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บทคดัย่อ 

   

 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้าํ

เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ เก่ียวกบัสภาพท่ี

เป็นจริงและสภาพความคาดหวงั  จาํแนกตาม ระยะเวลาการก่อตั้งและขนาดของโรงเรียน  เกบ็

รวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 344 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ท่ี

ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.99 และ 0.97 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว และ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

1.ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ตาม

สภาพท่ีเป็นจริงจาก การรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  โดยภาพ รวมและรายดา้นอยู่ ในระดบั มาก  เรียง

ตามลาํดบั ดงัน้ี ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน  ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์  ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการ

เปล่ียนแปลง และดา้นความคาดหวงัและสร้าง โอกาสสาํหรับอนาคต ส่วนภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ตาม สภาพท่ีคาดหวงัจาก การรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและครู  โดยภาพ รวมและรายดา้นอยู่ ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั  ดงัน้ี ดา้นการกาํหนด

วิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นการนาํ

ปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์  ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  และดา้นความคาดหวงั

และสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต 

ฆ 
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   2.  ผลการเปรียบเทียบ สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์

ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกๆดา้น  

3. ผลการเปรียบเทียบ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร  ผูบ้ริหาร และครูท่ี ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง ต่างกนั รับรู้

สภาพท่ีเป็นจริง  โดยภาพ รวมและรายดา้นทุกๆดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 ส่วนการรับรู้ตามสภาพท่ีคาดหวงั โดยภาพ รวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีร่ะดบั .01 ยกเวน้ ดา้นการนาํปัจจยัต่างๆมากาํหนดกลยทุธ์ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

4. ผลการเปรียบเทียบ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารและครู ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกนั รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงและ

สภาพท่ีคาดหวงั โดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research were to study the strategic leadership of private vocational 

school administrators in Bangkok Metropolitan as perceived by educational administrators and 

teachers, and to compare strategic leadership of private vocational school administration in 

Bangkok Metropolitan as perceived about the actual situation and expectations ,classified by  the 

period of established and size of school. The data collected from a sample of administrators and 

teachers of vocational schools in the 2553 Academic year

 This research found that: 

 quantity of 344 people. Tools for this 

research were a questionnaire that researcher created in which result has reliability about 0.99 and 

0.97. The statistical analysis of the percentage, mean, standard deviation,  T-test, one-way 

ANOVA and test for paired differences by Scheffe’s Method. 

 1. Strategic leadership of private vocational school administrators in Bangkok 

Metropolitan. The actual situation as Perceived by Educational Administrators and Teachers for  

overall and aspect in high level, considering the sort is descending a)Creating a vision for creative 

thinking, b)High-level cognitive activity of School Administrator, c)Gathering multiple inputs  

d)Revolutionary thinking for change and e)Anticipating and creating a future. Strategic leadership 

of private vocational school administrators in Bangkok Metropolitan. The expectation situation as 

perceived by educational administrators and teachers for the Overall and aspect in high level, 

considering the sort is descending  a)Creating a vision for creative thinking, b)High-level 

cognitive activity of School Administrator, c)Gathering multiple inputs  d)Revolutionary thinking 

for change and e)Anticipating and creating a future 
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 2.  The results of comparisons the actual situation and expectation situation of 

strategic leadership of private vocational school Administrators in Bangkok Metropolitan as 

perceived by educational administrators and teachers were different levels of statistical 

significance at the level of .01 0for the overall and 

 3. 

aspect.  

The results of comparisons the strategic leadership of private vocational school 

administrators in Bangkok Metropolitan 

 4.  

,Administrators and Teachers whom work  the school in 

which each school have different in the period of established, perceived about the actual situation 

in the overall and aspect were difference statistic significance at the level of .01 , perceived about 

the expectation situation in the overall and aspect were difference statistic significance at the level 

of .01, except the aspect of the Gathering multiple inputs found no difference. 

The results of comparisons  the strategic leadership of private vocational school 

administrators in Bangkok Metropolitan

 

, administrators and teachers whom work  the school in 

which each school has different in size, perceived about the actual situation and expectation 

situation in the overall and aspect were difference statistic significance at the level of .01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



ช 

 
กติตกิรรมประกาศ 

  

 วิทยานิพนธ์เร่ือง “ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู” สาํเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอยา่งดี  เพราะความกรุณา

และความช่วยเหลือจากผูมี้พระคุณทุกท่าน  

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.กลา้  ทองขาว  อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดก้รุณา

ใหค้าํปรึกษา ขอ้เสนอแนะตลอดจนควบคุม  ดูแล เพื่อปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน

ใหแ้ก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความกรุณาและความห่วงใย เอา

ใจใส่ท่ีท่านมีต่อศิษยด์ว้ยดีเสมอมา 

 ขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ์ดร.สุนนัท ์ สงัขอ่์อง  ดร.ดวงใจ  ช่วยตระกลู  

อาจารยสุ์รวี  ศุนาลยั อาจารยเ์บญจมาภรณ์  คุณะรังษีและอาจารยส์นิท หฤหรรษวาสิน ท่ีใหค้วาม

กรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจิยัเพื่อแกไ้ขปรับปรุงใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธิ ประสาทวิชาความรู้ และขอบคุณ

กลุ่มเพื่อนๆ สาขาวิชาการจดัการการศึกษา ท่ีคอยห่วงใยและเป็นกาํลงัใจเสมอตลอดระยะเวลาท่ี

ผูว้ิจยัไดศึ้กษา ณ สถาบนัแห่งน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

และครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ท่ีใหข้อ้มูลในการวิจยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยโ์ชติ  แยม้แสง สาํหรับคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ต่อการ

ทาํวิจยั 

 ขอกราบขอบพร ะคุณทุกคนในครอบครัว  ท่ีคอยห่วงใยและเป็นเสมือนกาํลงัใจแรง

สนบัสนุนท่ีสาํคญั จนทาํใหว้ิทยานิพนธ์น้ีลุล่วงไปดว้ยดี 

 ทา้ยสุดน้ี ความสาํเร็จและประโยชน์อนัพึงมีจากงาน วิทยานิพนธ์น้ี ผูว้จิยัขอนอ้มระลึก

ถึงพระคุณ บิดา มารดาและครูบาอาจารยทุ์กท่าน ซ่ึงเป็นผูม้อบชีวิตและวิชาความรู้ท่ีมีค่ายิง่แด่ผูว้ิจยั         
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บทนํา 

 

1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

   การจดัการศึกษาควรคาํนึงถึงสงัคมและความเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงจดัไดว้า่เป็น

ภารกิจท่ีสาํคญัประการหน่ึงท่ีรัฐมีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  ทั้งน้ี

เพื่อใหป้ระชากรของประเทศเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอในการประกอบอาชีพสร้าง

รายไดท่ี้ดี สามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตใหป้ระชากรของประเทศ นอกจากน้ีการท่ีประชากรส่วน

ใหญ่ของประเทศมีการศึกษาท่ีดียิง่เป็นแรงผลกัดนัท่ีสาํคญัต่อการพฒันาประเทศใหมี้ความ

เจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจไดต้ามเป้าหมายของการพฒันาไดอี้กดว้ย ทั้งน้ีเพราะคนถือวา่เป็น

ทรัพยากรท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศนัน่เอง ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงทาํใหรั้ฐบาล

ของทุกประเทศตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคน  สร้างคนใหมี้ศกัยภาพ  ความรู้ความสามารถท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้ากประเทศท่ีพฒันาแลว้ทั้งหลายจะให้

ความสาํคญัอยา่งมากต่อการลงทุนทางดา้นการศึกษา และการพฒันาทรัพยากรบุคคลในประเทศ ใน

การจดัการศึกษาใหก้บัคนในชาตินั้น แมจ้ะเป็นภารกิจของรัฐกต็ามแต่รัฐบาลของประเทศต่าง  ๆ จะ

เปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทุกระดบัไม่วา่จะเป็น ระดบัการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเรียกวา่ ภาคบงัคบัหรือการจดัการศึกษาระดบักลาง  ไดแ้ก่ ระดบัอาชีวศึกษา 

ระดบัอนุปริญญาหรือการจดัการศึกษาระดบั อุดมศึกษากต็าม สาํหรับประเทศไทยการจดัการศึกษา

ในอดีตทุกระดบั รัฐจะเป็นผูจ้ดัทาํเป็นส่วนใหญ่จนกระทัง่หลงัจากท่ีรัฐบาลไดเ้ร่ิมมีการวางระบบ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติข้ึนมาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาประเทศ  และมีการเลง็เห็นถึง

ความจาํเป็นท่ีรัฐตอ้งจดับริการทางดา้นการศึกษาใหก้บัประชาชนใหท้ัว่ถึงมากข้ึน  รัฐจึงเปิดโอกาส

ใหเ้อกชนเขา้มีส่วนร่วมในการจดับริการทางดา้นการศึกษา  เพื่อใหส้ามารถจดับริการการศึกษา

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากข้ึน  

   5การจดัตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนไดเ้ร่ิมข้ึน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นตน้มา เน่ืองจาก 

ประเทศไทยได ้พฒันาเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรม มีความตอ้งการแรงงาน

ประเภทวิชาชีพสูง และโรงเรียนอาชีวศึกษา ของรัฐผลิตไดไ้ม่พอเพียง  รัฐจึงไดอ้นุญาตใหเ้อกชน

จดัตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาไดภ้ายในขอบเขตท่ีกาํหนดใหก้ารดาํเนินงานอาชีวศึกษาเอกชนเป็นไป

ดว้ยดี และมีจาํนวนโรงเรียน เพิ่มข้ึนทั้งในเขต กทม.  และส่วนภูมิภาค  การจดัการศึกษาเอกชนใน

ปัจจุบนั แมว้า่รัฐจะส่งเสริม  และสนบัสนุนการดาํเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนดงักล่าวแต่การ
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ดาํเนินการยงัประสบปัญหาหลายประการ  สรุปปัญหาท่ีสาํคญัของการศึกษาเอกชนไ ด ้ ดงัน้ี             

1)หลกัสูตรยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 2)ขาดครูท่ีมีความสามารถทาง

วิชาชีพอยา่งเพียงพอ  3)ขาดความร่วมมือกบัสถานประกอบการอยา่งกวา้งขวาง 4)ขาดแผนพฒันา

กาํลงัคนท่ีชดัเจน 5)ผูจ้บอาชีวศึกษาไม่เขา้สู่งานแต่มุ่งศึกษาต่อระดบัท่ีสูงข้ึน 6)ขาดแคลนกาํลงัคน

ท่ีมีคุณลกัษณะ 3 ดา้น คือ  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ดา้นความรู้

ทกัษะในการประกอบอาชีพ ดา้นความสามามารถทางวิชาชีพ (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.), 2552, ตุลาคม) ปัญหาดงักล่าวทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนสองประการ ไดแ้ก่  การลดลงของจาํนวนนกัเรียน ท่ีเขา้ศึกษาต่อสายวิชาชีพ  และ

มีการแข่งขนั  สูงมากในระหวา่งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนดว้ยกนั (สาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเอกชน, 2540:  42)   การศึกษาในสายวิชาชีพท่ีเรียกวา่  “อาชีวศึกษา” ในระยะหลงัถูก

มองวา่เป็นแหล่งศึกษาของผูท่ี้ไม่สามารถสอบเขา้เรียนในสายสามญัไดท้าํใหพ้อ่แม่ผูป้กครองไม่

ส่งเสริมใหลู้กหลานท่ีอยูใ่นปกครองเขา้เรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาแต่กลบัสนบัสนุนใหเ้รียนใน

สายสามญัเพื่อจะไดเ้รียนต่อในมหาวิทยาลยัต่อไป แต่ในขอ้เทจ็จริงแลว้การศึกษาในระดบั

อาชีวศึกษา  เป็นสถาบนัท่ีมีเป้าหมายหลกัเพื่อผลิต และพฒันากาํลงัในดา้นวิชาชีพ  ระดบัฝีมือ  

ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี ซ่ึงมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีภาครัฐตอ้งส่งเสริมใหมี้การจดัการ

อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษาในดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั

แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อผลิต และพฒันากาํลงัคน

ในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ  ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นการยกระดบัการศึกษา

วิชาชีพใหสู้งข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยนาํความรู้ในทางทฤษฎี

อนัเป็นสากล และเป็น  ภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถ  ในทาง

ปฏิบติัและมีสมรรถนะ  จนสามารถนาํไปประกอบวิชาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพ

โดยอิสระได ้การจดัการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ  จึงอาจมีวิธีการจดัการไดใ้นหลาย

รูปแบบ  ภาวะการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนในปัจจุบนัทาํใหโ้รงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ตอ้งเผชิญกบัคู่แข่ง

ทั้งภายในและภายนอก ความผนัผวนท่ีไม่หยดุน่ิงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทาํใหเ้กิดอุปสรรคและ

ปัญหาอยา่งมาก   

   7จากนโยบายจดัการศึกษาระดบัประเทศ กระทรวง สาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเอกชนและปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนั้น ในระดบัปฏิบติัจริง 

“สถานศึกษา” เป็นองคก์รท่ีสาํคญัท่ีสุดในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั ป้องกนัและแกปั้ญหาท่ี

เกิดข้ึนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ซ่ึงสถานศึกษาเอกชนจะมีเป้าหมายท่ีเหมือนกนัคือ 

การดาํเนินงานเพื่อใหป้ระสบความสาํเร็จและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง 
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เช่น การบริหารท่ีดี ความสามารถในการจดัระบบ โครงสร้างองคก์ร การจดัสรรทรัพยากรใหเ้กิด

ความคุม้ค่า (Steers, 1997:  46) ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากสถานศึกษาขาดภาวะผูน้าํของการ

บริหาร สถานศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งมีผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งสร้างลกัษณะความเป็นผูน้าํให้

เกิดข้ึนในตวัเอง เช่น เป็นผูท่ี้คิดถึงภาพรวมของโลก เขา้ใจความหลากหลายของวฒันธรรม มี

ความสามารถบริหารจดัการเทคโนโลยแีละสามารถแบ่งปันประสบการณ์ผูน้าํได้ (Marshall Gold 

Smith, 2007:  37)   เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด

ในการบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารยคุใหม่ตอ้งเป็นผูน้าํทางวิชาการ เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง  เป็น

ผูน้าํการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งมีความสามารถท่ีจะประสานการมีส่วน

ร่วมของครู ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  ความสามารถในการ

ระดมและใชท้รัพยากรเพื่อการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนจดัใหมี้ระบบ

การประกนัคุณภาพ เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ   สงัคมไทย

อยากเห็นผูบ้ริหารการศึกษาของเราเป็น “ผูบ้ริหารมืออาชีพ” และภาวะผูน้าํเป็นส่ิงสาํคญัท่ีควรมีอยู่

ในผูบ้ริหาร (ธีระ รุญเจริญ, 2545:  5)    

   8ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจึงควรมีรูปแบบผูน้าํท่ีเปล่ียนแปลงไป และ ผูน้าํ

เชิงกลยทุธ์  (Strategic Leadership)  คือ  บุคคลท่ีเป็นกลไกสาํคญัยิง่ในการท่ีจะนาํพาองคก์รไปสู่

ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวได ้ในสภาวะการปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดา้นอยา่ง

รวดเร็ว   ภาวะผูน้าํกต็อ้งเปล่ียนไปดว้ย ความเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายการทาํงานผูน้าํ ในการท่ี

จะนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายไดส้าํเร็จ ผูน้าํจึงตอ้งเรียนรู้ และปรับวิสยัทศัน์ของการบริหารจดัการ

ใหท้นัสมยั และนาํเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมาใช ้ ปัจจุบนัความรู้เก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์มี

ความสาํคญัต่อผูน้าํเป็นอยา่งมาก เพราะสามารถทาํใหผู้น้าํมีแผนการดาํเนินงานท่ีมีความรอบคอบ

มากยิง่ข้ึน ผูน้าํขององคก์รหลายแห่งท่ีประสบความสาํเร็จลว้นแต่มีความเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงผูน้าํตอ้งหาความรู้ดา้นการบริหารเชิงกลยทุธ์ใหม้าก

ข้ึน ตอ้งพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์  (รังสรรค ์ ประเสริฐศรี , 2549:  1)  การเป็นผูน้าํเชิงกล

ยทุธ์  (Strategic Leadership)ตอ้งสร้าง กระบวนการในการกาํหนดทิศทางกระตุน้และสร้างแรง

บนัดาลใจใหแ้ก่องคก์าร ในการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆใหอ้งคก์ารอยูร่อดต่อไปได ้การเป็นผูน้าํ

เชิงกลยทุธ์ยงัเป็นอีกหน่ึงในประเภทของภาวะผูน้าํท่ีจะเป็นตวัผลกัดนัใหก้ารบริหารเชิงกลยทุธ์

ประสบความสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  ตามแนวคิดของดูบริน ผูน้าํตอ้งมีคุณลกัษณะ 5 ดา้น คือ                 

1)มีความคิดความเขา้ใจระดบัสูง  2)มีความสามารถในการนาํปัจจยัต่างๆมากาํหนดเป็นกลยทุธ์      

3)มีความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  4)มีความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง 5)มี
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การกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค(์DuBrin, 1998:  355; อา้งถึงใน รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2549:  2)

   ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษา ภาวะ ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหา รโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู ซ่ึง เป็นสถานศึกษาท่ีตอ้งมีการแข่งขนั

สูงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสงัคม เพื่อจะนาํขอ้เทจ็จริงท่ีไดม้าพฒันาดาํเนินการใหเ้จริญกา้วหนา้ 

และประสบความสาํเร็จในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ทางการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.   เพื่อศึกษาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้จากสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีความคาดหวงัของผูบ้ริหารและครู 

 743.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียนและ

ขนาดของโรงเรียน 

   

1.3  คาํถามในการวจัิย 

 1.  ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เป็น

อยา่งไร 

 2.  ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ตามการรับรู้สภาพท่ีเป็นจริง

และตามสภาพท่ีคาดหวงั ของผูบ้ริหารและครู แตกต่างกนัหรือไม่ 

 3.  ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาก่อตั้งต่างกนั มีการรับรู้ตามสภาพท่ี

เป็นจริง เก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกนัหรือไม่  

 4.  ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาก่อตั้งต่างกนั มี การรับรู้ตามสภาพท่ี

คาดหวงั เก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกนัหรือไม่ 

 155.  ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนั        มีการรับรู้ตามสภาพท่ีเป็นจริง 

เก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกนัหรือไม่  

 6.  ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนั        มีการรับรู้ตามสภาพท่ีคาดหวงั 

เก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกนัหรือไม่ 
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1.4  กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 18กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํ

เชิงกลยทุธ์ของดูบริน (DuBrin, 1998:  355; อา้งถึงใน รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2549:  2) 

 

                 19ตวัแปรต้น             ตัวแปรตาม 

 

ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร   

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู 

1.  สภาพการรับรู้ 

    251.1  สภาพท่ีเป็นจริง 

    261.2  สภาพท่ีคาดหวงั 

2.  ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน 

    282.1   นอ้ยกวา่ 10 ปี 

    292.2  10 - 20 ปี 

    302.3  มากกวา่ 20 ปี 

3.  ขนาดของโรงเรียน 

     32มีจาํนวนนกัเรียน 

3.1  33นอ้ยกวา่ 1,000 คน 

    3.2  1,000 – 2,000 คน 

    353.3  มากกวา่ 2,000 คน 

  

1.  มีความคิดความเขา้ใจในระดบัสูง 

2.  มีความสามารถในการนาํปัจจยัต่างๆมากาํหนด 

     38เป็นกลยทุธ์  

3.  มีความคาดหวงั และสร้างโอกาสสาํหรับ 

     40อนาคต  

4.  มีความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  

5.  มีการกาํหนดวิสยัทศันเ์ชิงสร้างสรรค ์  

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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1.5  สมมติฐานการวจัิย      

 451.  ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ตามการรับรู้สภาพท่ีเป็นจริง

และตามสภาพท่ีคาดหวงั ของผูบ้ริหารและครู แตกต่างกนั 

 2.  ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาก่อตั้งต่างกนั มี การรับรู้ตามสภาพท่ี

เป็นจริง เก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกนั 

 3.  ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาก่อตั้งต่างกนั มี การรับรู้ตามสภาพท่ี

คาดหวงั เก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกนั 

 484.  ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนั  มีการรับรู้ตามสภาพท่ีเป็นจริง 

เก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกนั  

 5.  ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดต่างกนั  มีการรับรู้ตามสภาพท่ีคาดหวงั 

เก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกนั 

  

1.6  ขอบเขตของการวจัิย 

 51 ประชากร  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารและครู ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2553  รวมทั้งส้ิน 6,067 คน จากทั้งหมด  85 โรงเรียน  

 52 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร จาํนวน 42 คนและครู จาํนวน 33 3 คน  ท่ีปฏิบติังานอยูใ่น 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2553   รวมทั้งส้ิน  375  คน                

จาก  42 โรงเรียน  ประกอบดว้ยโรงเรียนขนาดใหญ่ 10 โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง  13 โรงเรียน 

และโรงเรียนขนาดเลก็ 19 โรงเรียน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Taro Yamane 

(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2548:  49) โดยใชค้วามเช่ือมัน่ 95% และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน 5%   

กลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  

 

1.7 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1.  ขอ้มูลในการวิจยัจะใช้ ประโยชน์สาํหรับการบริหารงานของรัฐท่ีจะนาํไป เป็นแนวทางใน

การพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใหเ้จริญกา้วหนา้  

 2.  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สามารถนาํขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเป็น

แนวทางในการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนต่อไป 
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1.8  นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจัิย  

   ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อความเขา้ใจอนัถูกตอ้งตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงใหค้าํ

จาํกดัความของคาํบางคาํท่ีใชใ้นการวิจยัดงัน้ี 

   ภาวะผู้นํา หมายถึง  กระบวนการท่ีใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนต่อครูและ

บุคลากรในสถานศึกษาใหเ้ตม็ใจท่ีจะร่วมมือในการทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของ

งาน ใชค้วามสามารถใจการจูงใจสมาชิกในองคก์รเพื่อปฏิบติัภารกิจขององคก์รซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมี

ความสามารถในการบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืนโดยไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอ่ืนเป็นผูท้าํ

ใหบุ้คคลอ่ืนไวว้างใจและใหค้วามร่วมมือ ความเป็นผูน้าํเป็นผูมี้หนา้ท่ีอาํนวยการ สัง่การบงัคบั

บญัชา ประสานงานโดยอาศยัอาํนาจหนา้ท่ี (Authority)เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุผลสาํเร็จตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

   ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์  หมายถึง กระบวนการใชอิ้ทธิพลของผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน์ ในการ

บริหารสถานศึกษาเอกชนโดยยดึเป้าหมาย และภารกิจขององคก์ารเป็นหลกั และจะสรรหาวิธีการ

บริหารงาน ดว้ยการกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน การกระตุน้และสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยรางวลัอนัเกิดจากการบรรลุผลสาํเร็จในงาน การริเร่ิม

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆโดยใหอ้าํนาจแก่ผูป้ฏิบติังานใหมี้ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานดว้ย  

เพื่อใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมายโดยจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี และ

ยงัคงไวซ่ึ้งสมัพนัธภาพระหวา่งพนกังานดว้ยกนั ซ่ึงองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์มี           

5 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ 

   551)  มีความคิดความเขา้ใจในระดบัสูง (High-level cognitive activity) หมายถึง การคิด

เชิงกลยทุธ์นั้นตอ้งอาศยัทกัษะดา้นความรู้สึกนึกคิด และความเขา้ใจระดบัสูง เช่น ความสามารถใน

