเรื่องภาวะผู้นำา จึงเป็นสิ่ง
จำาเป็นอย่างมากสำาหรับทุกองค์กรในทิศทางโลก
ยุคที่ความเจริญทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน
อย่างรวดเร็วมาก ดังน้ัน จึงต้องปรับวิธีคิดและ
พฒันาใหก้า้วไปขา้งหน้าพรอ้มกบัสถานการณข์อง
โลกปจัจบัุนตลอดเวลา อแีวนวชิ เจ เอม็ โคโนปาส
คี อาร์ และแมททีสัน เอ็ม ที (Ivancevich et al.,  
2008) กล่าวว่า ผู้นำามีความสำาคัญในการนำา

องค์กรไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมก้าวสู่ความสำาเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีความรอบรู้หลักการ
บริหารจัดการที่ดี รู้หลักการจัดการใช้ทรัพยากร
ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นรูปแบบของ
ผูน้ำาทีน่ำาความเจรญิกา้วหนา้มาสูอ่งคก์ร ชว่ยขจดั
จุดอ่อนของระบบการศึกษา พัฒนาบุคลากร และ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหา
คุณภาพการจัดการศึกษา เป็นเรื่องของผู้บริหาร
ระดับสูงและการเป็นผู้นำาเชิงกลยุทธ์ นี้ก็มีความ
หมายคล้ายกับการเป็นผู้นำาแบบมุ่งเน้นเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นผู้นำาที่จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยรางวัล
อันเกิดจากการบรรลุผลสำาเร็จในงาน ดังนั้นผู้นำา
เชงิกลยทุธจ์งึตอ้งสนใจจดุมุง่หมาย หรอืเปา้หมาย
ขององค์กรเป็นอย่างมาก การเป็นผู้นำาที่มุ่งเน้น
เป้าหมายต้องอาศัยการประเมินซ้ำาท่ีเป้าหมาย
และคุณค่าขององค์กร รวมทั้งกำาหนดทิศทางของ
องคก์รทีจ่ะเดนิไปและใหอ้ำานาจแกผู่ป้ฏบิตังิานให้
มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำางานด้วย (รังสรรค์ 
ประเสรฐิศร,ี 2554: 5) สมรรถนะ (Competency)  
คอื ความรู ้ทกัษะ การทำางานของบคุคลใหป้ระสบ
ผลสำาเร็จสูงกว่ามาตรฐานท่ัวไป เป็นคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่ เป็นผลมาจากความรู้ ความ
สามารถ และคุณลกัษณะ ซึง่สมรรถนะของผู้บรหิาร 
ในการบริหารด้านวิชาการ สามารถบริหารการ
จดัการเรยีนรู ้สามารถพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  
สามารถนิ เทศการจัดการ เรี ยนรู้ ในสถาน
ศึกษา และสามารถส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยังมี
ความสอดคล้องกับ สาระความรู้ สมรรถนะ
และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา ตามขอ้บงัคบัครุสุภา วา่ดว้ย
มาตรฐานวิชาชีพ ในด้านหลักสูตร การสอน การ
วดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้และดา้นการประกนั
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คุณภาพการศึกษา (สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
2556: 6)

การบริหารงานวิชาการ เป็นหัวใจสำาคัญ
ของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่ง
ของ การบริหารการศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้
ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการบริหารงานด้าน
อื่นๆ นั้น แม้จะมีความสำาคัญเช่นเดียวกน แต่ก็
เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการ
ดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร จะต้อง
สนับสนุนให้ครูจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้
บรรลุจุดหมายของหลักสูตรกิจกรรมการบริหาร
งานวิชาการจะเปลี่ยนแปลงไปตามสาระสำาคัญ
ของหลักสูตรสถานศึกษาและนโยบายการบริหาร
ของหน่วยงานระดับกรม กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ 
นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อนักเรียนแล้ว ยังส่ง 
ผลต่อการ บริหารการศึกษาในระดับชาติอีก
ด้วย การดำาเนินกิจกรรมทางวิชาการจึงต้อง
อาศัยความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย ลำาพังผู้บริหาร 
สถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถจะเป็น 
ผู้ชี้นำาได้ในทุกเรื่อง ในการ บริหารงานวิชาการจึง
จำาเป็นท่ีคณะครู ทีมงาน หรอืแมแ้ตค่ณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ต้องมีส่วนร่วมในการบริหาร
นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็นการวางแผน การ
ตัดสินใจ การปฏิบัติการ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล ทั้งนี้การบริหารและการจัดการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำาคัญ
ยิ่งที่จะทำาให้การจัดและพัฒนาการศึกษาดำาเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุจุดมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษาการดำาเนินการดังกล่าวจำาเป็นต้องมี
บุคลากรที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการ
ทำางาน เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ และใช้ภาวะผู้นำา
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะบริหารงานของสถาน
ศกึษาไดเ้ปน็อยา่งดี มกีารกระจายความรบัผดิชอบ 