การคิดเชิงมโนภาพ ซึมซบัและรับรู้แนวโนม้ของส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งมีเหตุผล มีความสามารถในการ

สรุปขอ้มูลต่างๆเพื่อนาํไปกาํหนดเป็นแผนปฏิบติัการ มีการประมวลผลขอ้มูลต่างๆ คาดคะเนผลท่ี

จะเกิดข้ึนตามมาจากการกาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นวิธีคิดเชิงระบบ แบบองค์

รวม ท่ีมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการบริหารงานใหฝ่้าย

ต่างๆทาํงานร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุเป้าวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงความเป็น

ประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น แยกงานดา้นบริหารออกเป็นระบบท่ีมีหลายระดบั  ส่วน

ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์การทาํงานท่ีมากจะเป็นผูท่ี้มีทกัษะและไหวพริบในการแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม เช่น ครู ชุมชนและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา 

   2)  มีความสามารถในการนาํปัจจยัต่างๆมากาํหนดกลยทุธ์ ( Gathering multiple inputs)   

หมายถึง  การกาํหนดกลยทุธ์แบบประชาธิปไตยในการทาํงานร่วมกนั วางแผนเก่ียวกบัภารกิจ 
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ทิศทาง เป้าหมาย ยทุธศาสตร์สถานศึกษา วิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบ

ทางบวกและทางลบต่อการดาํเนินงาน จากนั้นสรุปและเลือกกลยทุธ์ท่ีจะพฒันาองคก์ร ประเมินผล

การดาํเนินงาน โดยผูน้าํหรือผูบ้ริหารจะมุ่งเนน้การแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

หลายๆฝ่ายตามหลกัการมีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษา นอกจากน้ีตอ้งมีการบริหารขอ้มูลโดย

จดัเป็นระบบสารสนเทศ จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดัใหเ้กิดความคุม้ค่า สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคโ์ดยรวมของสถานศึกษาได ้

   573)  มีความคาดหวงั และสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต (Anticipating and creating a 

future) หมายถึง การใชท้กัษะในการคาดคะเนอนาคตของสถานศึกษาเพื่อพฒันาไปสู่องคก์รแห่ง

การเรียนรู้ มีการกาํหนดสภาพท่ีคาดหวงัไวอ้ยา่งชดัเจน สามารถสร้างโอกาสท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

เหตุการณ์ต่างๆมาบริหารงานใหป้ระสบความสาํเร็จได ้คิดหาวิธีการพฒันาสถานศึกษาอยา่ง

หลากหลายไวต้อบรับความตอ้งการในอนาคต  เม่ือเกิดปัญหาสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเร่งด่วน ซ่ึง

ผูน้าํตอ้งมีการสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา สร้างความเช่ือมัน่ดา้นต่างๆ เช่น การจดั

ทรัพยากรมนุษยใ์นการปฏิบติังาน  ความเช่ือมัน่ในความสามารถของผูบ้ริหาร เป็นตน้ ซ่ึงผูน้าํ

เชิงกลยทุธ์ตอ้งทาํความเขา้ใจอนาคตแลว้เตม็ใจท่ีจะเส่ียงต่อเร่ืองต่างๆ คาดคะเนอยา่งแม่นยาํ

เก่ียวกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนคาดคะเนทกัษะต่างๆท่ีจาํเป็นสาํหรับ

สถานศึกษาในอนาคต และตอบสนองความตอ้งการไดดี้กวา่คู่แข่ง 

   584)  มีความคิดเชิงปฏิวติั  เพื่อการเปล่ียนแปลง (Revolutionary thinking for change) 

หมายถึง  การใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พื่อการเปล่ียนแปลงทั้งระบบ โดยไม่กลวัความเส่ียง ชอบทา้

ทายสถานการณ์ มกัเป็นบุคคลท่ีมีความคิดนอกกรอบ คิดเชิงรุก เชิงบูรณาการ แบบองคร์วมมุ่งเนน้

กระบวนการของการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง เช่น การพฒันาท่ีย ัง่ยนื กระบวนการ PDCA นาํมา

ปรับปรุงพฒันาสถานศึกษา โดยการดาํเนินกิจกรรมจะส่งเสริมและคาํนึงถึงศาสนา ประเพณี 

วฒันธรรมชุมชนดว้ย นอกจากน้ีผูบ้ริหารจะมีการกระตุน้และเปิดกวา้งแก่ทุกคนตามหลกัการมีส่วน

ร่วมท่ีส่งเสริมความสมัพนัธ์ในองคก์ร เม่ือพบปัญหาจะแกปั้ญหาใหไ้ดผ้ลระยะยาวดว้ยวิธีการวิจยั

เพื่อพฒันาผลผลิตดา้นปริมาณควบคู่กบัคุณภาพ ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้งสร้างกลยทุธ์ท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการ สร้างความพึงพอใจ ประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้หนือกวา่คู่แข่ง 

   595)  มีการกาํหนดวิสยัทศัน์ เชิงสร้างสรรค์ (Creating a vision) หมายถึง มีการกาํหนด

วิสยัทศัน์กวา้งไกล ชดัเจน เป็นรูปธรรม เช่ือมโยงปัจจุบนัและอนาคต กระตุน้สมาชิกใหมี้

ความรู้สึกสนใจ มุ่งมัน่ปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจ ลกัษณะของวิสยัทศัน์ท่ีดี ประกอบดว้ย วิสยัทศัน์

ท่ีสอดคลอ้ง เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและค่านิยมของ

สถานศึกษา ผูบ้ริหารและครูมีส่วนร่วมในการคิดและใหก้ารสนบัสนุน สะทอ้นใหเ้ห็นจุดหมาย
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ปลายทาง ทิศทางในอนาคตท่ีทาํใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ตอ้งมีความทา้ทาย สร้างความ

คาดหวงัท่ีเป็นส่ิงพึงปรารถนาท่ีมองเห็นได ้รับรู้ เขา้ใจร่วมกนัไดเ้หมือนกนั ทัว่กนั และมี

แผนปฏิบติัท่ีแสดงใหเ้ห็นวิธีการท่ีมุ่งสู่จุดหมายชดัเจน คุม้ค่า ทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ โดย

ผูบ้ริหารจะมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานตามวิสยัทศัน์ ถา้ผูบ้ริหารไม่มีวิสยัทศัน์ มี

วิสยัทศัน์แคบ กอ็าจทาํใหส้ถานศึกษาไม่พฒันาหรือไม่สามารถดาํรงอยูไ่ด ้ 

   60 โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน   หมายถึง โรงเรียนเอกชนท่ีเปิดทาํการสอนประเภท

อาชีวศึกษา หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ภายใตก้ารกาํกบั

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีตั้งอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร 

   61ผู้บริหาร  หมายถึง ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ี ดูแลรับผดิชอบการบริหารจดัการโรงเรียน 

   ครู  หมายถึง บุคลากรวิชาชีพหรือ ผูส้อนในสถานศึกษา ท่ีทาํหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการ

เรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

  สภาพการรับรู้   หมายถึง กระบวนการท่ีผู ้บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

เปิดรับต่อขอ้มูลข่าวสาร โดยตั้งใจรับขอ้มูลนั้นแลว้ทาํความเขา้ใจ หรือการมองเห็น การแสดงความ

คิดเห็นท่ีบอกถึงความเห็น ความรู้สึก ความตอ้งการ ในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของ

ผูบ้ริหาร  ซ่ึงแต่ละคนอาจจะตีความในส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมือนกนัออกไปในทางต่างๆกนั  ท่ีมีเหตุผล

เป็นองคป์ระกอบซ่ึงแตกต่างกนัออกไปตามปัจจยัต่างๆ สภาพการรับรู้น้ี ประกอบดว้ย 

 631)  สภาพท่ีเป็นจริง หมายถึง การรับรู้ของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

จากการมองเห็น และตีความ ทาํความเขา้ใจ ในการบริหารงานท่ีมีการปฏิบติัจริงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แต่ละคนท่ีอยูโ่รงเรียนเดียวกนั สภาพแวดลอ้มเดียวกนั อาจจะตีความ  

เขา้ใจ ออกไปในทางต่างๆกนั ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานทางจิตใจและความคิดของแต่ละคน 

 642)  สภาพท่ีคาดหวงั หมายถึง  การรับรู้ของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

ตามความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นดว้ยวิจารณญาณเก่ียวกบัความคาดคะเน  หรือการคาดการณ์

ล่วงหนา้ถึงการบริหารงานของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน วา่ควรจะมี ควรจะเป็น ควรจะ

เกิดข้ึน หรือวา่ควรจะเปล่ียนแปลงตามความจาํเป็น โดยบุคคลรับรู้ความเป็นไปไดว้า่ จะนาํไปสู่การ

บริหารงานท่ีดีข้ึน 
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 ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน    หมายถึง ระยะเวลานบัตั้งแต่การจดัตั้งสถานศึกษาจนถึง 

ปัจจุบนั เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างดา้นกลยทุธ์ในการบริหารสถานศึกษา การสร้างความ

นิยม ความมีช่ือเสียง  แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

 67ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียนนอ้ยกวา่  10 ปี 

 68ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน   10-20 ปี 

 69ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียนมากกวา่ 20 ปี 

 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การจดัแบ่งขนาดของโรงเรียนตาม หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก

สถานศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวลัพระราชทาน สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 

สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)โดยแบ่งขนาดสถานศึกษาตามจาํนวนนกัเรียน ดงัน้ี  

             71โรงเรียนขนาดเลก็     คือ  โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนนอ้ยกวา่  1,000 คน  

            โรงเรียนขนาดกลาง  คือ  โรงเรียนท่ีมีนกัเรียน  1,000 - 2,000  คน  

            โรงเรียนขนาดใหญ่   คือ  โรงเรียนท่ีมีนกัเรียนมากกวา่   2,000  คน ข้ึนไป  
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

  การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษา วิเคราะห์ และสงัเคราะห์จากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง      

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ตามลาํดบัดงัน้ี 

  2.1  การบริหารและการจดัการสถานศึกษา 

   2.1.1  บทบาทและหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

   2.1.2  หลกัและวิธีจดัการสถานศึกษา 

  2.2  การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

   2.2.1  แนวคิดในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา 

   2.2.2  ความหมายของอาชีวศึกษา 

   2.2.3  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

   2.2.4  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

   2.2.5  สภาพการรับรู้ต่อการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

  2.3  ภาวะผูน้าํและภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

   2.3.1  ภาวะผูน้าํ 

   2.3.2  ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

   2.3.3  รูปแบบผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

   2.3.4  ภาระหนา้ท่ีของผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

   2.3.5  ผูน้าํเชิงกลยทุธ์กบัการบริหารสถานศึกษา 

  2.4  ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

   2.4.1  มีความคิด ความเขา้ใจในระดบัสูง 

   2.4.2  มีความสามารถในการนาํปัจจยัต่างๆมากาํหนดเป็นกลยทุธ์ 

   2.4.3  มีความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต 

   2.4.4  มีความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง 
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   2.4.5  มีการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์

  2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

       2.1.1  บทบาทและหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

      127กระทรวงศึกษาธิการ  (2550:  20-49) ไดมี้แนวทางการกระจายอาํนาจการบริหาร   และ

การจดัการศึกษาตามขอบข่ายภารกิจในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษาเพื่อใหก้าร

บริหาร และการจดัการศึกษา มีความสอดคลอ้งกบักฎกระทรวง  โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์  และวิธีการ

กระจายอาํนาจการบริหาร  และการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 เร่ืองกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของ

สถานศึกษา ไวด้งัน้ี  

   1281.  บทบาทดา้นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน วิเคราะห์หลกัสูตร  วเิคราะห์กรอบ

สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน  ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา  และชุมชน  เพื่อจดัทาํสาระการเรียนรู้

ทอ้งถ่ินนาํไปสู่จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียน           

  1292.  บทบาทดา้นการวางแผนงานดา้นวิชาการ รวบรวมขอ้มูล และกาํกบั ดูแล นิเทศ และ

ติดตามงานวิชาการ  การพฒันา และส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  

และการส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวิชาการ 

   1303.  บทบาทดา้นการจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา จดัทาํแผนการเรียนรู้  และ

จดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น  เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  พฒันาคุณธรรมนาํ

ความรู้ ส่งเสริมการวิจยั  พฒันา และส่งเสริมพฒันาความเป็นเลิศของนกัเรียน  และช่วยเหลือ

นกัเรียนพิการ ดอ้ยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ           

  131 4.  บทบาทดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาของ

ตนเอง มีการวิจยั และพฒันาหลกัสูตรใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ และสงัคม 

พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้  และคุณธรรม สามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข เพิ่มเติมเน้ือหาสาระใหสู้ง  และลึกซ้ึงข้ึนสาํหรับกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผูบ้กพร่อง พิการ  และการศึกษาทางเลือก  เน้ือหาสาระของรายวิชาท่ี

สอดคลอ้งสภาพปัญหา ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน สงัคม 

   132 5.   บทบาทดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้   จดัเน้ือหาสาระและ จดักิจกรรมให้

สอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ฝึกทกัษะ 

กระบวนการคิด ใหผู้เ้รียนรู้จกั แกไ้ขปัญหา  เรียนรู้จากประสบการณ์  ทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รักการ
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อ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้

ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี  

   133 6.  บทบาทดา้นการวดัผล ประเมินผล  และดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนบทบาท  

สถานศึกษาตอ้งกาํหนดระเบียบการวดั  และประเมินผล  จดัทาํเอกสารการวดั  และประเมินผล  และ

จดัใหมี้การซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผูเ้รียนไม่ผา่นเกณฑ ์พฒันาเคร่ืองมือในการวดั และประเมินผล 

  1347.  บทบาทดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา กาํหนดแนวทางการ

ใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้  และกระบวนการทาํงานของนกัเรียน  ครู และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  พฒันาครู และใหผู้เ้รียนมีความรู้ เก่ียวกบั กระบวนการวิจยั  ไดฝึ้กการคิด 

การจดัการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ และเผยแพร่

ผลการวจิยั  สนบัสนุนใหค้รูนาํผลการวิจยัมาใชเ้พื่อพฒันาการเรียนรู้ และพฒันาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา     

  1358.  บทบาทดา้นการพฒันา  และส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  

และภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนบัสนุนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  จดัระบบแหล่งการเรียนรู้

ภายในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ส่งเสริมใหค้รู  และผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งใน  

และนอกสถานศึกษา 

             1369.  บทบาทดา้นการนิเทศการศึกษา โดยสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ครู  และผูเ้ก่ียวขอ้งให้

เขา้ใจกระบวนการนิเทศภายใน  จดัการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ ทัว่ถึง  ต่อเน่ือง และ 

จดัระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเ้ช่ือมโยงกบัระบบนิเทศการศึกษาภายนอก 

  13710.  บทบาทดา้นการแนะแนว การจดัการศึกษามีการแนะแนวเป็นองคป์ระกอบสาํคญั 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว  และการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จดัระบบงาน  และ

โครงสร้างองคก์รแนะแนว ส่งเสริม  และพฒันาใหค้รูไดรั้บความรู้ ดา้นจิตวิทยา  และการแนะแนว 

ส่งเสริมความร่วมมือ  และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งครู  ผูป้กครอง  และชุมชน ประสานงานดา้นการ

แนะแนว  

  11.   บทบาทดา้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 

กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ  จดัโครงสร้าง

การบริหารท่ีเอ้ือต่อการพฒันางาน  สร้างระบบการทาํงานท่ีเขม้แขง็ โดยใช้   P-D-C-A ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกาํหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก จดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี (SAR) และสรุปรายงานประจาํปี 

   139 12.   บทบาทดา้นการส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวิชาการ จดักระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกบับุคคล ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และสถานบนัอ่ืน  ส่งเสริมความเขม้แขง็
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ของชุมชน ส่งเสริมใหชุ้มชนมีการจดัการศึกษาอบรม แสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และพฒันา

ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งชุมชน 

  14013.  บทบาทดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา  และ

องคก์รอ่ืนโดยระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา วิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อเสริมสร้าง

พฒันาการของนกัเรียนสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  เสริมสร้างความสมัพนัธ์

ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน ใหบ้ริการดา้นวิชาการ จดักิจกรรมร่วมกบัชุมชน  

  14114.  บทบาทดา้นการส่งเสริม  และสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร  

หน่วยงาน สถานประกอบการ  และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ประชาสมัพนัธ์สร้างความเขา้ใจต่อ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสถาบนัสงัคมอ่ืน เก่ียวกบั

สิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา  

  142 15.   บทบาทดา้นการจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของ

สถานศึกษา สถานศึกษตอ้ง ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ  และแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการ  

จดัทาํร่าง  ตรวจสอบ และแกไ้ขปรับปรุง  ระเบียบ  และแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการ และ

นาํไปใชป้ฏิบติั และประเมินผลการใช ้ปรับปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

  14316.  บทบาทดา้นการคดัเลือกหนงัสือ  แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา  สถานศึกษาตอ้ง

ศึกษา วิเคราะห์ คดัเลือกหนงัสือเรียนเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  จดัทาํ และตรวจพิจารณา

คุณภาพหนงัสือเรียน หนงัสือเสริมประสบการณ์  หนงัสืออ่านประกอบ  แบบฝึกหดั  ใบงาน ใบ

ความรู้เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน    

  14417.  บทบาทดา้นการพฒันา  และใชส่ื้อ และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา จดัหาและพฒันา

ส่ือการเรียนรู้  และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  พฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการพฒันาส่ือการเรียนรู้  และ

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา จดัตั้งเครือข่ายทางวิชาการ พฒันาและใชส่ื้อและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในการจดัหา ผลิต ใช้  และพฒันาส่ือ และ

เทคโนโลยทีางการศึกษา          

  145สรุปไดว้า่ สถานศึกษาตอ้ง พฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน

และทรัพยากรทอ้งถ่ิน การวางแผนงานวิชาการ  และส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวิชาการ  

การจดัการเรียนการสอนโดย เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  พฒันาคุณธรรมนาํความรู้  การพฒันาหลกัสูตร

ของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งสภาพปัญหา  ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน พฒันา

กระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระ  และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ  และความถนดั

ของผูเ้รียน คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล พฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  การ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน อยา่งเป็นระบบ พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
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โดยมุ่งเนน้การพฒันาระบบการศึกษาร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน ทั้งน้ีการจดัการศึกษา

จะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการกระจายอาํนาจการบริหาร และการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 

 302.1.2  หลกัและวิธีจดัการสถานศึกษา 

    สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542:  8-10) หลกัและวิธีการจดัการสถาน 

ศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดท่ี 4 กล่าวถึงหลกัการสาํคญัของการ

จดักระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงรวมถึงจุดมุ่งหมาย และสาระเน้ือหาของหลกัสูตร กระบวนการ

จดัการ และการประเมินผล ซ่ึงมีสาระสาํคญั ดงัน้ี  

  831.  การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนมีความสามารถเรียนรู้  พฒันาตนเองได้ และ   

ถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด  กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตาม

ธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ 

          2.  การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม

อธัยาศยั  ตอ้งเนน้ความรู้ และคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตอ้งบูรณาการเร่ืองต่างๆ  ดงัน้ี   

-  ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง และความสมัพนัธ์ของตนเองกบัสงัคม ไดแ้ก่   

ครอบครัวชุมชน ชาติ และสงัคมโลก  รวมถึงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความ  เป็นมาของ

สงัคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข 

-   87ความรู้และทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและ 

ประสบการณ์เร่ืองการจดัการ  การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยนื 

-  89ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยกุต ์

ใชภู้มิปัญญา 

-  91ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และดา้นภาษาเนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 

-  92ความรู้ และทกัษะในการประกอบอาชีพ และการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข 

  933.  การจดักระบวนการเรียนรู้  ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ  

ดงัต่อไปน้ี 

-  94จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ

ผูเ้รียน 

โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

-  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วาม 
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รู้มาใชเ้พื่อป้องกนั และแกไ้ขปัญหา 

-  98จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํไดคิ้ด

เป็น 

ทาํเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

-  100จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุล 

กนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา 

-  102ส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ   สภาพแวดลอ้ม   ส่ือการ

เรียน 

และอาํนวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยั

เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อน  และผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการ

เรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภท  ต่าง ๆ 

-  104จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี  มีการประสานความร่วมมือกบับิดา 

มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

  4.  สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน  ความ

ประพฤติ  การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และการทดสอบควบคู่ไปใน

กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษาใหส้ถานศึกษา

ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ  และใหน้าํผลการประเมินผูเ้รียนมาใช้

ประกอบการพิจารณาดว้ย 

  107สรุปไดว้า่หลกั และวิธีการจดัการสถานศึกษา จะตอ้งครอบคลุมตาม หมวดท่ี  4 มี

สาระสาํคญั คือ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  และพฒันา

ตนเองได้  จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ  

สถานศึกษาจะตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ความสาํคญัทั้งความรู้ คุณธรรม มีแหล่งเพื่อการเรียนรู้ 

และจดัการประเมินผูเ้รียนโดยใชว้ิธีการประเมินท่ีหลากหลาย  ซ่ึงความสาํเร็จของการจดัการศึกษา

ในสถานศึกษาแต่ละแห่งข้ึนอยูก่บั การจดัการบริหารโรงเรียนใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้   

ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นผูมี้วิสยัทศัน์  มองภาพของผลิตทางการศึกษาในอนาคต ได ้และบอกผูท่ี้

เก่ียวขอ้งได ้ 

  ดงันั้น การบริหารและการจดัการสถานศึกษาในปัจจุบนัเนน้สถานศึกษาตอ้ง พฒันา

สาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทรัพยากรทอ้งถ่ิน การวางแผนงานวิชาการ  

และส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวิชาการ  จดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้  และพฒันาตนเองได้  จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตาม
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ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ สถานศึกษาจะตอ้งจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ความสาํคญัทั้งความรู้  

คุณธรรม มีแหล่งเพื่อการเรียนรู้ และจดัการประเมินผูเ้รียนโดยใชว้ิธีการประเมินท่ีหลากหลาย  การ

บริหารสถานศึกษาดงัท่ีกล่าวมาแลว้จะประสบความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัแนว

ทางการดาํเนินงานของสถานศึกษาซ่ึงมีผูข้บัเคล่ือนกลไกสาํคญั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในยคุของ

การปฏิรูปการเรียนรู้  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทของตนตามรูปแบบ

ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงหมายถึง ผูน้าํ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถในการกาํหนด

วิสยัทศัน์ท่ีมีความสร้างสรรค ์ มองการณ์ไกล รวมถึงแผนกระบวนการทาํงานเพื่อใหอ้งคก์รไปสู่

วิสยัทศัน์ท่ีกาํหนด  

 

2. 2  การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

 2.2.1  แนวคิดในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา 

   147แนวคิดการจดัการศึกษาอาชีพไดมี้มาตั้งแต่ยคุสมยัท่ีประเทศไทยเร่ิมมีอาชีพหตักรรม

มากข้ึนนอกเหนือไปจากอาชีพ กสิกรรม  โรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรก คือ โรงเรียนพาณิชยการท่ี

วดัมหาพฤฒาราม และวดัราชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จดัตั้งโรงเรียนเพาะช่าง และปี พ.ศ. 2460 จดัตั้ง

โรงเรียนฝึกหดัครูประถมกสิกรรม  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 ไดก้าํหนดวา่วิสามญัศึกษา 

ไดแ้ก่ การศึกษาวิชาชีพซ่ึงจดัใหเ้หมาะสมกบัภูมิประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สาํหรั บ

ประกอบการเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมต่าง ๆ และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2479 ได้

ปรากฏคาํวา่ "อาชีวศึกษา" เป็นคร้ังแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น 

คือ อาชีวศึกษา ชั้นตน้ กลาง และสูง รับนกัเรียนจากโรงเรียนสามญัศึกษาของทุกระดบัประโยค

พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พทุธศกัราช 2484   กระทรวงธรรมการเปล่ียนช่ือ

เป็นกระทรวงศึกษาธิการและตั้งกรมอาชีวศึกษา ข้ึน  โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กอง     คือ    

1) สาํนกังานเลขานุการกรม 2) กองโรงเรียน ทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบการดาํเนินการโรงเรียน

อาชีวศึกษา  3)กองวิชาการ ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรแบบเรียน ทะเบียน การสอบไล่ และการออ ก

ประกาศนียบตัร และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2494 การอาชีวศึกษาไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 

ระดบั คือ มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย และมธัยมอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยในแต่ละ

ระดบักาํหนดเวลา เรียนไม่เกิน 3 ปี  พ.ศ. 2499 การอาชีวศึกษาไดถู้กพฒันาข้ึนเป็นลาํดบัโดย

โรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบัมธัยมอาชีวศึกษา ตอนปลาย หลายแห่ง ไดรั้บอนุมติัใหเ้ปิดสอนใน

ระดบัอาชีวศึกษาชั้นสูง และโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงเฉพาะวิชาอีกหลายแห่งไดจ้ดัตั้งข้ึนเพื่อรับ

นกัเรียนท่ีจบมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สายสามญัเขา้ศึกษาต่อ  ปี พ.ศ.2512 สถานศึกษาหลายแห่งไดรั้บการ

พฒันาและเปิดสอนจนถึงระดบั ปวส. ไดรั้บการยกฐานะจากโรงเรียนเป็นวิทยาลยั ซ่ึงแห่งแรกคือ
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วิทยาลยัพณิชยการพระนคร จนถึงปี พ.ศ.  2522 กรมอาชีวศึกษามีวิทยาลยัอยูใ่นสงักดั จาํนวน 90 

แห่ง ในจาํนวนสถานศึกษา 159 แห่ง ปี พ.ศ.2514 ไดมี้พระราชบญัญติัจดัตั้งสถาบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ โดยรวมวิทยาลยัเทคนิคธนบุรี วิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลยัโทรคมนาคม และ

วิทยาลยัช่างก่อสร้างในสงักดักรมอาชีวศึกษาไปรวมเป็นสถาบนัและเปิดสอนถึงระดบัปริญญาตรี 

ประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 217 พ.ศ. 2515 ใหโ้อนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี 36 แห่ง ของกรม

อาชีวศึกษาไป กรมสามญั ปี พ.ศ.2524 ประกาศใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปี พ.ศ.2527 ได้

ใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค ปี พ.ศ.2530 

มีการจดัตั้ง "วิทยาลยัการอาชีพ" ในพื้นท่ีจงัหวดัมุกดาหาร และแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายท่ีจะจดั

การศึกษาทุกประเภทวิชาชีพและทุกหลกัสูตรทั้งในและนอกระบบการศึกษา  ปี พ.ศ.2533-2535 น้ีมี

ผูส้นใจเรียนอาชีวศึกษามากจึงจดัตั้งสถานศึกษาเพิ่ม 20 แห่ง ปี พ.ศ.2535-2539 ไดมี้โครงการจดัตั้ง

วิทยาลยัเพิ่มข้ึนอีกจาํนวน 93 แห่ง เฉพาะโครงการจดัตั้งวิทยาลยัการอาชีพระดบัอาํเภอ 60 แห่ง 

วิทยาลยัสารพดัช่าง 25 แห่ง และอีก 8 แห่ง มีวตัถุประสงคเ์พื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

ไปสู่ทอ้งถ่ิน สนบัสนุน การพฒันาชนบท เพื่อผลิตกาํลงัคนดา้นวิชาชีพในระดบัช่างก่ึงฝีมือ และ

ช่างเทคนิค ใหต้รงกบัความตอ้งการ ของตลาด แรงงาน และสอดคลอ้งกบัสภาพเศษฐกิจและสงัคม

ของประเทศ  การอาชีวศึกษาไดพ้ฒันาอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัไดมี้การตรา พระราชบญัญติัการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ข้ึนเพื่อเป็นกรอบการดาํเนินงาน และการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม

ทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้น

วิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้

สูงข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน  โดยนาํความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็น

สากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถในทางปฏิบติัและมี

สมรรถนะจนสามารถนาํไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  

โดยใหจ้ดัหลกัสูตรอาชีวศึกษา  ไว ้3 หลกัสูตร คือ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง  และ ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2553, 13 

ตุลาคม) 

 2.2.2  ความหมายของอาชีวศึกษา 

  149 คาํวา่ “การอาชีวศึกษา ” (Vocational Education) มีผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “การ

อาชีวศึกษา” ไวด้งัน้ี 

    กู๊ด (Good, 1973:  645; อา้งถึงใน เมธี ปิลนัธนานนท,์ 2533 :  46) ไดใ้หค้วามหมายของ

การอาชีวศึกษาไวว้า่ การอาชีวศึกษาหมายถึง การศึกษาท่ีมีระดบัตํ่ากวา่มหาวิทยาลยั เป็นการจดั

การศึกษาเพื่อเตรียมผูเ้รียนเขา้สู่การเลือกงานอาชีพในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะหรือเป็นการศึกษาเพื่อ
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เป็นการพฒันาแรงงานฝีมือใหมี้ระดบัสูงข้ึนรวมทั้งการศึกษา การคา้ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

ธุรกิจและคหกรรม ในทาํนองเดียวกนั  

  151เมธี ปิลนัธนานนท ์(2533:  45) ไดก้ล่าววา่ อาชีวศึกษา คือ การศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากร

ดา้นฝีมือระดบัคุณวฒิุท่ีตํ่ากวา่ปริญญา สาํหรับอาชีพหน่ึง หรือกลุ่มอาชีพ ช่างและงานต่าง ๆ 

อาชีวศึกษาตามปกติจดัข้ึนในระดบัมธัยมปลาย จะตอ้งจดัใหมี้การศึกษาวิชาพื้นฐานทัว่ไป วิชา

ทฤษฎีสมัพนัธ์และฝึกภาคปฏิบติั เพื่อพฒันาฝีมือท่ีตอ้งการสาํหรับอาชีพหน่ึง ๆ สดัส่วนของ

วิชาชีพท่ีแตกต่างกนัแต่ตามปกติและจะเนน้การฝึกภาคปฏิบติั 

  152ภิญโญ สาธร (2536 :  311) กล่าววา่ การอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาวิชาชีพท่ีจะ

นาํไปประกอบอาชีพทุกชนิด เพื่อดาํรงชีวิตโดยมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาและครูผูส้อน มีรัฐ

สนบัสนุนและควบคุมใหต้รงกบัความตอ้งการของสงัคม และตลาดแรงงานเพื่อมิใหก้ารลงทุนทาง

การศึกษาโดยเปล่าประโยชน์ 

  153บุศรินทร์ ปัทมาคม (2537 :  34) ใหแ้นวคิดไวว้า่  การอาชีวศึกษาคือ  การใหพ้ื้นฐาน

วิชาชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ ความชาํนาญในการท่ีเกิดประโยชน์ต่อสงัคม และเศรษฐกิจ โดยจดั

ใหอ้ยูบ่นพื้นฐานของสงัคมและใหเ้หมาะกบัแนวทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น  

  154บุญเทียม เจริญยิง่ (2535 :  25) กล่าววา่ การอาชีวศึกษา คือ  กระบวนการเรียน การฝึก

ทกัษะ การสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นวิชาชีพใดวิชาชีพหน่ึง โดยมุ่งใหผู้เ้รียนสามารถใช้

ประโยชน์เพื่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได ้พื้นฐานความรู้ของผูเ้รียนและ

ทกัษะความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ เป็นตวักาํหนดประเภทของกาํลงัคน 5 ประเภท คือ วิศวกร นกัเทคโนโลย ี

ช่างเทคนิค ช่วงฝีมือแรงงาน และช่างไร้ฝีมือ 

  155สรุปไดว้า่ การอาชีวศึกษา หมายถึง การจดัการการศึกษาท่ีเนน้การเตรียมบุคลากรสู่การ

ทาํงานโดยเนน้การฝึกทกัษะทางอาชีพ การสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นวิชาชีพ และมีการแบ่ง

ผูเ้รียนออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  

 2.2.3  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  0สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (อา้งถึงในสุรศกัด์ิ สุทธิศรี, 2549:  

13-22) ไดก้าํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ไวด้งัน้ี  

  1.  มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียน และผูส้าํเร็จการศึกษาวิชาชีพ จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี  

     158ผูเ้รียน และผูส้าํเร็จการศึกษาวิชาชีพ จะตอ้ง มีความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีเหมาะสม

กบัเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป  มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการดา้น

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  มีทกัษะในการใชภ้าษาส่ือสารอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  มีความรู้และ
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ทกัษะในการศึกษาคน้ควา้ และปฏิบติังาน  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี การมีบุคลิกภาพ และ

มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี มีความรู้ และทกัษะในการทาํงาน การศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพอิสระ  

 

   1082.  มาตรฐานท่ี 2 หลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน จะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี  

     109หลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนจะตอ้งร่วมมือกบัสถานประกอบการพฒันา

หลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั   ใหผู้เ้รียนได้

พฒันาตนเองตามธรรมชาติ และเตม็ศกัยภาพ จดัระบบคอมพิวเตอร์ จดัสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกงาน 

สถานท่ีศึกษาคน้ควา้ใหเ้พียงพอ จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้  

3.  มาตรฐานท่ี 3 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งเป็นดงัน้ี 

     110กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจะตอ้งจดัระบบการดูแลใหค้าํปรึกษาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง และ

มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม  บุคลิกภาพ  และมนุษย

สมัพนัธ์  และจดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ ์ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี และทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม 

4.  มาตรฐานท่ี 4 การบริการวิชาชีพสู่สงัคม มีดงัน้ี   

      112การบริการวิชาชีพสู่สงัคม ตามความตอ้งการของชุมชน และสงัคม มีงบประมาณ

เพื่อการบริการวิชาชีพอยา่งเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัแผนการบริการวิชาชีพท่ีกาํหนด 

   1135.  มาตรฐานท่ี 5 นวตักรรม และการวิจยั ดงัน้ี 

     114นวตักรรม และการวิจยั  โดยส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์

งานวิจยั และโครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน ชุมชน และสงัคม มีงบประมาณ

สาํหรับการพฒันาดงักล่าว และเผยแพร่ขอ้มูลต่อชุมชน และสงัคม  

   1156.  มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผูน้าํและการจดัการ ดงัน้ี  

               116 ผูบ้ริหารตอ้งผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน

หรือบุคคลภายนอกใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา จดัระบบการดูแลบุคลากรของ

สถานศึกษาดา้นคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีระบบสารสนเทศ และการ

จดัการความรู้เพื่อการพฒันาสถานศึกษา 

 342.2.4  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

13        160พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (2550 :  38-41) 

   161 1. โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยผูรั้บใบอนุญาต 

ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู และผูท้รงคุณวฒิุ อยา่งนอ้ยหน่ึงคนแต่ไม่เกินสาม

กล่าวถึงโครงสร้างการ

บริหารโรงเรียนเอกชน ดงัภาพท่ี 2.1 สรุปไดด้งัน้ี 
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คน กรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกบัผูจ้ดัการหรือผูอ้าํนวยการ หรือเป็นบุคคลเดียวกนัทั้ง

สามตาํแหน่ง ใหต้ั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงหรือสองคน  
 DPU



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเอกชน 

ผูรั้บใบอนุญาต 

ผูอ้าํนวยการ 

รองผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบุคคล 

รองผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายวิชาการ 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

กิจการนกัศึกษาและ

แนะแนว 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

ทะเบียนและวดัผล 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

วินยัและความ

ประพฤติ 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

เทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

รองผูอ้าํนวยการฝ่าย

ธุรการและการเงิน 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบุคคล 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายวิชาการ 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายกิจการนกัศึกษา

และแนะแนว 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายทะเบียนและ

วดัผล 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายวินยัและความ

ประพฤติ 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายธุรการและ

การเงิน 

21 
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โดยแต่ละฝ่ายจะมีขอบเขตหนา้ท่ี สรุปไดด้งัน้ี 

ฝ่ายบุคคล มีขอบข่ายงานเก่ียวกบั    งานทะเบียนครู/แต่งตั้ง/ถอดถอน          การจดั 

บุคลากรเขา้ปฏิบติังาน    การวางแผนและธาํรงรักษาบุคลากร และจดัสวสัดิการต่างๆใหแ้ก่ครู    และ

บุคลการ 

ฝ่ายวิชาการ    มีขอบข่ายงานเก่ียวกบัรวบรวมและจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบติั 

เก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ  การบริหารงานวิชาการ  การพฒันาส่งเสริมทางดา้น

การเรียนรู้  การพฒันาส่งเสริมดา้นการจดัการเรียนการสอนการวดัและประเมินผลการเรียน  การ

จดัระบบสารสนเทศและแผนปฏิบติัการของโรงเรียนและการประเมินผล 

กิจการนกัศึกษาและแนะแนว      มีขอบข่ายงานเก่ียวกบัวางแผนและดาํเนินงาน 

กิจกรรมนกัศึกษา  วางแผนดาํเนินการแนะแนวการศึกษาแก่นกัเรียนนกัศึกษาภายในและภายนอก

สถาบนั ประสานผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งในการหาหนทางช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีมีปัญหา  

ฝ่ายทะเบียนแลวดัผล มีขอบข่ายงานเก่ียวกบั งานการจดัทาํสถิติขอ้มูล สารสนเทศ 

นกัศึกษา  งานประมวลผลการสอบ  งานรับรายงานตวันกัศึกษา  งานตรวจสอบหลกัฐาน  งานจดัทาํ

ทะเบียนนกัศึกษา  งานการลงทะเบียน  งานการจดัทาํระเบียนผลการเรียน  งานตรวจสอบเวลาเรียน  

งานการตรวจสอบและการขออนุมติัผลการเรียน  และออกใบรับรองวฒิุ ปริญญาบตัร  ใบรายงานผล

การเรียนและอ่ืน ๆ (ของนกัศึกษา) 

ฝ่ายวินยัและความประพฤติ มีขอบข่ายงานเก่ียวกบัการควบคุมดูแลความประพฤติ 

ของนกัเรียนเป็นไปดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ มีขอบข่ายงานเก่ียวกบัดาํเนินกิจกรรมทั้งทางดา้น 

สนบัสนุนงานวิชาการและงานบริหาร  เพื่อส่งเสริมการพฒันาทุกดา้น  เช่น พฒันาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ พฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนงานบริหารจดัการ  และ

การเรียนการสอน และบริการฝึกอบรมและประเมินความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

ฝ่ายธุรการและการเงิน มีขอบข่ายงานเก่ียวกบัเป็นท่ีปรึกษาผูบ้ริหารเก่ียวกบัธุรการ 

ของโรงเรียนติดตามการบริหารงานดา้นธุรการต่าง ๆ ช่วยตรวจและกลัน่กรองตรวจสอบความ

ถูกตอ้งเหมาะสมงานต่าง ๆ ท่ีจะใหผู้บ้ริหารลงนาม  ตอ้งใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นเรียบร้อย

เป็นไปตามระเบียบ  ช่วยประสานสมัพนัธ์ตอ้นรับผูม้าติดต่องานท่ีเก่ียวกบังานธุรการ  หนา้ท่ี

วางแผนและควบคุมดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายธุรการ 

  178 2.  คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 1 ) ออกระเบียบ 

และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของโรงเรียน  2)ใหค้วามเห็นชอบนโยบาย และแผนพฒันาการศึกษาของ

โรงเรียน  3) ใหค้าํแนะนาํการบริหาร  และการจดัการโรงเรียนดา้นบุคลากร แผนงาน งบประมาณ
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วิชาการ กิจกรรมนกัเรียน อาคารสถานท่ี และความสมัพนัธ์กบัชุมชน  4) กาํกบัดูแลใหมี้ระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน  5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของ

ผูอ้าํนวยการ  6) ใหค้วามเห็นชอบการกูย้มืเงินคร้ังเดียว หรือหลายคร้ัง กรณีท่ีคณะกรรมการบริหาร

ไม่ใหค้วามเห็นชอบคณะกรรมการตอ้งเสนอทางเลือกท่ีปฏิบติัไดใ้หแ้ก่โรงเรียนดว้ย เวน้แต่

คณะกรรมการจะเห็นวา่การกูย้มืเงินนั้นมิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดาํเนินกิจการโรงเรียน     

7) ใหค้วามเห็นชอบการกาํหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน  8) ให้

ความเห็นชอบรายงานประจาํปี งบการเงินประจาํปี และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  9) พิจารณาคาํร้อง

ทุกขข์องครู ผูป้กครองและนกัเรียน และ 10) ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการบริหาร 

   1793.  การกาํหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียนในระบบให้

คาํนึงถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการการศึกษา ค่าตอบแทนครูท่ีมีความรู้  และความสามารถท่ีดี และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขยายกิจการ 

   180 4.  คณะกรรมการบริหารตอ้งจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในแต่ละภาค

การศึกษา 

13  181 5. 13   ใหผู้รั้บใบอนุญาตแต่งตั้งผูอ้าํนวยการคนหน่ึงเป็นผูดู้แลรับผดิชอบการบริหาร

จดัการโรงเรียน โดยผูอ้าํนวยการตอ้งเป็นผูมี้สญัชาติไทย มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสามารถ

ทาํงานใหก้บัโรงเรียนไดเ้ตม็เวลาผูรั้บใบอนุญาตจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยการกไ็ด ้

13  182 6.  13ผูรั้บใบอนุญาตจะแต่งตั้งรองผูอ้าํนวยการคนหน่ึงหรือหลายคนเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามท่ีผูอ้าํนวยการมอบหมายกไ็ด ้รองผูอ้าํนวยการตอ้งมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

เช่นเดียวกบัผูอ้าํนวยการ 

13  1837. 13

13

 ผูอ้าํนวยการมีหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ดงัน้ี  1) ดูแลรับผดิชอบงานดา้นวิชาการ

ของโรงเรียนในระบบ  2) แต่งตั้ง และถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจา้หนา้ท่ีของ

โรงเรียน  3) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนของโรงเรียน  4) จดัทาํ

ทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจา้หนา้ท่ี นกัเรียน และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการใหก้ารศึกษา     

5) จดัทาํหลกัฐานเก่ียวกบัการวดั และประเมินผลการศึกษา และ  6) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนอนัเก่ียวกบั

วิชาการตามระเบียบ และขอ้บงัคบัของทางราชการ รวมทั้งตราสารจดัตั้ง นโยบาย ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัของโรงเรียน และหนา้ท่ีอ่ืน 

  184 8.   13 ใหผู้รั้บใบอนุญาตแต่งตั้งผูจ้ดัการหน่ึงคน มีหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ดงัน้ี           

1) ดูแลรับผดิชอบงานดา้นงบประมาณของโรงเรียน  2) ดูแลรับผดิชอบการบริหารงานทัว่ไปของ
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โรงเรียน และ  3) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนอนัเก่ียวกบัการบริหารงานตามตราสารจดัตั้ง นโยบาย ระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของโรงเรียน และหนา้ท่ีอ่ืน ผูรั้บใบอนุญาตจะทาํหนา้ท่ีผูจ้ดัการกไ็ด ้ 

   185 9.  ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา และไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หผู้รั้บ

ใบอนุญาตแต่งตั้งบุคคลป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน  

 186พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2551 (2551:  7-8) กล่าวถึงโครงสร้างการบริหาร

สถาบนัการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ไวด้งัน้ี สถาบนัอาจแบ่งส่วน บริหารดงัน้ี สาํนกังาน

ผูอ้าํนวยการสถาบนั  วิทยาลยั  สาํนกั  และ ศูนย์ โดย สาํนกังานผูอ้าํนวยการสถาบนัอาจแบ่งส่วน

ราชการเป็นฝ่ายหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าฝ่าย  วิทยาลยัอาจแบ่งส่วน

ราชการเป็นคณะวิชา  ภาควิชา แผนก หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา

หรือภาควิชา สาํนกั หรือศูนย ์ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเท่าแผนก 

 สรุปไดว้า่ โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการบริหาร คือ ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู และผูท้รงคุณวฒิุ  ซ่ึงมี

อาํนาจในการบริหารสถานศึกษา และ กาํหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอ่ืนของ

โรงเรียน โดยอาจแบ่งหน่วยงานในสถาบนัเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน และการปฏิบติังาน   

ดงันั้น โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน นบัไดว้า่เป็นกลยทุธ์หน่ึงท่ี

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถกาํหนดข้ึนเพื่ออาํนวยความสะดวกในการบริหารและการปฏิบติังาน 

การจดัแบ่งโครงสร้างการบริหารท่ีมีความชดัเจนในแง่บทบาทหนา้ท่ี แนวปฏิบติั สายการบริหารจะ

ช่วยใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดใ้ชค้วามสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัภาวะ

ผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการกาํหนดวิสยัทศัน(์ Vision) และพนัธกิจ ( Mission) ของ

สถานศึกษาท่ีผูบ้ริหารอยากเห็นในอนาคต  

 1892.2.5  สภาพการรับรู้ต่อการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

  190สุวฒัน์  วฒันวงศ์ (2547:  81) กล่าววา่ การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการท่ีมนุษย์

ติดต่อส่ือสารกบัส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวั  โดยมนุษยจ์ะทาํการตีความ  ทาํความเขา้ใจในส่ิงแวดลอ้มท่ี

สมัผสัไดแ้ลว้ทาํการตอบสนองกลบัไปอยา่งเหมาะสม  แต่ละคนอาจจะตีความในส่ิงแวดลอ้มท่ี

เหมือนกนัออกไปในทางต่างๆกนั  ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานทางจิตใจและความคิดของแต่ละคน  เน่ืองจาก

ส่ิงแวดลอ้มมีความซบัซอ้นเป็นอยา่งมาก มนุษยจึ์งเลือกรับรู้เฉพาะขอ้มูลท่ีพวกเขาสนใจ แลว้จึงนาํ 
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ส่ิงท่ีตีความไดน้ี้ไปประยกุตใ์ชก้บัเร่ือง ต่างๆต่อไป  การรับรู้จะแตกต่างกนัไปในคนแต่ละคน  คน

สองคนสามารถมองเหตุการณ์เดียวกนัไปในคนละทางได้  ปัจจยัอีกปัจจยัท่ีมีผลในการรับรู้ขอ้มูล  

นอกจากรายละเอียดของขอ้มูล  ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ม การชกัจูง ความเช่ือต่างๆ หรือแมแ้ต่ในดา้น

กายภาพ ซ่ึงทาํใหเ้ราเขา้ใจส่ิงท่ีเรา รับรู้ผดิไป และคนแต่ละคนจะเขา้ใจเหตุการณ์แตกต่างกนัไป   

  191จิตตนิ์ภา  ศรีไสย ์(2547:  152) ไดก้ล่าววา่  การรับรู้หมายถึงความคิดเห็น  ท่ีประกอบ 

ดว้ยเหตุผล และยงัไดก้ล่าวถึงโครงสร้างของการรับรู้วา่ประกอบดว้ย 

1.  ท่ีมา คือ ส่วนท่ีเป็นเร่ืองราวต่างๆอนัทาํใหเ้กิดการรับรู้ 

2.  ขอ้สนบัสนุน คือ ขอ้เทจ็จริง หลกัการ รวมทั้งการรับรู้ ความคิดเห็นและมติของ 

ผูอ่ื้นเพื่อประกอบใหเ้ป็นเหตุผลสนบัสนุนขอ้สรุป 

  1953.  ขอ้สรุป คือ สารท่ีสาํคญัท่ีสุดของทรรศนะ อาจเป็นขอ้เสนอแนะขอ้วินิจฉยั ขอ้

สนันิษฐาน ประเมินค่าซ่ึงเจา้ของเสนอเพื่อใหผู้อ่ื้นยอมรับและนาํไปปฏิบติั 

  196นอกจากน้ีความแตกต่างในการรับรู้ของของบุคคลข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัตามธรรมชาติ

ของมนุษยแ์ละอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม คุณสมบติัตามธรรมชาติของมนุษยไ์ดแ้ก่ คุณสมบติัท่ีติดตวั

มาตั้งแต่เกิด เช่น ความมีไหวพริบ เชาวน์ ปฏิภาณ ความถนดั ส่วนอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม คือ ส่ิงท่ี

อยูร่อบตวัมนุษย ์ชุมชน ส่ือ ส่ิงแวดลอ้มจะทาํใหบุ้คคลมีความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ือมัน่และ

ค่านิยม ท่ีแตกต่างกนัไป 

  197ประเภทของสภาพการรับรู้ 

  1.  การรับรู้ตามสภาพท่ีเป็นจริง  เป็นการมองเห็น สมัผสั และตีความ ทาํความเขา้ใจต่อ

ส่ิงท่ีเกิดข้ึน  

 2.  การรับรู้ตามสภาพท่ีคาดหวงั เป็นการรับรู้ของบุคคลต่อความสามารถของตนเอง

หรือโอกาสและความเป็นไปไดท่ี้เขาจะทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมายได ้โดยทัว่ไปแลว้บุคคลท่ีมี

ความคาดหวงัสูงยอ่มมีแรงจูงใจ การคาดหวงั (expectancy)

 2กล่าวโดยสรุป  สภาพการรับรู้   หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารและครูโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนเปิดรับต่อขอ้มูลข่าวสาร โดยตั้งใจรับขอ้มูลนั้นแลว้ทาํความเขา้ใจ  หรือการ

มองเห็น การแสดงความคิดเห็นท่ีบอกถึงความเห็น ความรู้สึก ความตอ้งการ ในการบริหารโรงเรียน

 เป็นการตั้งความปรารถนาท่ีจะเกิดข้ึน

ของบุคคลในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น พนกังานคาดหวงัวา่เขาจะไดโ้บนสัประมาณ 4-5 เท่า

ของเงินเดือนในปีน้ี การคาดหวงัทาํใหพ้นกังานมีชีวิตชีวาซ่ึงบางคนอาจสมหวงั บางคนอาจผดิหวงั

กไ็ด ้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีคาดหวงัมกัไม่ตรงกนัเสมอไป ถา้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนห่างกบัส่ิงท่ีคาดหวงัมากก็

อาจจะทาํใหพ้นกังานคบัขอ้งใจในการทาํงาน การคาดหวงัก่อใหเ้กิดแรงผลกัดนัหรือเป็นแรงจูงใจท่ี

สาํคญัต่อพฤติกรรม  
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อาชีวศึกษาเอกชนของผูบ้ริหาร  ซ่ึงแต่ละคนอาจจะตีความในส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมือนกนัออกไป

ในทางต่างๆกนั ท่ีมีเหตุผลเป็นองคป์ระกอบซ่ึงแตกต่างกนัออกไปตามปัจจยัต่างๆ สภาพการรับรู้น้ี 

ประกอบดว้ย 

   200สภาพท่ีเป็นจริง หมายถึง การรับรู้ของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  จาก

การมองเห็น และตีความ ทาํความเขา้ใจ ในการบริหารงานท่ีมีการปฏิบติัจริงของผูบ้ริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน แต่ละคนท่ีอยูโ่รงเรียนเดียวกนั สภาพแวดลอ้มเดียวกนั อาจจะตีความ เขา้ใจ 

ออกไปในทางต่างๆกนั ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานทางจิตใจและความคิดของแต่ละคน 

   สภาพท่ีคาดหวงั หมายถึง  การรับรู้ของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนตาม

ความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นดว้ยวิจารณญาณเก่ียวกบัความคาดคะเน  หรือการคาดการณ์

ล่วงหนา้ถึงการบริหารงานของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน วา่ควรจะมี ควรจะเป็น ควรจะ

เกิดข้ึน หรือวา่ควรจะเปล่ียนแปลงตามความจาํเป็น โดยบุคคลรับรู้ความเป็นไปไดว้า่ จะนาํไปสู่การ

บริหารงานท่ีดีข้ึน 

 

  2.3  ภาวะผู้นําและภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ 

 2.3.1  ภาวะผูน้าํ 

   203คาํวา่ผูน้าํ (Leader) มีนกัทฤษฎี และนกัวิชาการไดใ้หค้าํจาํกดัความไวม้ากมาย  ดงัน้ี 

   204สมคิด บางโม (2545 :  229)  กล่าววา่ ผูน้าํ หมายถึง สมาชิกของกลุ่มท่ีมีอิทธิพลมาก

ท่ีสุดต่อคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มเป็นผูท่ี้แผอิ่ทธิพลไปยงัคนอ่ืนมากกวา่การท่ีคนอ่ืนจะแผอิ่ทธิพลมายงัตน

และสมาชิกคนอ่ืน ๆ ยอมรับโดยสมคัรใจวา่บุคคลน้ีเป็นผูน้าํของกลุ่มและนาํกลุ่มบรรลุเป้าหมายได ้

   205เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552:  1)  กล่าววา่ ผูน้าํ หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับและยก

ยอ่งจากบุคคลอ่ืน หมายถึง บุคคลซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนมาก หรือไดรั้บการยกยองใหเ้ป็นหวัหนา้

ในการดาํเนินงานต่าง ๆ 

   206สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2548:  2)  กล่าววา่  ผูน้าํ หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงอาจ

โดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกใหมี้อิทธิพล และบทบาทเหนือกลุ่ม 

สามารถท่ีจะจูงใจชกันาํหรือช้ีนาํใหส้มาชิกของกลุ่มรวมพลงั เพื่อปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้

สาํเร็จ  

   207สรุปไดว้า่  ผูน้าํ หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึกของสมาชิกในองคก์ร

เพื่อปฏิบติัภารกิจขององคก์ร ซ่ึงอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดดงักล่าวไดม้าจากความรู้ ความสามารถ

ในการทาํงาน ความสามารถใจการจูงใจ  
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   208คาํวา่ภาวะผูน้าํ (Leadership) มีนกัทฤษฎีแ ละนกัวิชาการไดใ้หค้าํจาํกดัความไวม้ากมาย

ดงัน้ี 

   209ดาฟท ์(Daft, 1999:  478; อา้งถึงในนฤมล สุภาทอง, 2550:  18) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ 

หมายถึง ความสามารถของผูน้าํในการใชอิ้ทธิพลโนม้นา้วผูอ่ื้นเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดงันั้นเม่ือ

กล่าวถึงภาวะผูน้าํจึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ ผูน้าํกบัผูต้าม การโนม้นา้วหรือการ

ใชอิ้ทธิพล และการบรรลุเป้าหมาย  

   210เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2540 :  10) กล่าวา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง การใชอิ้ทธิพลของบุคคล

หรือตาํแหน่งใหผู้อ่ื้นยนิยอมปฏิบติัตาม เพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

   211พระธรรมปิฎก (2543:  3) กล่าวา่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง คุณสมบติั เช่น สติปัญญา ความดี

งาม ความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีชกันาํใหค้นทั้งหลายมาประสานกนัและพากนัไปสู่จุดหมายท่ี

ดีงาม โดยถูกตอ้งตามธรรม  

    212สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการท่ีใชอิ้ทธิพลของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน

ต่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหเ้ตม็ใจท่ีจะร่วมมือในการทาํงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือ

เป้าหมายของงาน ใชค้วามสามารถใจการจูงใจสมาชิกในองคก์รเพื่อปฏิบติัภารกิจขององคก์รซ่ึง

เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืนโดยไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจาก

บุคคลอ่ืนเป็นผูท้าํใหบุ้คคลอ่ืนไวว้างใจและใหค้วามร่วมมือ ความเป็นผูน้าํเป็นผูมี้หนา้ท่ีอาํนวยการ 

สัง่การบงัคบับญัชา ประสานงานโดยอาศยัอาํนาจหนา้ท่ี (Authority)เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุผลสาํเร็จ

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

 2132.3.2  ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

  214 ปัจจุบนัภาวการณ์แข่งขนัท่ีสูงข้ึนทาํใหอ้งคก์ารตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งทั้งภายในและ

ภายนอก ความผนัผวนท่ีไม่หยดุน่ิงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดอุปสรรคและปัญหาอยา่ง

มากแก่องคก์ารอยา่งต่อเน่ือง ผูน้าํจึงตอ้งเรียนรู้และปรับวิสยัทศัน์ของการบริหารจดัการใหท้นัสมยั

และนาํเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมาใช ้ปัจจุบนัความรู้เก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์มีความสาํคญั

ต่อผูน้าํเป็นอยา่งมาก เพราะสามารถทาํใหผู้น้าํมีแผนการดาํเนินการท่ีมีความรอบคอบมากยิง่ข้ึน 

นอกจากผูน้าํจะตอ้งหาความรู้ดา้นการบริหารเชิงกลยทุธ์ใหม้ากข้ึนแลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งพฒันาตนเอง

ใหเ้ป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์ดว้ย ดงันั้น ในบทความน้ีจะกล่าวถึงคุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์

และรูปแบบของการวางแผนเชิงกลยทุธ์ของผูน้าํวา่เป็นอยา่งไร เพื่อใหเ้ป็นแนวปฏิบติัของผูน้าํ

เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร 

   215ดูบริน (DuBrin, 2007:  391; อา้งถึงใน ยอดเยีย่ม สอนเฉลิม, 2548:  17) กล่าววา่ การเป็น

ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ ( Strategic Leadership) หมายถึง กระบวนการในการกาํหนดทิศทางกระตุน้และ
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สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่องคก์าร ในการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ใหอ้งคก์ารอยูร่อดต่อไปได ้การ

เป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์ยงัเป็นอีกหน่ึงในประเภทของภาวะผูน้าํท่ีจะเป็นตวัผลกัดนัใหก้ารบริหารเชิงกล

ยทุธ์ประสบความสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  

    216เดวิด (David, 1997:  5; อา้งถึงใน รังสรรค ์ ประเสริฐศรี , 2549:  2) กล่าววา่ การบริหาร

เชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) หมายถึง กระบวนการบริหารท่ีจะใหป้ฏิบติัภารกิจขององคก์าร

ใหส้าํเร็จ ขณะเดียวกนั กพ็ยายามรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีขององคก์ารและสภาพแวดลอ้มไว ้ลกัษณะ

การบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการกาํหนดการปฏิบติัการ การประเมินผล และการ

ตดัสินใจตามหนา้ท่ี ซ่ึงช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงค ์นอกจากน้ี ยงัหมายถึงกระบวนการซ่ึง

รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 3 ประการเขา้ดว้ยกนั คือ (1) การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ์ ( Strategic Analysis) 

(2) การกาํหนดกลยทุธ์ ( Strategic Formulation) และ (3) การดาํเนินการในทางปฏิบติัตามกลยทุธ์ 

(Strategic Implementation)  

   217ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ (Strategic Leadership) มีนกัทฤษฏีและนกัวิชาการไดใ้หค้าํจาํกดั

ความไวม้ากมายดงัน้ี 

   218ทรรศนะ บุญขวญั (2548:  3) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ หมายถึง ความสามารถใน

การทาํนายอนาคต ดว้ยมีสายตาท่ีกวา้งไกล รักษาความยดืหยุน่ และใจกวา้งพอท่ีจะใหอ้าํนาจหรือ

รับฟังบุคคลอ่ืนในการสร้างสรรคแ์ละเปล่ียนแปลงเชิงกลยทุธ์เท่าท่ีจาํเป็น  

   219เนตพ์ณัณา ยาวิราช (2552:  3)  กล่าววา่  ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ หมายถึง รูปแบบของผูน้าํ

เชิงกลยทุธ์เร่ิมตน้จากการเป็นผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน์ หมายถึง ผูน้าํท่ีมองการณ์ไกล ในอนาคตถึงส่ิงท่ี

ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในระยะยาวขา้งหนา้ เช่น 5-10 ปี และวางแผนกลยทุธ์เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทาง

ท่ีตั้งใจไว ้ผูน้าํกลยทุธ์มีความสนใจต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการกาํหนดกลยทุธ์ 

   220รังสรรค ์ประเสริฐศรี (2549:  1)  กล่าววา่  ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ (Strategic Leadership) 

เป็นเร่ืองของผูบ้ริหารระดบัสูง และการเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์น้ีกมี็ความหมายคลา้ยกบัการเป็นผูน้าํ

แบบมุ่งเนน้เป้าหมาย ซ่ึงเป็นผูน้าํท่ีจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยรางวลัอนัเกิดจากการบรรลุผลสาํเร็จ

ในงาน หรือผูน้าํเชิงปฏิรูปซ่ึงเป็นกระบวนการนาํเพื่อการเปล่ียนแปลงมากกวา่ความคงท่ี ดงันั้น 

ผูน้าํเชิงกลยทุธ์จึงตอ้งสนใจจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายขององคก์ารเป็นอยา่งมาก การเป็นผูน้าํท่ี

มุ่งเนน้เป้าหมายตอ้งอาศยัการประเมินซํ้าท่ีเป้าหมายและคุณค่าขององคก์าร รวมทั้งกาํหนดทิศทาง

ขององคก์ารท่ีจะเกิดไปและใหอ้าํนาจแก่ผูป้ฏิบติังานใหมี้ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานดว้ย 

   221สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ หมายถึง กระบวนการใชอิ้ทธิพลของผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน์ 

ในการบริหารสถานศึกษาเอกชนโดยยดึเป้าหมาย และภารกิจขององคก์ารเป็นหลกั และจะสรรหา

วิธีการบริหารงาน ดว้ยการกาํหนดทิศทางท่ีชดัเจน การกระตุน้และสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยรางวลัอนัเกิดจากการบรรลุผลสาํเร็จในงาน การริเร่ิม

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆโดยใหอ้าํนาจแก่ผูป้ฏิบติังานใหมี้ความคิดสร้างสรรคใ์นการทาํงานดว้ย  

เพื่อใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมายโดยจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี และ

ยงัคงไวซ่ึ้งสมัพนัธภาพระหวา่งพนกังานดว้ยกนั  

 2222.3.3  รูปแบบผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

   223 รูปแบบของผูน้าํเชิงกลยทุธ์ แบ่งตามคุณลกัษณะของผูน้าํท่ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั

ออกไป ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัภาพท่ี 2.2  

  2241)  ผูน้าํเชิงกลยทุธ์แบบผูส้ร้างสรรคท่ี์ควบคุมสูง(High-Control Innovator หรือ HCI) 

     225เป็นผูน้าํท่ีชอบแสวงหาความทา้ทายสูงแต่ยงัเนน้การควบคุมการปฏิบติัภารกิจตาม

หนา้ท่ีต่าง ๆ ขององคก์ารอยา่งเขม้งวด ผูบ้ริหารแบบ HCI จะมองส่ิงแวดลอ้มวา่เป็นโอกาสและเตม็

ใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยกีา้วหนา้ชั้นสูงมาช่วยใหบ้รรลุเป้าหมาย เป็นผูน้าํท่ีแสวงหากลยทุธ์ท่ีมีลกัษณะ

ริเร่ิมและมีความเส่ียงทั้งระดบัองคก์ารและระดบัส่วนงานเพื่อใหส้ามารถเขา้สู่ตลาดใหม่หรือ

อุตสาหกรรมใหม่ได ้

     226 ในส่วนตรงกนัขา้มกบัคุณสมบติัในการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่เม่ือเก่ียวขอ้งกบั

องคป์ระกอบต่างๆภายนอกกคื็อผูน้าํแบบ HCI จะมีลกัษณะอนุรักษนิ์ยมในการบริหารจดัการต่างๆ 

ภายในองคก์าร ทั้งน้ีเกิดจากผูน้าํมีความตอ้งการท่ีจะมีอาํนาจในการควบคุมสูงจึงสร้างวฒันธรรม 

การควบคุมท่ีเขม้งวดในทุกขั้นตอนของกระบวนการทาํงาน การบรรลุเป้าหมายและการใหร้างวลั

ตอบแทนการทาํงาน มีการตดัสินใจค่อนขา้งจะมีลกัษณะรวมอาํนาจ โดยผูน้าํจะกระจายอาํนาจการ

ตดัสินใจท่ีสาํคญันอ้ยมาก องคก์ารในอุดมคติของผูน้าํแบบน้ีกคื็อ องคก์ารท่ีสร้างสรรคแ์ต่ควบคุมมี

พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อกนัอยา่งเหนียวแน่น และเช่ือมัน่ในวิธีการบริหารจดัการของผูน้าํ 
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สูง 

ผู้สร้างสรรค์ทีค่วบคุมสูง ( High-Control 

Innovator หรือ HCI) 

 229- ผูน้าํแสวงหาความทา้ทายสูง 

 230- เนน้การควบคุมท่ีเขม้งวด 

ผู้สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม ( Participative 

Innovator หรือ PI) 

 232- ผูน้าํแสวงหาความทา้ทายสูง 

 233- เนน้กระจายการควบคุม 

ผู้รักษาสถานภาพเดิม ( Status Quo 

Guardian หรือ SQG) 

 235- ไม่ชอบความทา้ทาย 

 236- เนน้การควบคุมท่ีเขม้งวด 

ผู้บริหารกระบวนการ (Process Manager หรือ 

PM) 

 238- ไม่ชอบความทา้ทาย 

 239- เนน้กระจายการควบคุม 

ตํ่า 

สูง          ระดบัความต้องการมีอาํนาจในการควบคุม ตํ่า 

 

ภาพท่ี 2.2  ประเภทของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

 

ท่ีมา:  Nahavandi, 2000:  208; อา้งถึงในนฤมล สุภาทอง, 2550:  24 

 

   2442)  ผูน้าํเชิงกลยทุธ์แบบผูรั้กษาสถานภาพเดิม (Status Quo Guardian หรือ SQG) 

       245 ผูน้าํแบบน้ีไม่แสวงหาความทา้ทายแต่ตอ้งการท่ีจะคงความควบคุมเอาไว ้โดยจะ

ควบคุมงานตามหนา้ท่ีต่าง ๆ ขององคก์ารไวท่ี้ตนและมกัปฏิเสธการกระทาํใด ๆ ท่ีตนเห็นวา่เป็น

การเส่ียง เป็นผูท่ี้เช่ือวา่การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มภายนอกเป็นภยัคุกคามและจะใชค้วาม

พยายามทุกวิถีทางท่ีจะปกป้องมิใหอ้งคก์ารของตนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนั้น เป็น

ผูน้าํท่ีไม่แสวงหากลยทุธ์ใหม่ท่ีสร้างสรรค ์แต่จะยดืติดอยา่งเหนียวแน่นกบัแนวคิดเดิม หรือกลยทุธ์

ท่ีผา่นการทดสอบแลว้เท่านั้น องคก์ารท่ีดาํเนินการภายใตผู้น้าํแบบน้ี จึงยากท่ีจะปรับปรุงพฒันาให้

เป็นผูน้าํอุตสาหกรรมท่ีมีผลผลิตและนวตักรรมใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาด เป็นองคก์ารท่ีเรียกไดว้า่มี

ประสิทธิภาพและมีค่าใชจ่้ายตํ่า การดูแลอยา่งใกลชิ้ดและใชว้ิธีการต่าง ๆ แบบอนุรักษนิ์ยมอยา่ง

เขม้งวด มีวฒันธรรมองคก์ารท่ีถูกกาํหนดไวช้ดัเจนแลว้ ซ่ึงทั้งผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งปฏิบติั

ตามแนวทางและวิธีการท่ีเคยปฏิบติัเป็นประจาํอยูแ่ลว้ การตดัสินใจจะมีลกัษณะการรวมศูนย์

อาํนาจสูง โดยผูน้าํจะตอ้งรับรู้และเขา้ไปเก่ียวขอ้งต่อการตดัสินใจท่ีสาํคญัโดยตรง 

   2463)  ผูน้าํเชิงกลยทุธ์แบบผูส้ร้างสรรคใ์หมี้ส่วนร่วม (Participative Innovator หรือ PI) 
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     247ผูน้าํแบบน้ีมุ่งแสวงหาโอกาส ความทา้ทายและการริเร่ิมใหม่จากภายนอก ในขณะท่ี

การดาํเนินงานภายในองคก์ารจะสร้างระบบโครงสร้างแบบหลวม ๆ ท่ีมีความยดืหยุน่ มีลกัษณะท่ี

เปิดกวา้งสูง เนน้วฒันธรรมองคก์ารดว้ยค่านิยมการมีส่วนร่วมและการเปิดเผย ผูน้าํแบบน้ีมองการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายนอกวา่เป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ใหแ้ก่องคก์ารไดม้ากมาย และพร้อม

เปิดรับกระแสอิทธิพลภายนอกเขา้สู่องคก์ารเพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทุกดา้น โดยเฉพาะดา้น

เทคโนโลยใีหม่ ๆ เป็นผูน้าํท่ีมุ่งแสวงหาความทา้ทายและมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกกลยทุธ์ท่ีมีความเส่ียง

สูง องคก์ารท่ีบริหารภายใตผู้น้าํแบบน้ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในฐานะท่ีมีความเป็นหน่ึงในดา้นเทคโนโลย ี

การริเร่ิมสร้างสรรคท์างการบริหารและการริเร่ิมดา้นนวตักรรม การเปิดกวา้งและกระจายอาํนาจ

โดยการตดัสินใจต่าง ๆ จะดาํเนินการเบด็เสร็จท่ีระดบัล่างใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เน่ืองจากผูน้าํ

เป็นผูท่ี้มีความตอ้งการมีอาํนาจในการควบคุมอยูใ่นระดบัตํ่า จึงมกักระจายอาํนาจการตดัสินใจเป็น

ส่วนใหญ่ดงักล่าว องคก์ารมีวฒันธรรมท่ียดืหยุน่แบบหลวม ๆ แต่มีความอดทนสูงต่อการรับฟัง

ความคิดและวิธีปฏิบติัอนัหลากหลายของบุคคลอ่ืนไดดี้ ส่ิงท่ีเป็นจุดร่วมท่ีสาํคญักคื็อ “อดทนต่อ

ความหลากหลาย ” พนกังานขององคก์ารจะถูกกระตุน้และสนบัสนุน กระบวนการในการ

ปฏิบติังานดว้ยตนเองและไดรั้บความมีอิสระในการนาํเสนอการตดัสินใจของตน ภาวะผูน้าํแบบผู ้

สร้างสรรคท่ี์ใหมี้ส่วนร่วมน้ี จึงช่วยสร้างบรรยากาศความร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน ใน

การพฒันาปรับปรุงดา้นโครงสร้างและเกิดส่ิงริเร่ิมใหม่ ๆ ข้ึน ซ่ึงนาํไปสู่การคน้พบส่ิงใหม่ท่ี