อย่างเป็นธรรมไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
ของตน ใช้อำานาจและหน้าที่อย่างเป็นทางการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้ที่จะใช้อำานาจจะต้อง
เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถ
ในการนำาหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า ความเป็นผู้นำา  
หรือ ภาวะผู้นำา มีความสำาคัญยิ่งต่อความสำาเร็จ
ขององค์การ

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ริเริ่มให้สถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง 
มีความเข้าใจชัดเจนในการบริหารจัดการศึกษา
ได้สอดคล้องตามความต้องการของนักเรียนและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่จะนำาไปสู่
ความสำาเร็จดังที่กล่าวนั้น ประกอบด้วยสถานที่มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  
มีวัสดุอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียน มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และระบบ
การบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพการจัดการศึกษา 
โดยได้นำามากำาหนดเป็นวิสัยทัศน์ไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจำาปีการศึกษา 2564 ดังนี้ วิสัยทัศน์ของ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 คือ 
“ยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำา แห่ง
การเรียนรู้ สู่ผู้เรียนคุณภาพ” ก็ได้นำามาใช้จัดทำา 
พันธกิจของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 2 โดยให้ดำาเนินไปตามเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 7) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา 
โดยใ ช้  เทคโนโลยี ดิ จิทัล เพื่ อพัฒนามุ่ งสู่   
Thailand 4.0 (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2, 2564: 20)
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จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจทีจ่ะศกึษาภาวะผูน้ำาเชิงกลยุทธก์บัสมรรถนะ
การบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 เพราะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับ
สภาพปญัหาและปรากฏการณใ์นปจัจบุนั สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และเพ่ือนำาผลการ
วิจัยดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาทักษะทาง
ด้านความเป็นภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการ
บรหิาร รวมไปถงึยกระดับสมรรถนะผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาทุกแห่งในสังกัดสู่การบริหารงานวิชาการ 
ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

2. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรีมัย ์
เขต 2

3. เพือ่ศกึษาความสมัพันธข์องภาวะผูน้ำา
เชิงกลยุทธ์กับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

4. เพือ่ศกึษาภาวะผูน้ำาเชิงกลยุทธท์ีส่ง่ผล
ต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธก์บัสมรรถนะการ

บรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรีมัย ์
เขต 2 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

2 .  ภาวะผู้นำ า เชิ งกลยุทธ์ส่ งผลต่อ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

วิธีดำาเนินการวิจัย
ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัมุง่ศกึษาภาวะผูน้ำา

เชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศกึษาและครใูนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปีการศึกษา 
2564 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครู
รวมทั้งหมด 3,213 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
ได้แก่กลุ่มตัวอย่างจำานวน 341 คน ที่ได้กำาหนด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางสำาเร็จรูปของ เครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie; & Morgan, 1970: 608)  
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ซึ่งมีขนาด
สถานศึกษาเป็นชั้น แล้วจึงทำาการสุ่มอย่างง่าย 
โดยวิธีจับสลาก 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก ่เพศ ระดบัการศกึษา ตำาแหนง่
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และขนาด
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สถานศึกษาปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ 
ตรวจสอบรายการ

ตอนที่ 2 ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ลักษณะ 
ของแบบสอบถามเปน็แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท

ตอนที่ 3 สมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบลิเคิร์ท

ขั้นตอนก�รสร้�งและห�คุณภ�พของ
เครื่องมือ

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีรายละเอียด
ของวธีิการสร้างและการหาคณุภาพเครือ่งมอื ดังนี้

1. ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีบทความ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา

2 .  นำ าแนวคิด ทฤษฎี  และข้อมูล
ต่างๆ กำาหนดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะ และสร้าง
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ที่ 
ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

3. นำาแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูก
ต้องครอบคลุมตามขอบเขตและนิยามศัพท์
เฉพาะ พร้อมทั้งตรวจสำานวนภาษาที่ใช้ในการทำา
แบบสอบถาม

4. นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคำา
แนะนำาของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ 
ส่งให้ผู้เช่ียวชาญจำานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม 
คำ านวณความสอดคล้องระหว่ า งประ เด็น 
ที่ต้องการวัดกับข้อคำาถามที่สร้างข้ึน โดยดัชนี 
ที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้องเรียกว่า ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามและวัตถุประสงค์  
โดยแบบสอบถามทัง้ฉบบัมคีา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง
ระหว่างข้อคำาถามและวัตถุประสงค์คำานวณได้ 
อยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00 

5. นำาแบบสอบถามที่รับการปรับปรุง
แกไ้ข แลว้ไปทดลองใชก้บัประชากรจำานวน 30 คน 
จากนั้นนำาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจให้คะแนน 
หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนำาไปหาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สูตร 
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค โดยได้ค่า 
ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเทา่กบั .95  
โดยค่าความเชื่อมั่น ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ .90 และค่าความ 
เช่ือมั่น สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ .92

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้น
ตอนดังนี้

1. สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยได้วิเคราะห์ผลจากคำาตอบ 
ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ 
และหาค่าร้อยละ

2. ระดับภาวะผู้นำา เชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้บริหาร และระดับสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
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โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยรวม รายด้าน 

3. ความสมัพันธร์ะหวา่งภาวะผูน้ำาเชิงกล
ยุทธ์กับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา วิ เคราะห์ โดยหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

4. ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของบริหาร 
สถานศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า 

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ระดับภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้
บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 โดยพบว่าค่าเฉลี่ย
ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน สามารถ
เรียงลำาดับแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย คือ การ
ควบคุมและประเมินกลยุทธ์ การกำาหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การนำากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ และการกำาหนดกลยุทธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92, 3.91, 3.89, 3.86 และ 3.85  
ตามลำาดับ

2. ระดับสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  
พบวา่คา่เฉลีย่ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
สามารถเรียงลำาดับแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษา ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ และ
ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.89, 3.87, 3.87 และ 3.81 ตามลำาดับ

3. ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์
กับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษา อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)=0.824 หาก
พจิารณาภาวะผู้นำาเชงิกลยทุธร์ายดา้น ดา้นการนำา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา 
สู ง สุ ด  โ ด ยมี ค่ า สั มป ร ะสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์  
(r)=0.848 รองลงมาคือ ด้านการควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r)=0.795 ด้านการกำาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)=0.736 
ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์ (r)=0.720 และด้านการกำาหนด
กลยทุธ ์โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)=0.691  
ตามลำาดับ 

4. ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่าตัวแปรที่ส่งผลสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา คือ 
การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (X

4
) (β=0.424) ส่งผล

ต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษาสงูสดุ รองลงมาไดแ้ก ่การควบคมุและ
ประเมินกลยุทธ์ (X

5
) (β=0.215) การคิดเชิงกล

ยุทธ์ (X
1
) (β=0.157) การกำาหนดกลยุทธ์ (X

3
) 

(β=0.136) และตามลำาดับการกำาหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ (X

2
) (β=0.092) โดยตัวแปรร่วมกัน

ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 80.40 อย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการ
วิเคราะห์ข้างต้น สามารถนำามาเขียนในรูปของ
สมการพยากรณ์ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
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รูปของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y’ = 0.465 + 0.349(X
4
) + 0.182(X

5
) 

+ 0.141(X
1
) + 0.120(X

3
) + 0.084(X

2
)

รูปของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน

Z’
y 
= 0.424(Z

X4
) + 0.215(Z

X5
) + 

0.157(Z
X1

) + 0.136(Z
X3

) + 0.092(Z
X2

)