เก่ียวกบัการสร้างผลผลิต งานบริการและกระบวนการต่าง ๆ ขององคก์าร 

    2484)  ผูน้าํเชิงกลยทุธ์แบบผูบ้ริหารกระบวนการ (Process Manager หรือ PM) 

              249 เป็นผูน้าํท่ีชอบกลยทุธ์แบบอนุรักษนิ์ยมท่ียดึติดกบัแนวคิดหรือวิธีการเดิมท่ีผา่น

การพิสูจน์มาแลว้ ชอบหลีกเล่ียงนวตักรรมใหม่ท่ีอาจมีความเส่ียง แต่เน่ืองจากผูน้าํประเภทน้ีมี

ความตอ้งการมีอาํนาจในการควบคุมอยูใ่นระดบัตํ่า จึงยอมรับความหลากหลายทางความคิดและ

การเปิดกวา้งข้ึนในองคก์าร พนกังานไม่ถูกบงัคบัใหต้อ้งยดึติดกบัเป้าหมายและนวตักรรมร่วมกนั 

แต่ละคนจะมีอิสระและการปฏิบติังานประจาํวนัจะไม่ถูกวดัในเร่ืองมาตรฐานสูงมากนกัตราบเท่าท่ี

ยงัไม่ส่งผลเสียหายร้ายแรงแก่องคก์าร 

  36สรุปไดว้า่ รูปแบบของผูน้าํเชิงกลยทุธ์ เป็นรูปแบบของผูน้าํท่ีมีการผสมผสานระหวา่ง

ลกัษณะของผูน้าํหลายรูปแบบ เนน้การ บริหารงานเพื่อใหบ้รรลุตาม ปรัชญา ขององคก์รใน

ขณะเดียวกนักใ็หค้วามสาํคญักบัการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหค้วาม

ไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการ  

 2.3.4  ภาระหนา้ท่ีของผูน้าํเชิงกลยทุธ์  
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ขั้นการ 

ปฏิบัต ิ

ปัจจัยควบคุม 

ต่อบทบาทผู้นํา 

 250 ผูน้าํมีบทบาทสาํคญั คือ บทบาทแรกในฐานะเป็นผูว้างแผนออกแบบ หรือกาํหนด

วิสยัทศัน์ และกลยทุธ์ใหแ้ก่องคก์าร ส่วนบทบาทท่ีสองในฐานะของผูท่ี้นาํเอากลยทุธ์ไปสู่การ

ปฏิบติั ดงันั้นผูน้าํจึงเป็นทั้งผูก้าํหนด และผูน้าํสู่การปฏิบติั ในกรณีท่ีองคก์ารยงัไม่ไดจ้ดัทาํกลยทุธ์

หรือกรณีท่ีองคก์ารกาํลงัแสวงหาแนวทางในการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั และตอ้งการท่ีจะ

เปล่ียนแปลงทิศทางใหม่ดา้นกลยทุธ์ในกรณีน้ีผูน้าํจะมีความสาํคญัในฐานะผูรั้บผดิชอบต่อการ

กาํหนดทิศทางใหแ้ก่องคก์าร ต่อมุมมอง และความสามารถในการอ่านสภาพแวดลอ้มของตนแต่

ในทางตรงกนัขา้มถา้เป็นองคก์ารท่ีมีการจดัตั้งอยา่งเป็นระบบมานาน มีกลยทุธ์ในการนาํองคก์าร

ไปสู่ความสาํเร็จอยูแ่ลว้กรณีหลงัน้ี ผูน้าํมีความสาํคญัในฐานะผูน้าํสู่การปฏิบติั ดงัภาพท่ี 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3  แสดงบทบาทคู่ขนานของผูน้าํกลยทุธ์  

 

ท่ีมา:  Nahavandi, 2000:  203 ; อา้งถึงใน นฤมล สุภาทอง, 2550:  20 

 

  381) การวางแผนกลยทุธ์  

     253ลีลา สินานุเคราะห์  (2542:  65) กล่าววา่  การวางแผนเป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตาม

ขั้นตอนดงัน้ี 1) กาํหนดวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหเ้ขา้ใจ

ตรงกนัทุกคนวา่องคก์ารตอ้งการอะไร อยา่งไร   2) การวิเคราะห์งาน ศึกษารายละเอียดของงานเพื่อ

กาํหนดระดบัขั้นตอนของงานใหเ้หมาะสม  3) การจดัทาํรายละเอียดของการปฏิบติังานแต่ละอยา่ง

วา่ควรจะกระทาํอะไรบา้ง  4) กาํหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานเพื่อจดัคนใหเ้ขา้กบังานตามความ

ผู้นํา ขั้นกาํหนดกลยุทธ์ ขั้นทาํให้กลยุทธ์สู่การปฏบิตั ิ

DPU



33 

 

เหมาะสม    5) กาํหนดระยะเวลาของการปฏิบติังาน ทาํเป็นตารางเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานแต่ละ

อยา่งตลอกแผนงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุม  6) กาํหนดงบประมาณท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน     

7) ควบคุมและ ประเมินผลงานเพื่อทราบความสาํเร็จของแผนงาน  8)กาํหนดความยดืหยุน่ของ

แผนงาน ในกรณีมีอุปสรรค หรือมีปัญหา   

    254แกว้ตา  ไทรงาม  และคณะ (2548:  23) แบ่งกระบวนการวางแผนเป็น 3 ขั้นตอน แต่ละ

ขั้นตอ้งการทกัษะ และกลยทุธ์ของท่ีปรึกษาท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 1.กาํหนดขั้นการวางแผนเป็นเร่ือง

ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมเขา้ใจกระบวนการและวิธีการทาํงานรวมทั้งบทบาทในกระบวนการ 2.กาํหนด

ทิศทางเชิงกลยทุธ์ ขั้นตอนน้ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดกลยทุธ์การตรวจติดตามการปฏิบติัการ และ

การวิเคราะห์ช่องวา่ง 3.การดาํเนินการขั้นตอนน้ีเก่ียวกบัการคลอ้งรวมแผนปฏิบติัการดาํเนินการ  

การวางแผนกลยทุธ์เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนั เร่ิมตั้งแต่การกาํหนดภารกิจหลกัของ

องคก์ร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มภายใน การกาํหนดวตัถุประสงค์

ระยะยาวจนถึงการวิเคราะห์ และจดัวางกลยทุธ์น้ีผูบ้ริหารตอ้งตอบคาํถามหลกั  3 ขอ้ คือ องคก์าร 

กาํลงักา้วไปทางไหน ( Where are you going?) สภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งไร ( What is the 

environment?) และองคก์ารจะไปถึงจุดหมายไดอ้ยา่งไร (How do you get there?)  

    255นิรมล กิติกลุ (2542:  66) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการวางแผนของคูนทซ์และวิชริช (Koontz 

and Weihrich) ซ่ึงมีทั้งหมด 8 ขั้น คือ 1.พิจารณาโอกาสและความเป็นไปได ้2.กาํหนดวตัถุประสงค ์

3.พิจารณากาํหนดเง่ือนไขในการวางแผน 4.กาํหนดทางเลือก 5.เปรียบเทียบทางเลือกและทางเลือก 

ใดท่ีใหผ้ลมากท่ีสุด 6.เลือกทางท่ีดีท่ีสุด 7.กาํหนดปัจจยัหรือทรัพยากรต่างๆในการวางแผน และ

กาํหนดงบประมาณ 

    256 สรุปไดว้า่ กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ มีขั้นตอนการดาํเนินงาน หลงัจากท่ีได้

วเิคราะห์ SWOT แล้ว โดยนาํจุดอ่อน และจุดแขง็ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาใชเ้ป็นแนวทางในการ

กาํหนดวตัถุประสงคข์องแผนงาน จากนั้นกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังานโดยเนน้ขั้นตอนการ

ทาํงานแบบ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Action) ของแต่ละขั้นตอนย่อยๆ  ของการปฏิบัติงาน  สรุป 

และประเมินผลการปฏิบัติงานภาพรวมของทั้งกระบวนการ  

  392)  การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั 

      117สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัสมุทรปราการ  (2552:  20)  การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั   คือ 

การแปลงกลยทุธ์ออกเป็นแผนปฏิบติัการประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีตอ้งทาํ  เวลาดาํเนินการ ผูป้ฏิบติั /

รับผดิชอบ งบประมาณดาํเนินงาน ตวัช้ีวดั ซ่ึงการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั จะประกอบดว้ย

กระบวนงานยอ่ย 2 ส่วน คือ   

     1181.  การจดัทาํแผนปฏิบติัการ (Action Plan) 
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       119แผนปฏิบติัการจะเป็นแผนท่ีถูกกาํหนดข้ึนโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัแผนงาน  

และโครงการต่างๆ  ท่ีมีเป้าหมายผลงานสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค์  และเป้าหมายของแผนกลยทุธ์ท่ี

กาํหนดไว ้โดยทัว่ไปแลว้การกาํหนดแผนปฏิบติัการจะเป็นแผนรายปีโดยหน่วยปฏิบติัจะตอ้งแสดง

ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ของผลงานท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งนอ้ย 2 ระดบั ไดแ้ก่ ผลผลิต (Output) และ

ผลลพัธ์ (Outcome) โดยอาจกาํหนดในรูปแบบแผนภูมิแกนต(์ Gantt chart) ดงันั้นรูปแบบของ

แผนปฏิบติัการท่ีจดัทาํจึงมกันิยมดาํเนินการโดยใชก้รอบการวางแผนแบบเหตุผลสมัพนัธ์ (Logical 

framework project planning) ซ่ึงเป็นการช้ีใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ของเป้าหมายเชิงกลยทุธ์  (ใน

ระดบัต่างๆ) ตวัช้ีวดัความสาํเร็จ และทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงาน 

     1202.  การปฏิบติัการ (Take Action) 

        121 การปฏิบติัการเป็นกระบวนการดาํเนินการตามแผนงาน งาน /โครงการ และ

กิจกรรมท่ีกาํหนดไว ้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

       122การปฏิบติัตามแผนงาน งาน/โครงการ ตามกลยทุธ์ขององคก์ร เพื่อดาํเนิน 

123การจดัทาํผลผลิตหรือใหบ้ริการแก่ลูกคา้ หรือผูรั้บบริการ 

       124การปฏิบติัตามแผนงาน งาน/โครงการ     ท่ีเป็นพนัธกิจสนบัสนุน   ไดแ้ก่  

125การจดัการความรู้ (Knowledge management) ในองคก์รหรือการพฒันาองคก์ร  และการจดัการ 

(Management development) เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ใหอ้งคก์รมีความพร้อมท่ีจะ

ปรับปรุงตนเอง ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนใหก้ารปฏิบติังาน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยทัว่ไป

ส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการ ไดแ้ก่ การปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังาน การ

พฒันาบุคลากร การจดัการระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ฯลฯ 

     126สุพาดา สิริกตุตา และคณะ (2543 :  15-16) กล่าววา่ การวางแผนท่ีมีประสิทธิผล 

(Effective planning) ควรมีลกัษณะดงัน้ี 1. มีความเฉพาะเจาะจง  (specific) คือ แผนนั้นสามารถ

นาํไปใชไ้ดโ้ดยตรงสาํหรับโครงการนั้น 2.ยดืหยุน่ได ้( flexibility) บางองคป์ระกอบตอ้งมีการ

ปรับเปล่ียนไดพ้อสมควร ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง ดงันั้นแผนจึงตอ้งมีลกัษณ์ยดืหยุน่กบั

สถานการณ์ 3.ทาํใหเ้กิดการประสานงาน  (improved coordination) ลกัษณะของแผนท่ีดีจะตอ้งมี

การกาํหนดใหมี้หนา้ทีต่าง ๆ และฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีการประสารกนัในการปฏิบติั 4.ทาํใหเ้กิด

การควบคุมท่ีดีข้ึน( better control) แผนท่ีดีตอ้งเป็นแนวทาง  และมาตรฐานเพื่อท่ีจะสามารถใช้

ควบคุมการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 5.สามารถบริหารเวล่ไดดี้ข้ึน (better 

time management) ลกัษณะของแผนท่ีดีจะตอ้งมีตารางเวลาเพื่อช่วยขจดัเวลาท่ีสูญเปล่า ซ่ึงจะช่วย

ใหก้ารปฏิบติัตามแผนนั้นรวดเร็ว และทนัเวลาสามารถทาํใหก้ารบริหารเวลามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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และ 6.สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง  (practically plan)  เป็นแผนท่ีเหมาะสมไม่เกินจริง  และสามารถ

ปฏิบติัตามแผนนั้นได ้

 403)  การควบคุมกลยทุธ์   

      257การควบคุมกลยทุธ์ เป็นการพิจารณาวา่กิจกรรมท่ีไดก้าํหนดหลงัจากดาํเนินงานแลว้

ประสบผลสาํเร็จไดต้ามเป้าหมายหรือไม่อยา่งไร นอกจากน้ียงัมีการวา่ผลท่ีเกิดข้ึนนั้นส่งผลต่อ

เป้าประสงคต่์อองคก์รในระดบัโรงเรียน ระดบัเขต หรือระดบัชาติหรือไม่ ถา้ผลการประเมินไม่

เป็นไปตามเป้าประสงคืกจ็ะมีการปรับเปล่ียนทบทวนกลยทุธ์ใหม่ 

     258ประกอบ คุณารักษ ์(2546:  395-396) กล่าววา่ การประเมินผล (evaluation) เป็นการ

ตีความผลท่ีไดรั้บในเร่ืองของความสอดคลอ้ง หรือขดัแยง้กบัจุดประสงคเ์ฉพาะท่ีตั้งไวคร้ังแรก  

กญุแจสาํคญัในการประเมินผลโครงการ ไดแ้ก่การพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ รวม 4 ประการ ดงัน้ี  

     2591.  การทาํรูปแบบโครงการใหช้ดัเจน ( clearification of project design) คณะผูร่้วม

ทาํโครงการ และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งช่วยกนัวางรูปแบบโครงการ รวมทั้งการวางแผน

จุดประสงคใ์นระดบัต่าง ๆ เคร่ืองมือวดัความกา้วหนา้ และเง่ือนไขท่ีจาํเป็นโดยใชแ้บบตาราง

เหตุผลสมัพนัธ์ (logical framework) วดัความชดัเจนของโครงการ 

     2.  การประเมินความกา้วหนา้ ( assessment of progress) คือ การสาํรวจจุดประสงค ์

ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรเป็นโครงการ ผลท่ีไดรั้บจากการดาํเนินโครงการวา่ผลท่ีไดรั้บนั้นได้

นาํไปสู่ความสาํเร็จตามจุดประสงคข์องโครงการหรือไม่ และในทา้ยท่ีสุดกดู็วา่ความกา้วหนา้นั้นมี

ส่วนทาํใหบ้รรลุนโยบายขั้นสูงท่ีวางแผนไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ ตรวจสอบในเร่ืองของการ

ทาํงานขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพยากรโครงการและการปฏิบติังานของฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ท่ีก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ ทาํใหบ้รรลุจุดประสงคแ์ละเป้าหมาย 

  2613.  การทบทวนผลงานโดยกลุ่ม (a group review) เป็นการร่วมกนัพิจารณาระหวา่งผู ้

มีส่วนไดเ้สียกบัโครงการ และผูรั้บผดิชอบ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปการประเมินผลงานท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะเป็น

การสร้างความมัน่ใจไดว้า่ การประเมินผลไดรั้บการรวมพิจารณาจากผูมี้อาํนาจระดบัสูงดว้ยแลว้ 

วิธีการ คือ พยายามร่วมมือช่วยกนัทบทวนสรุปผลงาน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมพิจารณาจะเป็นใครบา้ง

ข้ึนอยูก่บัโครงการแต่ละโครงการ  

  2624.  การทาํรายงานยอ่ ( a summary report) แบบรายงานยอ่ควรเป็นแบบง่าย ๆ ไม่

ส้ินเปลือง และเป็นแบบถาวร ไดม้าจากการพิจารณาตกลงร่วมกนัของคณะผูร่้วมงาน เรียกวา่ แบบ

รายงานการประเมินโครงการ (project appraisal report: PAR)   

    263กระบวนการ 4 ขั้นน้ี เจา้หนา้ท่ีประเมินผลจะตอ้งติดตามดูแลวา่ ตารางกาํหนดการ

ประเมินผลไดจ้ดัทาํข้ึนจริง และไดป้ฏิบติัไปตามนั้นจริง ๆ เม่ือโครงการเสร็จส้ินลงแลว้จาํเป็นอยา่ง
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ยิง่ท่ีจะตอ้งมีการสรุปผลการประเมินผลโครงการ และรายงานผลนั้นใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ การ

ประเมินผลโครงการนั้นมีจุดประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลสองลกัษณะคือ ปัญหา อุปสรรคในการ

ดาํเนินงานในดา้นความพร้อมในการดาํเนินงาน และการมอบอาํนาจหนา้ท่ีใหผู้ป้ฏิบติังาน เพื่อ

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผน และโครงการ 

2.3.5  ผูน้าํเชิงกลยทุธ์กบัการบริหารสถานศึกษา  

    264สาํนกังานการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 :  12-36) ในการดาํเนินพนัธกิจใหเ้ป้าหมาย

ของการบริการสาธารณะใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิหน่วยงานทุกระดบั สถานศึกษาตอ้งมีการวางแผนท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีขอ้มูลครอบคลุมทั้งในดา้นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ผลผลิต และกลยทุธ์ ซ่ึงตอ้งอาศยั

กระบวนการแผนกลยทุธ์ คือ การศึกษาสภาพสถานศึกษา การกาํหนดทิศทางของสถานศึกษา และ 

การกาํหนดกลยทุธ์สถานศึกษา  

    265 1. การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปกาํหนดทิศทางพฒันา

สถานศึกษา มีขั้นตอนดงัน้ี  

      266 1)  วิเคราะห์ภารกิจ และผลผลิตหลกั โดยภารกิจหลกัของสถานศึกษา คือ การ

จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ และผลผลิตหลกั คือ ผูส้าํเร็จ

การศึกษา  เป็นคนดี เก่ง และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข กระบวนการวิเคราะห์ภารกิจ และ

ผลผลิตหลกั คือ1.ประชุมคณะวางแผนเพื่อศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจของสถานศึกษาจาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ 2.ระดมความคิดกาํหนดรายละเอียดรายการและเรียงลาํดบัความสาํคญัภารกิจท่ี

สถานศึกษาตอ้งปฏิบติั 3.จดัหมวดหมู่ส่ิงท่ีสถานศึกษาตอ้งปฏิบติั 4.คณะวางแผนจาํเป็นตอ้ง

วิเคราะห์เป้าหมายของผลผลิตหลกัของสถานศึกษาหรือนกัเรียนวา่มีกลุ่มใดบา้ง และ 5.วเิคราะห์ผล

การดาํเนินงานเก่ียวกบัผลผลิตหลกัของสถานศึกษาในดา้นปริมาณ และคุณภาพในรอบปีท่ีผา่นมา 

  2672)  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงาน

ของสถานศึกษาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มเป็นขอ้มูลในการประเมิน

สถานศึกษาวา่เป็นอยา่งไร และจะพฒันาไปในทิศทางใด ซ่ึงมี 2 ประเภทคือ สภาพแวดลอ้มภายใน

โดยพิจารณาจาก “จุดแขง็และจุดอ่อน” และสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยพิจารณาจาก “โอกาสและ

อุปสรรค” 

     2683)  วิสยัทศัน(์Vision) เป็นภาพความสาํเร็จของนกัเรียน หรือสถานศึกษาในอนาคตท่ี

อยากเห็น วิสยัทศัน์ท่ีดีตอ้งระบุภาพในอนาคตใหช้ดัเจน สร้างแรงจูงใจหรือกระตุน้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง

กบัสถานศึกษาเกิดแรงบนัดาลใจอยากปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ และท่ีสาํคญัวิสยัทศัน์ตอ้ง

เกิดจากการกาํหนดร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ิงท่ีสาํคญั คือ กระบวนการสร้างวิสยัทศัน์

ร่วมกนัของทุกฝ่าย  
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     2694)  พนัธกิจ(Mission) เป็นบทบาทหนา้ท่ีท่ีสถานศึกษาตอ้งกาํเนินการ หรือ พนัธกิจ

เป็นการนาํวิสยัทศัน์ซ่ึงเป็นภาพฝันมาจดัทาํใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึน มีแนวปฏิบติั และบทบาทหนา้ท่ี

ของสถานศึกษาท่ีตอ้งทาํเพื่อบรรลุวิสยัทศัน์ นอกจากน้ีพนัธกิจยงัมีความเช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์

หรือความคาดหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดจากการดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์  

  2702.  การกาํหนดทิศทางของสถานศึกษา  

    271 เป็นการแปลหรือเปล่ียนพนัธกิจ หรือทิศทางของสถานศึกษาใหเ้ป็นแผนการ

ดาํเนินงานท่ีสามารถวดัได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารใหค้าดหวงัหรือใหส้ญัญาวา่จะสามารถดาํเนินการ

ใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีกาํหนดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด (ยอดเยีย่ม สอนเฉลิม, 2548:  37) 

    2723.  การกาํหนดกลยทุธ์สถานศึกษา  

        273เป็นการเลือกวิธีการทาํงานท่ีมีทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มกบั

สถานศึกษาเพื่อใหป้ระสบผลสาํเร็จ  เทคนิคใหก้ารกาํหนดกลยทุธ์มีหลายวิธี เช่น การระดมความ

คิดเห็นจากผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย การระดมสมองจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือการใชเ้ทคนิค SWOT เป็นตน้ การ

กาํหนดกลยทุธ์ซ่ึงมี 3 ระดบัคือ กลยทุธ์ระดบัองคก์ร ( Coperate strategy) กลยทุธ์ระดบัแผนงาน 

(Business strategy) และกลยทุธ์ระดบัโครงการ ( Functional strategy) กลยทุธ์ทั้ง 3 ระดบัตอ้งมี

ความสมัพนัธ์ และเป็นเหตุเป็นผล 

  42 สรุปไดว้า่ ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ จะตอ้งนาํกระบวนการแผนกลยทุธ์ คือ การศึกษาสภาพ

สถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ภารกิจ และผลผลิตหลกั โดยภารกิจหลกัของถสานศึกษา การ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของสถานศึกษาทั้งใน

เชิงบวกและเชิงลบ และวิสยัทศัน์( Vision) เป็นภาพความสาํเร็จของนกัเรียน หรือสถานศึกษาใน

อนาคตท่ีอยากเห็น มาใชเ้พื่อพิจารณาประกอบการกาํหนดทิศทางของสถานศึกษา และการกาํหนด

กลยทุธ์ของสถานศึกษา เพื่อการบริหารสถานศึกษาใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายของการบริการ

สาธารณะใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิหน่วยงานทุกระดบัโดยอาศยัขอ้มูลดา้นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ผลผลิต 

และกลยทุธ์  

 

2.4   ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

  44โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เป็นองคก์ารแบบหน่ึงท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผูน้าํ

เชิงกลยทุธ์ เพื่อใหท้นักบัสงัคมท่ีมีการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ ภาวะผูน้าํเชิงกล

ยทุธ์เป็นเร่ืองของความซบัซอ้นทางลกัษณะบุคลิกภาพ รูปแบบของวิธีคิดและการบริหาร

ประสิทธิผล ซ่ึงเป็นเร่ืองของความสามารถในการคิดเชิงกลยทุธ์ 
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ภาพท่ี 2.4   แผนภาพแสดงคุณลกัษณะเฉพาะเชิงพฤติกรรมและแนวทางการปฏิบติั  

                  275ของผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 

 

ท่ีมา:  DuBrin, 1998:  355;  อา้งถึงใน รังสรรค ์ ประเสริฐศรี, 2549:  2 

 

  277คุณลกัษณะของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ตามแนวคิดของดูบริน(DuBrin, 1998: 355; อา้งถึง

ใน รังสรรค ์ ประเสริฐศรี, 2549:  2) มี 5 ดา้น ดงัน้ี 

 452.4.1  มีความคิดความเขา้ใจระดบัสูง  หมายถึง การคิดเชิงกลยทุธ์นั้นตอ้งอาศยัทกัษะดา้น

ความรู้สึกนึกคิด และความเขา้ใจระดบัสูง เช่น ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพ ซึมซบัและรับรู้

แนวโนม้ของส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งมีเหตุผล มีความสามารถในการสรุปขอ้มูลต่างๆเพื่อนาํไปกาํหนดเป็น

แผนปฏิบติัการ มีการประมวลผลขอ้มูลต่างๆ คาดคะเนผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาจากการกาํหนด

นโยบายและแผนการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นวิธีคิดเชิงระบบ แบบองคร์วม ท่ีมีความสามารถในการคิด

เชิงวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการบริหารงานใหฝ่้ายต่างๆทาํงานร่วมกนั เพื่อใหบ้รรลุ

เป้าวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของ

4. มวีธีิการคดิเชิงปฏวิตั ิ

(เปลีย่นแปลงอย่างส้ินเชิง) 

(Revolutionary thinking)  

3. มคีวามคาดหวงั และการสร้าง

โอกาสสําหรับอนาคต 

(Anticipating and creating a 

future) การสร้างโลกใหม่ 

     

1. มคีวามคดิความเข้าใจในระดบัสูง 

(High-level cognitive activity) กล

ยทุธ์เป็นงานการใชค้วามคิดท่ียาก 

(Strategy is hard mental work) 

2. สามารถนําปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกล

ยุทธ์ได้ (Gathering multiple inputs) 

การกาํหนดกลยทุธ์แบบประชาธิปไตย 

(strategy formulation is democratic) 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic leadership) 

5. มกีารกาํหนดวสัิยทศัน์เชิงสร้างสรรค์ 

(Creating a vision) การแบ่งปัน

ความฝัน (Come share my dream) 

DPU



39 

 

ผูอ่ื้น แยกงานดา้นบริหารออกเป็นระบบท่ีมีหลายระดบั  ส่วนผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์การทาํงาน

ท่ีมากจะเป็นผูท่ี้มีทกัษะและไหวพริบในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม 

เช่น ครู ชุมชนและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา 

    278การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) เป็นความสามารถในการบริหารงานท่ีใหฝ่้ายต่าง 

ๆ ไดท้าํงานร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั ทั้งน้ี ตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 1) ตอ้ง

คาํนึงถึงทั้งความเก่ียวขอ้งกนัและความมีอิสระต่อกนั  2) การวิเคราะห์และการเกบ็รวบรวมเก่ียวกบั

ส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับการทาํความเขา้ใจ  3) การแยกงานดา้นบริหารออกเป็นระบบท่ีมีหลายระดบั โดย

แต่ละระดบันั้นกย็งัมีความแตกต่างในเร่ืองของตวังานและทกัษะสาํหรับงานนั้น ๆ ซ่ึงบางคนอาจ

กระโดดขา้มไปมาระหวา่งชั้นท่ีสูงกวา่และตํ่ากวา่ได ้ 4) ผูจ้ดัการท่ีมีอายงุานมากเท่าใด กย็ิง่จะเป็นผู ้

ท่ีมีทกัษะและไหวพริบในการแกปั้ญหา ( Intellectual ability) มากข้ึนเท่านั้น เช่น ผูจ้ดัการท่ีมีอายุ

งาน 25 ปี ยอ่มมีทกัษะในการแกปั้ญหาไดดี้กวา่ผูจ้ดัการท่ีมีอายงุานเพียงแค่ 1 ปี เป็น ตน้ และการ

ไต่เตา้สู่ตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน กย็ิง่จาํเป็นตอ้งมีทกัษะดงักล่าวมากยิง่ข้ึนเช่นกนั และ 5) นกัคิดเชิงระบบ

ตอ้งมีความสามารถการจินตนาการเพื่อรับมือกบัปัญหาซ่ึงเป็นเร่ืองของความสามารถในการสร้าง

มโนภาพ ในแต่ละองคก์ารจะประสบความสาํเร็จได ้กต่็อเม่ือองคก์ารนั้นมีผูน้าํท่ีมีความสามารถใน

ดา้นความคิด ความเขา้ใจ ( Cognitive abilities) นอกจากน้ี การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์( Creative 

problem solving) เป็นอีกคุณลกัษณะหน่ึงท่ีสาํคญัเช่นกนั เพราะเป็นคุณลกัษณะท่ีช่วยในการ

กาํหนดทางเลือก ในการกาํหนดทิศทางขององคก์าร รวมทั้งการตั้งคาํถามแบบเง่ือนไขขอ้สมมุติ 

(What-if) กเ็ป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัดา้น “การจินตภาพ” 

  สมหวงั วิทยาปัญญานนท์  (2542, 12 พฤศจิกายน) กล่าววา่ 4การบริหารงานแบบองค์

รวม เป็นแนวคิดหน่ึงในการรวมงานใหเ้ป็นหน่ึงเดียวจะไดไ้ม่หลงลืมงานท่ีตอ้งทาํมากมาย  การ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ( Participation Management) เป็นการรวมคนใหท้าํงานร่วมกนัจนเป็น

ทีมงาน แต่การบริหารงานแบบองคร์วม เป็นการรวมงาน  (Merge) ท่ีทาํใหทุ้กงานไดรั้บการทาํงาน

ตามจงัหวะท่ีตอ้งทาํในกระบวนการทาํงานท่ีกาํหนดไว ้เช่น เม่ือจะทาํงานช้ินหน่ึง กใ็หม้องคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั ในคราวเดียวกนั  ตั้งแต่การจดัเตรียมคน อุปกรณ์ท่ีใชป้้องกนัความ

ปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม  ขณะทาํงานกค็าํนึงทั้งสามองคป์ระกอบ สุดทา้ยเป็นการเคลียร์งาน ทาํ

ความสะอาด  ใหมี้ความปลอดภยั และป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม จนจบงาน ตลอดจนจดัใหมี้ระบบการ

ทาํงานท่ีมี 3 ปัจจยั อยูใ่นวิธีปฏิบติังานมาตรฐาน สญัญาจา้งเหมา การประเมินผลงานพนกังาน ดงัน้ี 

     471)  การบริหารงานแบบองคร์วม ( Total Factors Management) เม่ือพิจารณาแบบ

ผวิเผนิแลว้จะคลา้ยๆ กบัการบริหารแบบคุณภาพโดยรวม ( TQC หรือ TQM) แต่ TQC จะเนน้ตวั

คุณภาพ Q, C, D, S, M, E, Et ในการบริหารงาน และตอบสนองความพึงพอใจใหลู้กคา้เม่ือ  
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        48Q = คุณภาพตามท่ีตกลงกบัลูกคา้  

     49C = ตน้ทุนตํ่าหรือราคาตํ่า  

     50D = การส่งมอบตรงเวลาท่ีนดัหมาย  

S = ความปลอดภยัในการใชง้านหรือปฏิบติังาน  

M = ขวญักาํลงัใจของผูท้าํงาน  

E = ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานและท่ีส่งผลกระทบต่อภายนอก และ 

Et= จรรยาบรรณของผูป้ฏิบติังานรวมถึงเจา้ของบริษทั  

     55การบริหารงานแบบองคร์วม  (TFM) จะเนน้การปฏิบติังานหรือการบริหารงาน

เพียงอยา่งเดียว ท่ีมองถึงปัจจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นเหตุเขา้มาอยูใ่นท่ีเดียวกนั นัน่คือ ตอ้งการ

ทาํอยา่งเดียว แต่ใหผ้ลครอบคลุมทุกดา้น ไม่มองอยา่งแยกส่วน แต่จะมองแบบองคร์วม ซ่ึง TFM น้ี 

จะเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีจะนาํมาใชใ้นการบริหารงานแบบ คุณภาพโดยรวม ( TQC หรือ TQM) 

     2)  แนวคิดการบริหารงานแบบองคร์วม  (TFM) การบริหารงานแบบองคร์วม อาจ

เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  “การบริหารงานแบบตอบทุกคาํถาม ” หรือ “การบริหารงานแบบควบคุมทุก

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ” กไ็ด ้ กจ็ะมองเห็นภาพของความหมายชดัเจนข้ึนมูลเหตุจูงใจท่ีตอ้งหาแนวคิด

ใหม่ในการบริหาร  มีดงัน้ี 1) ผูป้ฏิบติังานรู้สึกเหมือนมีงานเพิ่มข้ึนตามเวลาท่ีผา่นไป   2) องคก์รมี

การจดัตั้งคณะทาํงานหลากหลายคณะ โดยแยกเป็นเร่ืองๆ  3) การใชเ้วลาประชุมนาน เพราะมีหลาย

หวัขอ้เร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา   4) ขวญักาํลงัใจผูป้ฏิบติังานตกตํ่า  เพราะปริมาณงานมาก เอกสารมาก 

ทาํงานไม่ค่อยทนั   5) พนกังานเร่ิมมองแบบแยกส่วนไม่มององคร์วม เกิดการเช่ือมโยงมาท่ีงาน

ประจาํไม่ได้ มุ่งแกเ้ป็นจุดๆ โดยไม่คาํนึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นงานนั้น  มุ่งงานของตนเองใหส้าํเร็จ 

แต่อาจมีผลกระทบต่อหน่วยอ่ืนๆ ท่ีสมัพนัธ์กนั  หรืองานตวัเองแต่เป็นปัจจยัอ่ืน ไม่ช่วยควบคุม

ตน้ทุนหรือ OT เม่ือขอความอนุเคราะห์ใหห้น่วยงานอ่ืนช่วยเหลืองานตน  หรือรู้วา่เป็นงบประมาณ

ค่าใชจ่้ายของคนอ่ืน ไม่ใช่ของตน 

     563)  การบริหารงานแบบองคร์วม เป็นแนวคิดดา้น TQC ท่ีไม่ใหม้องงานแบบแยก

ส่วน ทาํใหสู้ญเสียภาพรวมไป เช่ือมโยงงานกนัไม่ได้  ทาํใหสู้ญเสียภาพรวมไป ทาํงานซํ้าๆ เพราะ

ลงพื้นท่ีคร้ังหน่ึงเจาะเพียงเร่ืองเดียว แกปั้ญหาขวญักาํลงัใจพนกังานท่ีตกตํ่าจากการทาํงานท่ีตอ้งใช้

เวลานานหลายคร้ัง  เอกสารมาก จนทาํงานไม่ทนั การองคร์วมจะช่วยใหท้าํงานมีประสิทธิภาพข้ึน  

ลดทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิตของธุรกิจองคก์ร 

การบริหารจดัการในปัจจุบนั  ไดน้าํแนวคิดความเป็นองคร์วมมาเป็นแนวคิดในการ

บริหารและสร้างนวตักรรมการบริหารมากมาย  ซ่ึงถา้วิเคราะห์ใหดี้จะเห็นไดว้า่ต่างอยูบ่นพื้นฐาน

แนวคิดเดียวกนั  จะต่างกนักต็รงวตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาท่ีตอ้งการนาํไปใชเ้ท่านั้น  ขอยกตวัอยา่ง
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แนวคิดและนวตักรรมการบริหารท่ีมีแนวคิดเป็นองคร์วมซ่ึงเราคุน้เคยกนับางเร่ือง  เช่น  

   1.  การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) หมายถึงการพฒันาท่ีตอ้งคาํนึงถึง

ความเป็นองคร์วมของทุกๆดา้นอยา่งสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ  ภูมิปัญญาและ

วฒันธรรม ดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มดว้ยความเอ้ืออาทรเคารพซ่ึงกนัและกนั  เพื่อ

ความสามารถในการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตท่ีดีอยา่งเท่าเทียม  ซ่ึงวตัถุประสงคข์องแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 จะมุ่งใหทุ้กหน่วยงานพฒันาอยา่งเป็นองคร์วมตามแนวคิดน้ี

ทั้งส้ิน รวมทั้งแนวพระราชดาํริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย 

2.  การวางแผนกลยทุธ์ ( Strategic  Planning )เป็นกระบวนการสร้างภาพอนาคตของ

องคก์รและพฒันาแนวทางการดาํเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามภาพอนาคต   ซ่ึงมีองคป์ระกอบสาํคญั     

4 ประการคือ 1) การมุ่งเนน้อนาคต   2) การมุ่งเนน้จุดมุ่งหมายรวมขององคก์ร   3) การมุ่งเนน้

กระบวนการ  และ  4) การมุ่งเนน้ภาพรวม  

3.  การวิจยั ( Research) หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ การหาคาํตอบ  การหาความรู้ในส่ิง

ท่ีไม่รู้ โดยวิธีการท่ีเป็นระบบหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงการวิจยัมีหลายประเภทข้ึนอยูก่บั

จุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ หาความรู้  แต่งานวิจยัท่ีสร้างสรรคเ์พื่อประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ใหม่ ๆ ท่ีองคก์รต่าง ๆ นิยมนาํมาใชคื้อการวิจยัและพฒันา ( Research and experimental 

development) ซ่ึง  

4.  การบริการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Management ) เป็นหลกัการบริหารอยา่ง

หน่ึงในยคุใหม่ท่ีมีทั้งการบริหารใหมี้ส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ  กลุ่มทาํงานหรือใหมี้ส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น สนบัสนุน ร่วมกาํกบัติดตามการดาํเนินงาน  ร่วมระดมทรัพยากรมีทั้งการมี

ส่วนร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองคก์ร ซ่ึงเป็นการส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความ

รับผดิชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็นเจา้ของและเกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  ก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีใน

องคก์ร 

5. นวตักรรมท่ีนาํมาใชใ้นการบริหารอ่ืน ๆ   เช่น Balanced Scorecard  คือ การกาํหนด

ผลสาํเร็จอยา่งสมดุลรอบดา้นเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวางแผนและการประเมินผลการปฏิบติังาน

ใหส้ามารถมองเห็นความสมดุลและความสมัพนัธ์ของการดาํเนินงานดา้นต่าง  ๆ อยา่งชดัเจน

ทั้ง 4 ดา้น คือ 1) ดา้นลูกคา้  2) ดา้นกระบวนการภายในองคก์ร   3) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา   และ 

4) ดา้นการเงิน  วงจร PDCA  คือ วงจรคุณภาพ หรือ วงจรเดรมม่ิง ไดแ้ก่ Plan (วางแผน)  Do 

(ปฏิบติัตามแผน)  Check (ตรวจสอบ) และ Action ( ปรับปรุงพฒันา ) เป็นกระบวนการเชิงระบบท่ี

นิยมใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพไดทุ้กองคก์ร 
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  สรุปไดว้า่ ความคิดความเขา้ใจระดบัสูง คือความสามารถในการบริหารจดัการแบบ

องคร์วมของผูบ้ริหารสอดคลอ้งกบัการคิดเชิงระบบหรือบูรณาการ ซ่ึงผูน้าํตอ้งมีความสามารถใน

ดา้นความคิด ความเขา้ใจ ( Cognitive abilities) มีการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์( Creative problem 

solving) รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาภายใตห้ลกัประชาธิปไตย ซ่ึงหมายถึง การบริหาร

แบบคุณภาพโดยรวม (TQC หรือ TQM) แต่ TQC จะเนน้ตวัคุณภาพ Q, C, D, S, M, E, Et ในการ

บริหารงาน และตอบสนองความพึงพอใจ  ในทางการศึกษาลูกคา้ หมายถึง ผูป้กครองและนกัเรียน 

ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัของการบริหารแต่ละส่วนไดด้งัน้ี  

     57Q คือ คุณภาพของผูเ้รียนตามปรัชญา วิสยัทศัน์และพนัธกิจของสถาบนัท่ีใหไ้วก้บั

สงัคม และผูป้กครอง  

  58C คือ ค่าเทอม หรือค่าบริการทางการศึกษาท่ีไม่แพงจนเกินไป  

  59D คือ นกัเรียนเรียนจบตามเวลาท่ีควรจะเป็น 

  60S คือ ความปลอดภยัในการใชง้านหรือการเรียนรู้  

  61M คือ ขวญักาํลงัใจของครูซ่ึงส่งผลดดยตรงต่อคุณภาพของนกัเรียน  

  62E คือ ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานสาํหรับครู และส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการเรียน 

สาํหรับนกัเรียน  

  64Et คือ จรรยาบรรณของครูรวมถึงผูบ้ริหาร  

 2.4.2  มีความสามารถในการนาํปัจจยัต่างๆ มากาํหนดเป็นกลยทุธ์  หมายถึง  การกาํหนดกล

ยทุธ์แบบประชาธิปไตยในการทาํงานร่วมกนั วางแผนเก่ียวกบัภารกิจ ทิศทาง เป้าหมาย ยทุธศาสตร์

สถานศึกษา วิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบทางบวกและทางลบต่อการ

ดาํเนินงาน จากนั้นสรุปและเลือกกลยทุธ์ท่ีจะพฒันาองคก์ร ประเมินผลการดาํเนินงาน โดยผูน้าํ

หรือผูบ้ริหารจะมุ่งเนน้การแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายๆฝ่ายตามหลกัการ

มีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษา นอกจากน้ีตอ้งมีการบริหารขอ้มูลโดยจดัเป็นระบบสารสนเทศ 

จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดัใหเ้กิดความคุม้ค่า สามารถบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยรวมของ

สถานศึกษาได ้

  285 แต่ขอ้ควรระวงัอยา่งหน่ึงคือ อยา่พยายามใชค้ตินิยมแบบเพิ่มข้ึนทีละนอ้ย 

(Incrementalism) ซ่ึงหมายถึงแนวทางการตดัสินใจท่ีใชพ้ื้นฐานของสถานการณ์ท่ีแลว้ ๆ มาเป็น

หลกักล่าวคือ ถา้ปีท่ีผา่นมาเคยทาํอยา่งไร กม็กัจะใชส่ิ้งนั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเพิ่มหรือลดในปี

ต่อไป เพราะจะทาํใหข้าดการพิจารณาขอ้มูลแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัในเวลาปัจจุบนัซ่ึงแตกต่างไป

จากในอดีตแลว้  
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   662.4.2.1  การวางแผนกลยทุธ์ 

     286 รังสรรค ์ประเสริฐศรี ( 2549:  5-9 ) การวางแผนเชิงกลยทุธ์เป็นการวางแผนเก่ียวกบั

ภารกิจขององคก์ร ทิศทางเป้าหมาย  และวตัถุประสงคใ์นอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ตลอดจนการใชก้ลยทุธ์ในการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดัใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์

โดยรวมขององคก์าร ดงัภาพท่ี 2.5  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5  แสดงโมเดลการวางแผนเชิงกลยทุธ์ (The strategic planning model)  

 

ท่ีมา:  DuBrin, 1998:  344 ; อา้งถึงใน รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2549:  6 

 

  1. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ( Analyze the environment) เป็นการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาส ( Opportunities) และอุปสรรค ( Threats) ต่อธุรกิจ เช่น 

ลกัษณะพิเศษเฉพาะของการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ความตอ้งการซ้ือสินคา้ การใชเ้ทคโนโลยอียา่ง

แพร่หลาย และกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของรัฐ ซ่ึงผูน้าํสามารถคน้หาไดจ้ากฐานขอ้มูล และ

อินเตอร์เน็ต 

1. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 

(Analyze the environment) 

2. วเิคราะห์สภาพภายในองคก์าร 

 (Analyze the organization) 

3. กาํหนดทกัษะท่ีจาํเป็นต่อ

ความสาํเร็จ (Determine the 

skills necessary for success) 

4. ประเมินปัญหาและโอกาส 

 (Assess problems and opportunities) 

5. การพฒันา ประเมิน และเลือกกลยทุธ ์

 (Develop, evaluate, and select alternative 

strategies) 

ขอ้ความท่ีระบุวสิยัทศัน ์

ภารกิจ กลยทุธ์และนโยบาย 

(Statements of vision, mission,  

Strategy, and policy) 
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  2902. การวิเคราะห์สภาพภายในองคก์าร ( Analyze the organization) เป็นการวิเคราะห์จุด

แขง็ ( Strengths) และจุดอ่อน ( Weakness) ภายในองคก์าร เช่น ตาํแหน่งขององคก์าร สถานะทาง

การเงิน ทกัษะดา้นเทคนิค โครงสร้างองคก์าร และหน่วยงาน ซ่ึงบริษทัท่ีประสบความสาํเร็จจะตอ้ง

มีขอ้มูลเหล่าน้ีอยูใ่นมือ 

   2913. การกาํหนดทกัษะท่ีจาํเป็นต่อความสาํเร็จ ( Determine the skills necessary for 

success) เป็นการวิเคราะห์ถึงจุดแขง็ ( Strengths) ท่ีเป็นทกัษะ ( Skills) และความสามารถ 

(Competence) ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดความสาํเร็จต่อธุรกิจ เช่น ความสามารถในการรับรู้

ความตอ้งการของลูกคา้ ทกัษะทางการตลาด ฯลฯ 

   2924. การประเมินปัญหาและโอกาส ( Assess problems and opportunities) เป็นการ

วิเคราะห์ถึงส่วนท่ีเป็นปัญหา ( Problem) ท่ีเกิดจากภายใน และอุปสรรค ( Threats) ท่ีเกิดจาก

สภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์โดยผูน้าํสามารถใชเ้ป็น

เคร่ืองมือประเมินปัญหาและโอกาสจาก SWOT Analysis  

  293การวางแผนเชิงกลยทุธ์นั้น ผูน้าํจาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั SWOT ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ

ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ ผูน้าํเชิงกลยทุธ์จะตอ้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือก

สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนศึกษาพลงัของคู่แข่ง เพื่อนาํมากาํหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมขององคก์าร โดย

จาํแนกออก ดงัน้ี 

   S (Strengths) : จุดแขง็ดา้นทรัพยากรท่ีมีศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั 

(Potential resource strengths and competitive capabilities) หมายถึง ความแขง็แกร่ง (ขอ้ดี) ทกัษะ 

(Skill) และความสามารถทางการแข่งขนั ( Competitive compentence) ท่ีสามารถสร้างความสาํเร็จ

ใหเ้กิดกบัองคก์าร จุดแขง็ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น กลยทุธ์ท่ีมีอาํนาจ ซ่ึงไดรั้บการ

สนบัสนุนโดยการใชท้กัษะท่ีดีและความเช่ียวชาญในขอบเขตท่ีสาํคญั สภาพการเงินท่ีแขง็แกร่ง 

เป็นตน้ 

  W (Weaknesses) : จุดอ่อนเก่ียวกบัศกัยภาพของทรัพยากรท่ีมี และความเสียเปรียบ

ทางการแข่งขนัภายใน ( Potential resource Weaknesses and competitive deficiencies) หมายถึง 

ปัญหาท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงผูน้าํจะตอ้งหาวิธีการแกปั้ญหา เช่น ทิศทางกลยทุธ์

ท่ีไม่ชดัเจน ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีลา้สมยั เป็นตน้ 

  O (Opportunities) : โอกาสของบริษทัท่ีเป็นไปได ้( Potential company opportunities) 

หมายถึง ขอ้ไดเ้ปรียบซ่ึงวิเคราะห์จากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีผูน้าํอาจแสวงหาโอกาสจาก