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถนำามา

อภิปรายตามประเด็นสำาคัญได้ดังนี้

1 .  ระดับภาวะผู้นำา เ ชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผลที่ได้โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก หากมาพิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่าอยู่
ระดับมากในทุกๆ ด้าน สามารถจัดลำาดับโดยยึด
จากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การควบคุม
และประเมินกลยุทธ์ การกำาหนดทิศทางเชิงกล
ยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ นำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
และการกำาหนดกลยุทธ์ ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองมา
จากการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถดำาเนินการแปลงกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดผล ตาม
นโยบายการดำาเนินการของสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำาหนด
ไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำานักงานเขตพื้นที่ 
ผู้บริหารศึกษาจึงดำาเนินการตามนโยบายอย่าง
เคร่งครดั ซ่ึงผลจาการควบคุมและประเมนิกลยุทธ ์
ทำาให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับรู้ว่าผู้บริหาร
มีกระบวนการดำาเนินงานที่จริงจรังเห็นได้จาก 
ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการปฏิบัติ
งานและมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
การปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ 
เป็นลกัษณะพฤตกิรรมของผูน้ำาทีส่รา้งความสำาเรจ็
ให้กับสถานศึกษา คุณสมบัติที่สำาคัญของภาวะ

ผู้นำาเชิงกลยุทธ์ คือ เป็นผู้มีแนวคิดกว้างไกลและ
สามารถนำาแนวคิดที่ได้มาปรับใช้สู่การปฏิบัติได้
อย่างดีส่งผลดีตามขั้นตอน และใช้ความคิดเชิงกล
ยุทธ์ในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้
อยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ ที่มากระทบเพื่อ
ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ มีมุมมอง
ระยะยาวและสร้างความยืดหยุ่นให้สถานศึกษา
บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์  
ครึกกระโทก (2554) ที่ได้มีการศึกษาความ
สมัพนัธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ของภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยพบวา่ ระดบัภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธข์องผูบ้รหิาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เชน่เดยีวกบังานวจิยัของ ณษฐ ์ชาญประเสรฐิ 
(2555) ได้ศึกษาแนวทางการใช้ภาวะผู้นำาเชิงกล
ยทุธข์องผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนในเขตอำาเภอเมอืง 
จังหวัดขอนแก่น พบว่าภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ 
ผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนในเขตอำาเภอเมอืง จงัหวัด
ขอนแก่น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ด้านการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดผลการวิจัยทำาให้ทราบว่า การนำา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติมีการดำาเนินงานอยู่ในระดับ
มากกว่าการดำาเนินงานในด้านอื่นๆ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ทั้งที่การนำากลยุทธ์สู่การปฏิบัติเป็น
พฤตกิรรมการแสดงออกของภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธ ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่เป็นลำาดับที่สี่ซึ่ง 
เกือบลำาดับสุดท้ายของพฤติกรรม ทั้งนี้อาจเป็น
ขั้นตอนที่คณะครูได้รับรู้และเห็นถึงพฤติกรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนในการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
เพื่อให้การดำาเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษาเป็น
ไปตามเป้าหมายที่กำาหนด เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ รุ่งนิรัญ พุทธิเสน (2557) ทำา การวิจัยเรื่อง
องค์ประกอบภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
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สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 พบว่า การนำากลยุทธ์ไป
ปฏบัิติมีคา่เฉลีย่สงูสดุ รองจากการกำาหนดทศิทาง
ขององค์การ และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกลัยา อาทรกจิ และ 
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2559) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะ
ผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม 
ความคิดเห็นของครู สังกัดสำานักเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 พบว่า ภาวะ
ผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพ
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

2. ระดับสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ผลที่ได้โดยรวม
อยู่ในระดับมาก หากมาพิจารณาเป็นรายด้าน  
ก็จะพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสามารถ
เรียงลำาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้ ด้านนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษา ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้และ
ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแกนนำาที่มี
ความสำาคญัยิง่ตอ่สถานศกึษาตอ่ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา
และต่อผลสัมฤทธิ์อันเป็นส่วนรวม คุณภาพและ
บทบาทของผู้บริหาร มีความสำาคัญอย่างมากกับ
คุณภาพของสถานศึกษา รวมทั้งมีผลสืบเนื่องต่อ
ผลงานและแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา
แต่ละแห่งเป็นอันมาก (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 
2545: 8) ผู้บรหิารมคีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ  
ทัศนคติ ซึ่ งเป็นสิ่ งที่ เชื่อมโยงจากวิสัยทัศน์ 
ภารกิจเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ (อาภรณ์  
ภู่วิทยพันธ์, 2548: 39) สมรรถนะของผู้บริหาร
วิชาการเป็นดัชนีบ่งชี้ความสำาเร็จของการบริหาร 
การที่ผู้บริหารได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของการบรหิารสถานศกึษา จะเปน็สิง่ทีช่่วยใหก้าร

จัดการศึกษาสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่งผลให้เกิด
ความสำาเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน 
อีกทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมทุกด้าน
ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ 
รอบสี ่ประกอบกบัผูบ้รหิารมคีวามรูค้วามสามารถ
ในการบริหารงานวิชาการ ที่องค์กรได้กำาหนด
ไว้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ต้องตา กรวดนอก 
(2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิด
เหน็ของครทูีม่ตีอ่สมรรถนะการบรหิารงานวชิาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเขตพื้นท่ี
กรุงเทพฯ สำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผล
การวิจัยพบว่า สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเขตพื้นท่ี
กรุงเทพฯ สำานักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น
อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของชญาดา พันธ์ยาว (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทกุดา้น โดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย 
คอื ดา้นการนเิทศการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา 
ดา้นบรหิารจดัการการเรยีนรู ้ดา้นพฒันาหลกัสตูร
สถานศึกษา และด้านการส่งเสริมให้มีการวิจัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้ำาเชงิกล
ยุทธ์กับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์กัน
เชิงบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r)=0.824 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
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ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์แต่ละด้าน การนำากลยุทธ์
ไปปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการบริหาร
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุด รอง
ลงมาคือการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ การคิด
เชิงกลยุทธ์ การกำาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ และ
การกำาหนดกลยุทธ์ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากผู้นำา
ได้มีการนำาเอากลยุทธ์ที่วางไว้ลงสู่ไปการปฏิบัติ  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ ตาม
เป้าหมายตามที่ได้วางกลยุทธ์ไว้ ผู้บริหารได้มี
การลงไปติดตามตรวจสอบ และประเมินการ
ทำางาน เมือ่เกิดอปุสรรคกไ็ด้ใหก้ารช่วยเหลอืแกไ้ข 
นอกจากนั้นผู้บริหารยังได้นำาผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้การดำาเนินงาน
ของสถานศึกษานำาไปสู่การบริหารงานวิชาการ 
ที่มีประสิทธิภาพ การนำากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็น 
วิธีการปรับประยุกต์แผนกลยุทธ์ท่ีจัดทำาไว้ แล้ว
นำาไปใช้ในการปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติมี
ความสำาคัญมากกว่าการทำากลยุทธ์ เพราะการนำา
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยความเห็นพ้อง
และร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่ายหลายภาคส่วน
ให้สถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องมีลักษณะความ
เป็นผู้นำา สามารถทำางานร่วมกับบุคลากรได้ดี  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของฉลวย คงแป้น 
(2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความเปน็เลศิทางวชิาการของโรงเรยีนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมธัยมศกึษา จงัหวดั
สงขลา พบว่าระหว่างภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ 
ผูบ้รหิารกับความเปน็เลศิทางวชิาการของโรงเรยีน
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล อยู่ในระดับ
คอ่นขา้งสงู เชน่เดยีวกบักมลชนก สกุแสง (2559) 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนตามทัศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสำานักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 
4 มีความสัมพันธ์กันในทางบวก ในระดับค่อน
ข้างสูงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
แนวทางการส่งเสริมภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมประสิทธิผล
ของโรงเรยีน ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายเพื่อนำาไปสู่การกำาหนด แผนงาน
ดำาเนินโครงการของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ให้การดำาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ
ยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของอรณุ ีอตักลบั (2561) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผล 
ตอ่การบรหิารองคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำา
เชงิกลยทุธข์องผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 3) ภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธม์คีวามสมัพนัธ์
กบัการบรหิารองคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องผูบ้รหิาร
สถานศึกษา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)=0.90 
แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในระดับสูง

4. ภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธท์ีส่ง่ผลสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
พบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บรหิารสถานศกึษา คือ การนำากลยทุธ์
ไปปฏิบัติ ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงาน 
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุด รองลงมา
ได้แก่ การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ การคิด
เชิงกลยุทธ์ การกำาหนดกลยุทธ์ และการกำาหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ตามลำาดับ โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัว
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ร่วมกันส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 80.40 อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้กำาหนดให้การบริหาร
งานของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความ 
สามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้าง 
ขดีความสามารถในการแขง่ขนั มุง่เนน้สถานศกึษา
จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
อยา่งยัง่ยนื และสรา้งเสรมิคณุภาพชีวติทีเ่ปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อมผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้นำาเอา
นโยบายดังกล่าว มากำาหนดเป็นนโยบาย พันธกิจ
ของโรงเรียน ซึ่งผู้นำาเชิงกลยุทธ์เป็นผู้นำาที่ต้องมี
วิสัยทัศน์ รู้จัดการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศกึษา เพ่ือนำามาเปน็เปา้หมาย
ในการพัฒนาสถานศึกษา และประสานความร่วม
มือกับบุคลากรทุกภาคส่วนนำาเป้าหมายที่ตั้งไว้ไป
สู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับเดส และมิลเลอร์  
(Dess; and Miller, 1993) ได้ให้แนวคิด 
เกี่ยวกับการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ไว้ว่า การปลูก
ฝังวัฒนธรรมองค์การมีความเกี่ยวข้องกับความ
ดีเลิศในด้านคุณธรรม บุคคลในองค์กรจะต้อง
ถูกส่งเสริมปลูกฝ่ังให้มีอุดมการณ์เหมือนกันและ
เข้าใจกลยุทธ์ต่างๆ ไปในทิศทางและมุมมอง
เดียวกัน เพราะจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ และพฤติกรรมที่มีคุณธรรม
อย่างยิ่งยวด ซึ่งมีความสอดคล้องเช่นเดียวกับ
แนวคิดของ ไอร์แลนด์ และฮิทท์ (Ireland; and 
Hitt, 1999) ที่กล่าวว่าผู้นำาเชิงกลยุทธ์ต้องให้
ความสำาคัญไปที่กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยกระบวนการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและส่ง
เสริมวัฒนธรรมการทำางานอย่างมีประสิทธิผล
อย่างยั่งยืนขององค์การด้วยการกระตุ้น และเปิด
กว้างแก่ทุกคนที่มีความสามารถ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรุณี อัตกลับ (2561) ได้ทำาการวิจัย

เรื่อง ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหาร
องค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำา
เชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ร้อยละ 81.90 
โดยภาวะผู้นำา เชิงกลยุทธ์ ด้านการนำากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียน
รู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุด เช่นเดียวกันกับ 
จอห์นสัน และสโกลส์ (Johnson; and Scholes,  
2003) ไดศ้กึษากลยทุธก์ารพฒันา โดยพบวา่ผูน้ำา
เชงิกลยทุธเ์ปน็ผูท้ีม่ลีกัษณะความสามารถประจำา
ตัวในการพัฒนากลยุทธ์และเป็นผู้ที่มองเห็นวิถี
การพัฒนาโดยอาศัยข้อมูลในการสร้างองค์กร
ผ่านกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ การกำาหนดกลยุทธ์
ขององค์กรเป็นผลสืบเนื่องจากความเป็นมาของ
องค์กรและวัฒนธรรมขององค์กรในอดีต ดังนั้น
บทบาทด้านความคิดที่เพิ่มเติมอย่างเด่นชัดของ
ผู้นำากลยุทธ์ คือการมีวิสัยทัศน์พันธกิจ ในองค์กร
ที่สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติจริง เพราะการมี 
เอกลักษณะเฉพาะตัวนี้นำาไปสู่ความสำาเร็จของ
กลยุทธ์องค์กร จากเหตุท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้  
ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองด้วยการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การอย่างสม่ำาเสมอ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ระดับภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด 
คือ การกำาหนดกลยุทธ์ ดังนั้นหน่วยงานต้น
สังกัดควรมีการดำาเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
การที่ เน้นการเพิ่มพูนภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์  
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ด้านการกำาหนดกลยุทธ์ให้กับผู้บริหาร เพื่อให้ 
ผู้บรหิารสถานศกึษาสามารถเพ่ิมพูนทกัษะใหม้าก
ขึ้น เพื่อที่จะได้นำาไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้สามารถบริหารงานวิชาการที่

1 . 2  ระดั บสมรรถนะการบริ ห า ร
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด  
หน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมให้สถานศึกษาใน
สังกัดได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ
ร่วมกัน และส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการศึกษา
แนวทางจากสถานศึกษาในเขตที่ประสบความ
สำาเร็จเพื่อนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

1.3 ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์กับสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสมัพนัธใ์นระดับสงู โดยภาวะผูน้ำาเชิงกลยุทธ์
ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คือ ด้านการนำา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมและ
พัฒนาภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ด้านการนำากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็น
ภาวะผู้นำาคุณภาพในการบริหารให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการมีคุณภาพและ
ยั่งยืนต่อไป

1.4 ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อ 
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร 
สถานศกึษา โดยภาวะผูน้ำาเชิงกลยทุธท์กุดา้นรว่ม

กนัการพยากรณส์มรรถนะการบรหิารงานวชิาการ
ได้ร้อยละ 80.40 ควรส่งเสริมภาวะผู้นำาเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารด้านการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
เนื่องจากมีอำานาจการพยากรณ์สูงมากที่สุด เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการทุก
ดา้น สามารถดำาเนนิการจดัระบบงานวชิาการและ
การจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษาในรปูแบบ
ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยในครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรศึกษาภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ท่ี
ส่งผลต่อในตัวแปรอื่นๆ จากกลุ่มตัวอย่างในระ
ดับอื่นๆ และเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โอกาสต่อไป

2.2 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ในด้านการกำาหนดกลยุทธ์
วา่มกีระบวนการใดหรอืองคป์ระกอบใดทีส่ามารถ
พัฒนาการกำาหนดกลยุทธ์ของภาวะผู้นำาเชิงกล
ยุทธ์ให้เป็นการคิดในระดับสูงและสามารถเกิดข้ึน
ได้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน

2.3 ควรทำาวิจัยรูปแบบอื่น เช่น วิจัยเชิง
คุณภาพ การหาองค์ประกอบอื่น เพื่อจะได้ข้อมูล
เชิงลึกกว่าในการนำาไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
งานวิชาการของสถานศกึษาทีม่คีณุภาพมากยิง่ขึน้

เอกสารอ้างอิง
กมลชนก สุกแสง. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน

ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, นครราชสีมา.

กัลยา อาทรกิจ และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. (2559). ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1. 
วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2565

ฉลวย คงแป้น. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับความ
เปน็เลศิทางวชิาการของโรงเรยีนในโครงการโรงเรยีน มาตรฐานสากลระดบัมธัยมศกึษาจงัหวัด
สงขลา. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 7(2), 41-51.

ชญาดา พันธ์ยาว. (2559). ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. วิทยานิพนธ์ 
กศ.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

ณษฐ์ ชาญประเสริฐ. (2555). แนวทางการใช้ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนใน 
เขตอำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.

ต้องตา กรวดนอก. (2556). การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา โรงเรยีนในกลุม่เขตพืน้ทีก่รงุเทพและสำานกัการศกึษากรงุเทพมหานคร. 
วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2545). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2554). ภาวะผู้นำา. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์.

รุ่งนิรัญ พุทธิเสน. (2557). องค์ประกอบภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม. 
วิทยานิพนธ์ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2. (2564). แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564. บุรีรัมย์: สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2. 

สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2556). มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สำานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา.

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ: 
พริกหวานกราฟฟิค.

สวิุทย ์ครกึกระโทก. (2555). ความสมัพันธโ์ครงสรา้งเชงิเสน้ของภาวะผูน้ำาเชงิกลยทุธข์องผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาทีมี่ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารศึกษา
ศาสตร์, 23, 216-229.

อรุณี อัตกลับ. (2561). ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ 
กศ.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์. (2548). Competency dictionary. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์.

Dess, G.G. & Miller, A. (1993). Strategic management. (Int’l Ed.). Singapore: McGraw Hill.

Hitt, M.A., Ireland, R.D. & Hoskisson, R.E. (2007). Strategic management: Competitiveness 
and globalization. Ohio: Thomson/South Western.



Journal of Education, Mahasarakham University 61 Volume 16 Number 3 July - September 2022

Horder, A. (2010). Change, Complexity, Competition. [Online]. Available: https://andrewhorder.
com/change-complexity-competition [2021, December 20].

Ivancevich, J.M., Konopaske, R. & Matteson, M.T. (2008). Organizational behavior and  
management (8th ed.). Boston: McGraw-Hill.

Johnson, G. & Scholes. K. (2003). Exploring Corporate Strategy. Hemel Hempstead:  
Prentice Hall.