สภาพแวดลอ้มดา้นใดดา้นหน่ึง และนาํมากาํหนดเป็นกลยทุธ์การบริหารท่ีเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้ม เช่น สามารถใหบ้ริการกลุ่มลูกคา้ไดม้ากข้ึน หรือขยายเขา้สู่ตลาดใหม่ หรือการ
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พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การขยายสายผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดม้ากข้ึน เป็นตน้ 

  T (Threats) : อุปสรรคท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจคุกคามเป็นอยูท่ี่ดีขององคก์าร ( Potential 

external threats to a company’s well-being) เป็นขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงผูน้าํ

จาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์การบริหารใหส้อดคลอ้งและขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น การเขา้มา

ของคู่แข่งขนัใหม่ท่ีมีศกัยภาพ อุปสรรคจากผลิตภณัฑท่ี์สามารถทดแทนกนัได ้เป็นตน้ 

   2985.  การพฒันา ประเมิน และเลือกกลยทุธ์  (Develop, evaluate, and select alternative 

strategies) กลยทุธ์ ( Strategies) เป็นการกาํหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายทั้งหมดขององคก์าร 

ตลอดจนวิธีการเพิ่มใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัภารกิจและทิศทางในอนาคต 

เป้าหมายการทาํงานระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกลยทุธ์ในการทาํงานซ่ึงเป็นแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วิธีการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เพื่อใหเ้กิดผลดี และสามารถบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยมี

ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ณ ระดบัท่ียอมรับได ้

   299แผนกลยทุธ์จะตอ้งมี 1. การพฒันา ( Develop) ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งมีการพฒันาแผน

ข้ึนมาก่อน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารองคก์ารตามแผนกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไว ้ 2. ประเมิน 

(Evaluate) การพิจารณาประเมินความเหมาะสมของแผน และ 3. เลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม ( Select) 

องคก์ารจาํเป็นตอ้งเลือกใชก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะท่ีสุด โดยอาศยัขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ จากบุคคลหรือ

หน่วยงานหลาย ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูน้าํเชิงกลยทุธ์เท่านั้นจะเป็นผูต้ดัสินใจและเลือกใชก้ลยทุธ์

ดว้ยตนเอง 

  3002.4.2.2  บริหารจดัการขอ้มูลเป็นระบบสารสนเทศ  

  301 ความจาํเป็นของระบบสารสนเทศ ต่อการให้ ขอ้มูล ข่าวสารเป็นหวัใจหลกัของการ

ดาํเนินงานในทุกๆ องคก์ร ไม่วา่จะเป็นองคก์รท่ีดาํเนินธุรกิจ การศึกษา หรือบริหารประชาชน ซ่ึง

บุคลากรของแต่ละองคก์รกมี็ความตอ้งการใชส้ารสนเทศท่ีแตกต่างกนั  ผูบ้ริหารระดบัสูง (Top 

Manager) มีความตอ้งการสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองคก์รโดยสรุปของสภาพในอดีต 

ปัจจุบนั ตลอดจนแนวโนม้ในอนาคต  ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Manager) มีความตอ้งการ

สารสนเทศท่ีค่อนขา้งละเอียดของสภาพในอดีต ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต  ผูบ้ริหารระดบั

ปฏิบติัการ (Operation Manager) มีความตอ้งการสารสนเทศเฉพาะดา้นท่ีทาํงานอยูใ่นปัจจุบนั  การ

ใชส้ารสนเทศของผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ กเ็พื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ ซ่ึงสามารถแบ่งประเภท

ของการตดัสินใจออกได ้3 ประเภท คือ 1.  การตดัสินใจแบบมีโครงสร้าง (Structure Decision) เป็น

การตดัสินใจเก่ียวกบังานท่ีทาํเป็นประจาํ (Routine) มกัมีหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหา

ท่ีกาํหนดข้ึนอยา่งชดัเจน 2.  การตดัสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Decision) เป็นการ
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ตดัสินใจกบังานท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจาํ ไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้ ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้ง

กบัปัจจยัภายนอกองคก์ร  และ3.  การตดัสินใจแบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Decision) เป็น

การตดัสินใจท่ีอยูร่ะหวา่งการดดัสินใจแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 ฐานขอ้มูลสาํหรับผูบ้ริหารมีดงัน้ี 

    1.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System : MIS ) เป็น

ระบบท่ีสนบัสนุนใหก้ารทาํงานสาํนกังานของผูบ้ริหารทั้ง 3 ระดบั โดยเนน้การเตรียมรายงานสรุป

ใหก้บัผูบ้ริหารระดบัต่างๆ สารสนเทศท่ีไดรั้บมกัมาจากระบบ TPS นาํมาสรุปใหอ้ยูใ่นรูปของ

รายงาน กราฟ ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการวิเคราะห์ พิจารณา เพื่อใหผู้บ้ริหารใชว้างแผนและกาํหนด

นโยบายต่อไป เช่น การรายงานยอดขาย รายงานสินคา้คงคลงั เป็นตน้  

    303ลกัษณะของระบบ MISท่ีดี คือ 

    - สนบัสนุนการทาํงานของระบบประมวลผลขอ้มูลและการจดัเกบ็ขอ้มูลรายวนั  

    305- ใชฐ้านขอ้มูลท่ีถูกรวมเขา้ดว้ยกนั และสนบัสนุนการทาํงานของฝ่ายต่างๆ  

    306- ช่วยใหผู้บ้ริการระดบัตน้ ระดบักลาง ระดบัสูง เรียกใชข้อ้มูลท่ีเป็นโครงสร้าง 

ไดต้ามตอ้งการ      

- มีความยดืหยุน่สามารถรองรับความตอ้งการขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงไปของ 

องคก์ร  

- ตอ้งมีระบบรักษาความลบัของขอ้มูลและจาํกดัการใชง้านของบุคคลเฉพาะผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

  3122.  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System : DSS ) เป็นระบบท่ีพฒันา

มาจากระบบ MIS เน่ืองจากในบางกรณีองคป์ระกอบในการตดัสินใจมีความซบัซอ้นมากเกินกวา่

ความสามารถในการประมวลผลของมนุษย ์ท่ีจะประมวลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งจึงทาํใหเ้กิดระบบ DSS 

ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถกาํหนดทางเลือกใหผู้บ้ริหาร หรืออาจมีการจดัลาํดบัทางเลือกใหก้บัผูบ้ริหาร 

ระบบ DSS เป็นระบบท่ีสามารถโตต้อบได ้นอกจากน้ียงัมีโมเดลในการวางแผนตดัสินใจและการ

ทาํนาย ขอ้มูลท่ีใชม้กัไดม้าจากระบบ TPS, MIS และขอ้มูลภายนอกองคก์ร (จามรกลุ  เหล่าเกียรติ

กลุ, 2553, กมุภาพนัธ์) 

  313สรุปไดว้า่ ประเดน็สาํคญัท่ีผูน้าํ หรือผูบ้ริหารจะตอ้งนาํมาใชใ้นการพิจารณาเพื่อวางแผน

ในการพฒันาวางแผนเชิงกลยทุธ์ คือ 1. การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบทั้งทางบวก และ

ทางลบต่อการดาํเนินงานขององคก์ร ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวอาจไดม้าจากระบบฐานขอ้มูล และ

สารสนเทศ 2. การวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อการดาํเนินงาน

ขององคก์ร 3. นาํประเดน็ท่ีสรุปไดจ้ากการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบทั้งทางบวก และ

ทางลบต่อการดาํเนินงานขององคก์ร (ตามขอ้ท่ี1) และการวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีส่งผลกระทบทั้ง
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ทางบวก และทางลบต่อการดาํเนินงานขององคก์ร (ตามขอ้ท่ี 2) มาใชพ้ิจารณากาํหนดเป็นทกัษะท่ี

จะทาํใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายการทาํงาน 4. ประเมินสรุปส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อ

การดาํเนินงานขององคก์รจากทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในองคก์ร 5. สรุปและเลือกกลยทุธ์ท่ี

จะพฒันาองคก์รนาํไปสู่การกาํหนดภารกิจและหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายในองคก์รเพื่อใชเ้ป็นหลกัใน

การดาํเนินงาน และ 6. การประเมินผลการดาํเนินงานขององคก์รโดยเนน้การแสดงความคิดเห็น

และการมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร  

 672.4.3  มีความคาดหวงั และสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  หมายถึง การใชท้กัษะในการคาดคะเน

อนาคตของสถานศึกษาเพื่อพฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ มีการกาํหนดสภาพท่ีคาดหวงัไวอ้ยา่ง

ชดัเจน สามารถสร้างโอกาสท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆมาบริหารงานใหป้ระสบ

ความสาํเร็จได ้คิดหาวิธีการพฒันาสถานศึกษาอยา่งหลากหลายไวต้อบรับความตอ้งการในอนาคต  

เม่ือเกิดปัญหาสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเร่งด่วน ซ่ึงผูน้าํตอ้งมีการสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดข้ึนใน

สถานศึกษา สร้างความเช่ือมัน่ดา้นต่างๆ เช่น การจดัทรัพยากรมนุษยใ์นการปฏิบติังาน  ความ

เช่ือมัน่ในความสามารถของผูบ้ริหาร เป็นตน้ ซ่ึงผูน้าํเชิงกลยทุธ์ตอ้งทาํความเขา้ใจอนาคตแลว้เตม็

ใจท่ีจะเส่ียงต่อเร่ืองต่างๆ คาดคะเนอยา่งแม่นยาํเก่ียวกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน 

ตลอดจนคาดคะเนทกัษะต่างๆท่ีจาํเป็นสาํหรับสถานศึกษาในอนาคต และตอบสนองความตอ้งการ

ไดดี้กวา่คู่แข่ง   

 เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์  (2534:  9) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสร้างแรงบนัดาลใจมีความสมัพนัธ์

อยา่งใกลชิ้ดกบัการสร้างบารมี เพราะผูน้าํจะสร้างแรงบนัดาลใจ  โดยกระตุน้อารมณ์ผูต้ามใหเ้พิ่ม

ความตระหนกัและเขา้ใจเป้าหมาย  และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย และเช่ือมัน่วา่จะปฏิบติังานจน

บรรลุเป้าหมายได ้และสามารถสร้างโอกาสสาํหรับอนาคตได ้พฤติกรรมในการสร้างแรงบนัดาลใจ

ของผูน้าํ มีดงัน้ี  

1)  69การเนน้การปฏิบติั (Action orientation) ประกอบดว้ยพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี  

  กระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้ดลองโครงการใหม่ ๆ หรือทาํงานท่ีทา้ทาย 

ความสามารถ ใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอาสาสมคัรทาํงาน     การไดอ้าสาสมคัรทาํงานเป็น 

โอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดแ้สดงความสามารถ  และความรับผดิชอบ  เม่ือปฏิบติังานสาํเร็จจะเกิด

ความภาคภูมิใจและเช่ือมัน่ในตนเอง  การมีนโยบายส่งเสริมการทดลอง และเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆเพื่อหา

วิธีการแกปั้ญหาของหน่วยงาน สร้างบรรยากาศการติดต่อส่ือสารอยา่งเปิดเผย และเช่ือถือไวว้างใจ  

ซ่ึงกนัและกนัภายในหน่วยงาน ใชร้ะบบการบนัทึกสั้นๆ แทนท่ีการรายงานหรือการบนัทึกแบบยาว 

  732)  การสร้างความเช่ือมัน่ (Confidence building) ความเช่ือมัน่เป็นส่ิงท่ียิง่ใหญ่ของความ

เขม้แขง็ทางอารมณ์  เม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งเผชิญกบัความเครียด  ความยุง่ยากหรือการเส่ียงต่อ
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อนัตรายในการปฏิบติังาน ผูน้าํ  ตอ้งสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น การเช่ือมัน่ในตวั

ผูน้าํ เช่ือมัน่ในทีมงาน ตลอดจนการเช่ือมัน่ใน ความสามารถของตนเอง เช่น  ทหารในสงครามซ่ึง

เผชิญกบัการไดรั้บบาดเจบ็และความตาย ผูน้าํตอ้งทาํใหท้หารเหล่าน้ี  เช่ือมัน่ในอาวธุท่ีใช ้เช่ือมัน่

ในทีมงาน เช่ือมัน่ในผูน้าํ และเช่ือมัน่  ในความเขม้แขง็และเป้าหมายของชาติ ตลอดจนมีความ

เช่ือมัน่วา่ถา้ทหารไดรั้บบาดเจบ็  จะไดรั้บการดูแลอยา่งดี  การท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเช่ือมัน่จะ

ทาํใหพ้วกเขาเกิดขวญั กาํลงัใจ  และทุ่มเทความพยายามมากเป็นพิเศษในการปฏิบติังาน  เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

  743)  การสร้างความเช่ือมัน่ท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของอุดมการณ์ ( Inspiring belief in cause?) 

หมายถึง การสร้างความเช่ือมัน่ในอุดมการณ์ท่ียิง่ใหญ่เป็นส่ิงสาํคญัยิง่  การท่ีบุคคลจะเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตวั หรือทาํงานท่ีเส่ียงอนัตราย  หรือยากลาํบากไดน้ั้น บุคคลตอ้งเช่ือวา่  อุดมการณ์

นั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและมีคุณค่าควรแก่การเสียสละ  การเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 

และเช่ือในความถูกตอ้งของอุดมการณ์  ทาํใหบุ้คคลทุ่มเทความพยายามเป็นพิเศษในการปฏิบติังาน

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารและเพื่อความสาํเร็จเช่นเดียวกนัในการปฏิบติังาน  ถา้ผูน้าํทาํให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่ือมัน่ในตวัผูน้าํ  เช่ือมัน่ในทีมงานตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยู ่จะทาํให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความผกูพนั  เก่ียวขอ้งจงรักภกัดีและพร้อมท่ีจะทุ่มเทความพยายามในการ

ปฏิบติังาน  

   754)  การแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความคาดหวงั (Pygmalion effect) การท่ีผูน้าํคาดหวงั

ผูต้ามในดา้นดี ทาํใหผู้ต้ามพยายามปฏิบติัตามความคาดหวงัของผูน้าํ และพยายามทาํให ้ผูน้าํมัน่ใจ

วา่การท่ีผูน้าํเช่ือวา่คนทาํงานไดดี้นั้น เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง บุคคลท่ีถูกทาํใหเ้ช่ือวา่ตนทาํงานดี จะทาํงาน

ไดดี้กวา่ผูซ่ึ้งไม่ไดค้าดหวงัหรือถูกคาดหวงัวา่จะทาํงานไม่ดี  การท่ีผูน้าํแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ี

แสดงถึงความคาดหวงั (Pygmalian effect) มีดงัน้ี  (พนิดา ดามาพงศ,์ 2539:  22) 

      1.  พฤติกรรมท่ีไม่ใชค้าํพดู ประกอบดว้ย ท่าทีของผูน้าํระหวา่งติดต่อกบัผูใ้ต ้

บงัคบับญัชา เช่น การยิม้ การใชน้ํ้ าเสียงท่ีอบอุ่น การพยกัหนา้เป็นการยนืยนัคาํพดู 

      2.  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เก่ียวกบัการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นโอกาส ส่งเสริมการเรียนรู้ 

และสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

      763. การใชเ้วลาปฏิบติังานร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชานอกเวลา ตลอดจน  การให้

คาํอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

      774. การใหโ้อกาสผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ีการท่ี

ผูน้าํการแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความคาดหวงักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  จะเป็นการส่งเสริมความ

ภาคภูมิใจในตนเองของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และการท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
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และมีความคาดหวงัสูง  ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถใชท้กัษะ และความสามารถไดดี้กวา่  เพื่อ

ความสาํเร็จขององคก์าร  

   78สรุปได ้ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงควรใชพ้ฤติกรรมต่าง ๆ  ท่ีจะสร้างแรงบนัดาลใจ  เพื่อ

กระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเช่ือมัน่ในตนเองในผูน้าํ  และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  

เพื่อท่ีจะใชค้วามสามารถของตนเองใหเ้ตม็ท่ีในการปฏิบติังานเพื่อความกา้วหนา้ทางการศึกษา ผูน้าํ

ท่ีปฏิบติัโดยยดึถือระบบคุณค่าของบุคคล ไดแ้ก่ ความเสมอภาค ความยติุธรรม และความเป็นมนุษย ์

ผูน้าํและผูต้ามมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ในการท่ีจะแสวงหาเป้าหมาย ในระดบัท่ีสูงกวา่ 

เพื่อใหถึ้งจุดหมายท่ีดีท่ีสุด  จึงเป็นการสร้างความคาดหวงั และสร้างโอกาสสาํหรับอนาคตใหแ้ก่

องคก์รของผูน้าํ 

 2.4.4  มีความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง หมายถึง  การใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์พื่อการ

เปล่ียนแปลงทั้งระบบ โดยไม่กลวัความเส่ียง ชอบทา้ทายสถานการณ์ มกัเป็นบุคคลท่ีมีความคิด

นอกกรอบ คิดเชิงรุก เชิงบูรณาการ แบบองคร์วมมุ่งเนน้กระบวนการของการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

เช่น การพฒันาท่ีย ัง่ยนื กระบวนการ PDCA นาํมาปรับปรุงพฒันาสถานศึกษา โดยการดาํเนิน

กิจกรรมจะส่งเสริมและคาํนึงถึงศาสนา ประเพณี วฒันธรรมชุมชนดว้ย นอกจากน้ีผูบ้ริหารจะมีการ

กระตุน้และเปิดกวา้งแก่ทุกคนตามหลกัการมีส่วนร่วมท่ีส่งเสริมความสมัพนัธ์ในองคก์ร เม่ือพบ

ปัญหาจะแกปั้ญหาใหไ้ดผ้ลระยะยาวดว้ยวิธีการวิจยัเพื่อพฒันาผลผลิตดา้นปริมาณควบคู่กบั

คุณภาพ ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้งสร้างกลยทุธ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ สร้างความพึงพอใจ 

ประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดเ้หนือกวา่คู่แข่ง 

   314คูซ่ีส์และโพสเนอร์(Kouzer&Posner, 2002; อา้งถึงใน ภูษิตา  อินทรประสงค์ , 2552:    

121) กล่าววา่  ผูน้าํท่ีสามารถพลิกผนั “วิกฤตการณ์” ใหเ้ป็น “โอกาส” จนประสบความสาํเร็จนั้นจะ

มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ผูน้าํจะเป็นผูท่ี้แสวงหาโอกาสทาํงานท่ีทา้ทาย ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

ริเร่ิมส่ิงใหม่ และเจริญกา้วหนา้ โดยมีความเช่ือในความสามารถของมนุษยท่ี์ปรับตวัเรียนรู้  ผูน้าํไม่

เพียงมีความสนใจเหตุการณ์ในอนาคตเท่านั้น แต่ยงัมีความรัก ความภาคภูมิใจ ความเอ้ืออาทร ความ

เป็นกนัเอง มีเมตตา กรุณากบัผูร่้วมงาน ดุจดัง่สมาชิกครอบครัว  ผูน้าํจะไม่ใชก้ารบงัคบัหรือ

ควบคุม แต่จะใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุนสร้างความไวว้างใจ ผูน้าํไม่ใช่บุคคลท่ีมีบุคลิกน่านบัถือ 

หรือเป็นบุคคลท่ีมีตาํแหน่งสูงเท่านั้น แต่ตอ้งเป็นผูมี้พลงักระตือรือร้น มุ่งมัน่ เช่ือถือได ้ทุกคน

สามารถเป็นผูน้าํไดจ้ากการเรียนรู้ และฝึกฝนตนเองและเน่ืองจากพฤติกรรมผูน้าํเป็นกระบวนการท่ี

ผูน้าํใชอ้าํนาจ กระตุน้ใหเ้กิดอิทธิพลเหนือผูต้าม 

  ประสงค ์ปราณีตพลกรัง และคณะ (2547:  35-37) กล่าวถึง กลยทุธ์การสร้าง ความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage Strategy) ดงัน้ี  
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   3161.  การแข่งขนัดา้นความแตกต่าง (Competing on Differentiation) ตอ้งพยายามพฒันา

ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหมี้ความแตกต่างจากคู่แข่งขนั  การสร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้และ

บริการสามารถทาํไดด้งัน้ี 

      317การสร้างความแตกต่างทางดา้นกายภาพ (Physical Differentiation) ทาํได ้

โดย การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการใหมี้ความเป็นเอกลกัษณ์ 

      319การสร้างความแตกต่างทางดา้นบริการ (Services Differentiation) สามารถ 

ทาํไดโ้ดยการอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เช่น การมีสถานท่ีจดัจาํหน่ายหรือศูนยก์ระจายสินคา้

ท่ีทัว่ถึง การจดัส่งสินคา้ท่ีรวดเร็ว ตลอดจนการบริการหลงัการขาย  

           321การสร้างความแตกต่างทางดา้นประสบการณ์  (Experience Differentiation) โดย 

การทาํใหลู้กคา้มีประสบการณ์ร่วมกบัสินคา้และบริการผา่นทางประสาทสมัผสัทั้งหา้ (Five Senses) 

คือ รูป รส กล่ิน เสียงและสมัผสั 

     3232.  การแข่งขนัดา้นตน้ทุน (Competing on Cost) เป็นความพยายามทาํใหต้น้ทุนการ

ผลิตสินคา้ตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้พื่อท่ีจะไดส้ามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาถูก  ซ่ึงเป็นกลยทุธ์

ทางการแข่งขนัอยา่งหน่ึงท่ีเรียกวา่ ความเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) การแข่งขนัโดยใชก้ล

ยทุธ์ตน้ทุนตํ่าจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิผล  ดงันั้นองคก์รท่ีใชก้ลยทุธ์

ตน้ทุนตํ่าจึงตอ้งมีความเขา้ใจในดา้นการพยายามใชท้รัพยากรใหเ้ตม็ท่ีอยา่งมี ประสิทธิผล การใชก้ล

ยทุธ์ดา้นตน้ทุนตํ่านั้นไม่ไดห้มายความวา่จะทาํใหคุ้ณค่าและคุณภาพของผลิตภณัฑต์ํ่าลง แต่เป็นการ

ทาํใหสิ้นคา้มีตน้ทุนถูกลงโดยท่ีคุณภาพยงัคงเดิม 

    3243.  การแข่งขนัดา้นการตอบสนอง (Competing on Response) การตอบสนองเป็นคุณค่า

ของการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละจดัส่งใหท้นัเวลา มีตารางการทาํงานท่ีเช่ือถือได ้และมีการปฏิบติังาน

ท่ีสามารถยดืหยุน่ไดใ้นการตอบสนองต่อลูกคา้จะตอ้งมีความยดืหยุน่ได ้ใชว้ิธีการดงัต่อไปน้ี 

     325การตอบสนองดว้ยความยดืหยุน่ (Flexible Response) เป็นความสามารถท่ีจะ

เปล่ียนแปลงการออกแบบและปริมาณการผลิตสินคา้ หรือบริการใหส้อดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงได ้

เพื่อก่อใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Competitive Advantage) 

     326ความเช่ือถือไดข้องการจดัตารางการทาํงาน (Reliability of Scheduling) หมายถึง 

ความตรงต่อเวลา  ความแม่นยาํ  ไม่ผดิพลาด ทาํใหลู้กคา้มีความเช่ือถือในบริษทั  ซ่ึงก่อให้ เกิดขอ้

ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั 

     327ความรวดเร็ว (Quickness) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ทนัตามกาํหนดเวลาทั้งดา้น การออกแบบ  การผลิต และการบริการ 
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    328ประสงค ์ ปราณีตพลกรัง และคณะ (2547:  35-37) กล่าววา่ ในทางการปฏิบติัมีแนวคิด

ท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ ความแตกต่าง ตน้ทุนตํ่า และการ ตอบสนอง สามารถนาํมาสร้างเป็นกลยทุธ์

เฉพาะได ้6 ประการคือ ความยดืหยุน่ (Flexibility)  ในการออกแบบและปริมาณการผลิต ตน้ทุนตํ่า 

(Low Cost) การจดัส่ง (Delivery) คุณภาพ (Quality)  บริการหลงัการขาย (After-Sale Service) และ

สายผลิตภณัฑท่ี์กวา้ง (Broad Product Line) ดว้ย กลยทุธ์ 6 ประการน้ีจะทาํใหผู้บ้ริหารการ

ปฏิบติัการสามารถเพิ่มการผลิตและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืเพื่อใหบ้รรลุ

เป้าหมายขององคก์รได ้

   สรุปไดว้า่ การมีความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลงการ เป็นผูน้าํท่ีสามารถพลิก

ผนั “วิกฤตการณ์” ใหเ้ป็น “โอกาส” จนประสบความสาํเร็จสร้างความแตกต่างทางธุรกิจมีกลยทุธ์ท่ี

สาํคญั 3 ประการ คือ ความแตกต่างของสินคา้บริการ การลดตน้ทุนใหต้ํ่าลงแต่คุณภาพสินคา้คงเดิม 

และการตอบสนองกบัลูกคา้ท่ียดืหยุน่ รวดเร็ว สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารสถานศึกษา 

ดงัน้ี 1. สินคา้และบริการของสถานศึกษา คือ ผูเ้รียนและการศึกษา สถานศึกษาจะตอ้งพยายามสร้าง

ความแตกต่างในดา้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหไ้ดผู้เ้รียนท่ีมีเอกลกัษณ์ มีความแตกต่างจาก

สถาบนัการศึกษาอ่ืนแต่ยงัคงไวซ่ึ้งคุณภาพดา้นความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน 2. การลดตน้ทุนให้

ตํ่าลงแต่คุณภาพสินคา้คงเดิม ไม่ไดห้มายถึงการลดอุปกรณ์การเรียนการสอนใหน้อ้ยลง จา้งครู

นอ้ยลงแต่ในทางกลบักนัหมายถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

และวสัดุอุปกรณ์หน่ึงอยา่งสามารถประยกุตใ์ชง้านไดห้ลากหลายในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั

ออกไป และ 3. การตอบสนองกบัลูกคา้ท่ียดืหยุน่ รวดเร็ว ลูกคา้ของสถานศึกษาอาจหมายถึง 

ผูป้กครอง หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ท่ีฝึกงาน ท่ีทาํงาน เป็นตน้ ดงันั้น

สถานศึกษาตอ้งสร้างมาตรฐานการใหบ้ริการ เช่น การส่งผลการเรียน การติดตามนิเทศนกัศึกษา

ฝึกงาน เป็นตน้ ใหเ้ป็นระบบชดัเจนเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบติังานแต่มีความยดืหยุน่ได ้ 

 802.4.5  การกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์  หมายถึง มีการกาํหนดวิสยัทศัน์กวา้งไกล ชดัเจน 

เป็นรูปธรรม เช่ือมโยงปัจจุบนัและอนาคต กระตุน้สมาชิกใหมี้ความรู้สึกสนใจ มุ่งมัน่ปฏิบติัตาม

ดว้ยความเตม็ใจ  ลกัษณะของวิสยัทศัน์ท่ีดี ประกอบดว้ย วิสยัทศัน์ท่ีสอดคลอ้ง เหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและค่านิยมของสถานศึกษา ผูบ้ริหารและครูมีส่วน

ร่วมในการคิดและใหก้ารสนบัสนุน สะทอ้นใหเ้ห็นจุดหมายปลายทาง ทิศทางในอนาคตท่ีทาํให้

สาํเร็จตามเป้าหมาย วิสยัทศัน์ตอ้งมีความทา้ทาย สร้างความคาดหวงัท่ีเป็นส่ิงพึงปรารถนาท่ี

มองเห็นได ้รับรู้ เขา้ใจร่วมกนัไดเ้หมือนกนั ทัว่กนั และมีแผนปฏิบติัท่ีแสดงใหเ้ห็นวิธีการท่ีมุ่งสู่

จุดหมายชดัเจน คุม้ค่า ทั้งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ โดยผูบ้ริหารจะมีการติดตาม ประเมินผลการ
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ปฏิบติังานตามวิสยัทศัน์ ถา้ผูบ้ริหารไม่มีวิสยัทศัน์ มีวิสยัทศัน์แคบ กอ็าจทาํใหส้ถานศึกษาไม่

พฒันาหรือไม่สามารถดาํรงอยูไ่ด ้ 

  รังสรรค ์ ประเสริฐศรี (2549:  4-5) กล่าววา่ วิสยัทศัน์ (vision) เป็น สภาพขององคก์าร

ท่ีตอ้งการจะเป็นในอนาคต หรือเป็นเป้าหมายกวา้ง ๆ ท่ีองคก์ารตอ้งการจะบรรลุในอนาคต โดยยงั

ไม่ไดก้าํหนดวิธีการเอาไว ้เป็นการสร้างความคิดโดยการใชค้าํถาม รวมทั้งวิสยัทศัน์ในรูปแบบของ

ขอ้เสนอแนะแบบไม่เจาะจง หรือตาํแหน่งของทิศทางท่ีจะไป  

   รุ่ง  แกว้แดง (2539:  129) กล่าววา่ วิสยัทศัน์ หมายถึง ภาพในอนาคตขององคก์รท่ี

ผูบ้ริหารและสมาชิก  ขององคก์รร่วมกนัวาดฝัน หรือจินตนาการข้ึนโดยมีพื้นฐานอยูบ่นความจริง 

ในปัจจุบนั เช่ือมโยงวตัถุประสงค ์ภารกิจ ค่านิยม และความเช่ือมัน่เขา้ดว้ยกนั  พร้อมทั้งพรรณนา

ใหเ้ห็นทิศทางของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน มีพลงัทา้ทาย ทะเยอทะยาน  และมีความเป็นไปได ้

วิสยัทศัน์จึงเป็นเสมือนพิมพเ์ขียวของสภาพท่ีตอ้งการเพื่อใหทุ้กคนทาํงานไปสู่ความสาํเร็จใน

อนาคต  

  บณัฑิต  แท่นพิทกัษ์ (2540:  27) กล่าววา่  วิสยัทศัน์ไดม้าจากการวิเคราะห์ปัญหาของ

องคก์รบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีมีอยู่  ในปัจจุบนั ร่วมกบัการระดมความคิดหาแนวทางแกปั้ญหานั้น

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงองคก์รอนัพึงประสงคใ์นอนาคต  

   เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2541:  65) กล่าววา่  วิสยัทศัน์เป็นเร่ืองของทุกๆคน แต่

วิสยัทศัน์ไม่สามารถเกิดข้ึนกบัทุกคนได ้หากไม่ไดรั้บการปลูกฝัง ไม่ไดรั้บการเรียนรู้จากสงัคม  

   เสริมศกัด์ิ  วิศาลาภรณ์ (2538:  6)   กล่าววา่ วิสยัทศัน์จะช่วยสร้างความผกูพนัและร้อย

รัดพลงัของสมาชิกเพื่อการบรรลุเป้าหมายผูบ้ริหารท่ีมีวิสยัทศัน์จะสามารถสร้างวิสยัทศัน์ใหก้บั

องคก์รและเปล่ียนวิสยัทศัน์ใหเ้ป็นสภาพท่ีเป็นจริง มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เป้าหมายท่ีตอ้งการให้

เกิดคืออะไร จะตอ้งทาํอะไร และทาํอยา่งไรจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น วิสยัทศัน์ท่ีแจ่มแจง้ชดัเจนนั้น

มาจากการเขา้ใจองคก์รอยา่งถ่องแทแ้ละลึกซ้ึง งานวิจยัและวรรณกรรมต่าง ๆ ไดย้นืยนัวา่ วิสยัทศัน์

เป็นส่ิงจาํเป็นและเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร  

  เนตร์พณัณา  ยาวิราช(2552:  44-49) ไดก้ล่าวถึงวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรคส์าํหรับผูน้าํ

เชิงกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 

  354ความสาํคญัของวิสยัทศัน์ มีดงัน้ี 

                   1) กาํหนดทิศทางท่ีจะดาํเนินกิจกรรมองคก์ร โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีชดัเจน 

                 2) กาํหนดบทบาทหนา้ท่ี ความสาํคญัของสมาชิกในองคก์ร   

   3) กระตุน้สมาชิกใหมี้ความรู้สึกสนใจ ผกูพนั มุ่งมัน่ปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจทา้ทา้ย  

เกิดความหมายในชีวิตการทาํงาน และทุ่มเทเพื่อคุณภาพของผลงานท่ีปฏิบติั 
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                 4) กาํหนดมาตรฐานของชีวิตองคก์ร และสงัคมท่ีแสดงถึงคุณภาพองคก์ร และ 

สงัคมท่ีเจริญกา้วหนา้ 

   ลกัษณะของวิสยัทศัน์ท่ีดี  มีดงัน้ี     

                 1) มีมุมมองแห่งอนาคต( Future Perspective) สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม

ทางเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และค่านิยมขององคก์ร  รวมทั้งวตัถุประสงคแ์ละภารกิจขององคก์ร

นั้น ๆ  

                2) ริเร่ิมโดยผูน้าํและสมาชิกมีส่วนร่วมคิดและใหก้ารสนบัสนุน(Share and Supported) 

มีความน่าเช่ือถือ ทุกคนเตม็ใจท่ีจะปฏิบติัตาม การมีส่วนร่วมของสมาชิกจะก่อใหเ้กิดความผกูพนั

(Commitment) ร่วมกนั และทุกคนพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุน 

             3) มีสาระครบถว้นและชดัเจน (Comprehensive & Clear) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงจุดหมาย

ปลายทางและทิศทางท่ีจะกา้วไปในอนาคตท่ีทุกคนเขา้ใจง่าย  สามารถทาํใหส้าํเร็จไดต้รงตาม

เป้าหมาย สาระต่างๆ จะช่วยกระตุน้  ทา้ทายความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรท่ีจะ

ปฏิบติังาน 

             4) ใหค้วามฝันและพลงัดลใจ ( Positive & Inspiring) ทา้ทา้ย ทะเยอทะยาน  สามารถ

ปลุกเร้าและสร้างความคาดหวงัท่ีเป็นส่ิงพึงปรารถนาท่ีมองเห็นได ้นัน่คือ  มีเสน้ทางท่ีทา้ทา้ย

ความสามารถ 

                 5) มีแผนปฏิบติัท่ีแสดงใหเ้ห็นวิธีการท่ีมุ่งสู่จุดหมายชดัเจน  และเม่ือปฏิบติัตามแลว้จะ

ใหผ้ลคุม้ค่าในอนาคต ทั้งในดา้นบุคคลและองคก์ร  ทั้งน้ีจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัจุดหมาย

ปลายทางท่ีกาํหนดเป็นวิสยัทศัน์    

   335องคป์ระกอบของวิสยัทศัน์ มีดงัน้ี 

    1)  การกาํหนดวิสยัทศัน์ (Vision formulation) เป็นการกาํหนดส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการใน

อนาคตในลกัษณะกวา้งขวางในระยะยาว 

     2)  การปฏิบติัตามวิสยัทศัน์ ( Implementation) เป็นการปฏิบติัตามภารกิจ ( Mision) ท่ี

กาํหนดเอาไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน์ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงตอ้งอาศยัความสามารถและความเตม็ใจ

จากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

     3383)  นวตักรรมท่ีเป็นจริงได ้(Innovative realism) วิสยัทศัน์ท่ีกาํหนดไวจ้ะตอ้งมีลกัษณะ

ใหม่ และเป็นไปไดจ้ริง ซ่ึงตอ้งอาศยัผูน้าํท่ีมีความสามารถพิเศษ 

    4)  แบบกวา้ง ๆ (General) โดยทัว่ไปลกัษณะวิสยัทศัน์อาจจะเป็นเป้าหมายท่ีมีลกัษณะ

กวา้งขวางเก่ียวกบัความตอ้งการในอนาคต ไม่เจาะจงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นการเฉพาะ 
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    3405)  แบบเจาะลึกลงรายละเอียด ( Detailed) บางกรณีลกัษณะวิสยัทศัน์อาจเป็นลกัษณะ

การเจาะจงในรายละเอียดของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงกไ็ด ้

    6)  การเผชิญความเส่ียง (Risk taking) วิสยัทศัน์มีลกัษณะท่ีตอ้งเผชิญความเส่ียงเพราะ

ส่ิงท่ีตอ้งการในอนาคตไม่ใช่ส่ิงท่ีจะทาํใหส้าํเร็จหรือบรรลุผลไดโ้ดยง่าย หรือใครจะทาํกไ็ด ้

ลกัษณะน้ีจึงถือวา่วิสยัทศัน์ตอ้งมีลกัษณะท่ีตอ้งเผชิญความเส่ียงวา่จะสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ 

     3427)  การมุ่งท่ีกาํไร (Profit-oriented) โดยทัว่ไปแลว้วิสยัทศัน์จะมุ่งเนน้การสร้างกาํไร  

   กระบวนการสร้างวิสยัทศัน ์มีดงัน้ี 

  3681)  ขั้นเตรียมการ  เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัความหมายและให้

เห็นความสาํคญัและความจาํเป็นในการสร้างวิสยัทศัน์ในองคก์ารรวมถึงการมีเจตคติท่ีดีของสมาชิก

ท่ีมีต่อองคก์ร 

  3692)  ขั้นดาํเนินการสร้างวิสยัทศัน์ มีขั้นตอนดงัน้ี 1. รวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หน่วยงาน  2. วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบนัของหน่วยงาน  เพื่อใหผู้บ้ริหารเขา้ใจและตระหนกัใน

สถานภาพปัจจุบนั  และศกัยภาพของหน่วยงาน  3. กลุ่มผูบ้ริหารเสนอมุมมองแห่งอนาคต เป็น

ลกัษณะของการสร้างฝันของผูบ้ริหารแต่ละคน  (Create Individuals Dream) จะไดมุ้มมองท่ี

หลากหลายและครอบคลุม   4. นาํมุมมองของผูบ้ริหารแต่ละคนมารวมและเช่ือมโยงกนั ( Share and 

Relate the Dreams) เพื่อใหมุ้มมองของแต่ละคนมาเช่ือมโยงกนัแลว้เรียงลาํดบัความสาํคญั              

5. คดัเลือกและตดัสินใจอนาคตของหน่วยงานท่ีเป็นความฝันของทุกคน   6. ขดัเกลาสาํนวนใหส่ื้อ

ความหมายชดัเจน ปลุกเร้า ทา้ทา้ย สร้างพลงัดลใจ มีสาระครอบคลุมองคป์ระกอบของวสิยัทศัน์ 

 3703)  ขั้นนาํวิสยัทศัน์ไปปฏิบติั เม่ือกาํหนดวิสยัทศัน์ตามขั้นตอนการสร้างวิสยัทศัน์แลว้

จะไดว้ิสยัทศัน์ของหน่วยงาน และเม่ือคณะกรรมการบริหารแลว้  ควรส่ือสารใหส้มาชิกทุกคนได้

รับทราบและเขา้ใจตรงกนั  กาํหนดแผนงานและโครงการใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์  และนาํแผน/

โครงการไปปฏิบติั 

  3434)  ขั้นประเมินวิสยัทศัน์ การประเมินวิสยัทศัน์ทาํใหท้ราบวา่  วิสยัทศัน์นั้น มีพลงัและมี

ประสิทธิภาพเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานตามแผน และโครงการวา่มีความกา้วหนา้

ท่ีมุ่งไปสู่วิสยัทศัน์เพียงใด ควรปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน์อยา่งไร    

    344สรุปไดว้า่ เพื่อใหก้ารกาํหนดวิสยัทศัน์มีความสร้างสรรค ์และสามารถแกไ้ขปัญหา

ในการปฏิบติังานได ้ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ จะตอ้งนาํกระบวนการแผนกลยทุธ์ คือ การศึกษาสภาพ

สถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ภารกิจ และผลผลิตหลกั โดยภารกิจหลกัของถสานศึกษา การ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของสถานศึกษาทั้งใน

เชิงบวกและเชิงลบ และวิสยัทศัน์( Vision) เป็นภาพความสาํเร็จของนกัเรียน หรือสถานศึกษาใน
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อนาคตท่ีอยากเห็น มาใชเ้พื่อพิจารณาประกอบการกาํหนดทิศทางของสถานศึกษา และการกาํหนด

กลยทุธ์ของสถานศึกษา เพื่อการบริหารสถานศึกษาใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายของการบริการ

สาธารณะใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิหน่วยงานทุกระดบัโดยอาศยัขอ้มูลดา้นวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ผลผลิต 

และกลยทุธ์  

   

2. 5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

   345 การวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัเทศบาลนคร

เชียงใหม่ (จิรภา  สงวนสุข, 2540:  63)  พบวา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์สาํคญัของผูบ้ริหาร

โรงเรียน มีดงัน้ี คุณลกัษณะส่วนตวัดา้นบุคลิกภาพ คือ เช่ือมัน่ในตนเอง สามารถวินิจฉยัตดัสินใจ

โดยใชเ้หตุผล ดา้นมนุษยสมัพนัธ์คือ ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม คือ ยดึหลกัความถูกตอ้ง หรือหลกัคุณธรรมในการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน ดา้น

ภาวะผูน้าํ คือ คิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีวิสยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล 

   346 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมภาวะผูน้าํท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองคาย (นิรันดร   หม่ืนสุข, 2542:  102) 

พบวา่ พฤติกรรมภาวะผูน้าํท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและเป็นรายดา้น

ทั้ง 5 ดา้น ตามทศันะของบุคลากรโดยส่วนรวมผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน โดยรวมมีการ

ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก แต่พฤติกรรมภาวะผูน้าํท่ีคาดหวงัของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

โดยรวมและเป็นรายดา้นทั้ง 5 ดา้น ตามทศันะของบุคลากรโดยส่วนรวมผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ครูผูส้อน โดยรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ผูบ้ริหารโรงเรียนมีทศันะต่อพฤติกรรม

ภาวะผูน้าํท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายดา้นทั้ง 4 คือ ดา้นวิสยัทศัน์ 

ดา้นการวิพากษ ์ดา้นการตดัสินใจ และดา้นคุณธรรม มากกวา่ครูผูส้อน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

   347การวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาลกบัประสิทธิผลองคก์ารตามการรับรู้ของอาจารยพ์ยาบาล 

วิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสุข (สุภาพร  รอดถนอม, 2542:  89) พบวา่ ภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัประสิทธิผลองคก์าร แสดงวา่ ถา้ผูอ้าํนวยการ

วิทยาลยัพยาบาลมีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงสูง จะทาํใหป้ระสิทธิผลองคก์ารวิทยาลยัพยาบาลอยู่

ในระดบัสูงเช่นกนั ส่วนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบั

ประสิทธิผลองคก์ารแสดงวา่ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาลใชรู้ปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะ

ช่วยเพิ่มประสิทธิผลองคก์ารวิทยาลยัพยาบาล 
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   348 การวิจยัเร่ือง องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้าํมี 9 ประการ กล่าวคือ 1)อาํนาจ

หนา้ท่ีและตาํแหน่ง  2)สถานการณ์แวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มภายนอก  3)ขนาดของกลุ่มผูร่้วมงาน       

4) อาย ุเพศ ประสบการณ์และคุณวฒิุของผูน้าํ 5)ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารนาน ๆ 

พฤติกรรมดา้นกิจสมัพนัธ์ลดลง  6)ลกัษณะของตวัผูน้าํ เช่น ลกัษณะทางกาย และบุคลิกภาพ เช่น 

ความซ่ือสตัย ์ความกระตือรือร้น ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สติปัญญามีความสมัพนัธ์กบัการเป็น

ผูน้าํ  7)ลกัษณะของผูต้าม  8)คุณลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัและ 9)คุณลกัษณะขององคก์าร เช่น 

ปรัชญา ขนาด อาย ุและบรรยากาศองคก์าร(สุรชาติ  สงัขรุ่์ง, 2542:  112)  

  349 การวิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึง

พอใจในงาน ตามทศันะของครู สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี(ชูชยั  โพธ์ิช่วย, 

2545:133)  พบวา่  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในงานตามทศันะของครู  

สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

และ 0.01 ในประเดน็ต่างๆดงัต่อไปน้ี การปฏิบติังานท่ีเปิดโอกาสใหใ้ช ้ความสามารถท่ีมีอยู ่การ

เป็นสมาชิกท่ีสาํคญัคนหน่ึงในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของ

บุคลากรในปีท่ีผา่นมา ผลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีคาดหวงั  ผูบ้ริหารใหข้อ้เสนอแนะ

แนวทางตรงตามคามตอ้งการ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ  การไดรั้บความสะดวกสบายในการทาํงาน ณ สถานศึกษา การไดรั้บเงินเดือนเพิ่มในปีท่ี

ผา่นมาและการไดรั้บการยกยองจากผูบ้ริหารยอ่ย 

  350ชชัวาล  วิภวชาติ (2545:  123) ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาท่ีเป็นจริงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในทรรศนะของครูผูส้อน ในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดักระบ่ี ผลการวิจยั พบวา่ 1)ครูผูส้อนมีทรรศนะต่อบทบาทท่ีคาดหวงัและ

บทบาทท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานโรงเรียนทั้ง 6 ดา้นอยูใ่นระดบั

มาก ยกเวน้ดา้นวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบทรรศนะครูผูส้อนต่อบทบาทท่ี

คาดหวงัและท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหารโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  2)เม่ือเปรียบเทียบทรรศนะของครูชาย และครูหญิงท่ีมีต่อบทบาท ท่ีคาดหวงัของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและครูหญิงมีทรรศนะต่อบทบาท

ผูบ้ริหารสูงกวา่ครูชาย 3)ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีทรรศนะต่อบทบาทผูบ้รหารไม่แตกต่างนั 

ครูท่ีมีประสบการณ์ทาํงานระหวา่ง 1-10 ปี และ 11-20 ปี มีทรรศนะต่อบทบาทท่ีคาดหวงัสูงกวา่ครู

อีกสองกลุ่ม 4)เม่ือศึกษาเก่ียวกบัตวัแปรในดา้นขนาดของโรงเรียนท่ีครูผูต้อบแบบสอบถาม

ปฏิบติัการสอนอยู ่ปรากฏวา่ครูในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีทรรศนะต่อบทบาทท่ีคาดหวงัของ

ผูบ้ริหารแตกต่างกนั แต่เม่ือทรรศนะต่อบทบาทท่ีเป็นจริงไม่แตกต่าง   

DPU



57 

 

  351ยงยทุธ  แตงหอม (2546:  94) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการ ดาํเนิน  การ

วางแผนปฏิบติัการประจาํปีของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

อ่างทอง ผลการวิจยัพบวา่  1)โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

อ่างทอง มีสภาพการดาํเนินการวางแผนปฏิบติัการประจาํปีอยูใ่นระดบัมากทุกขั้นตอน ขั้นตอนท่ีมี

ค่าคะแนนการดาํเนินการสูงสุดคือ ขั้นการนาํแผนไปปฏิบติั รองลงมาคือ ขั้นการวางแผน ขั้นก่อน

การวางแผน และขั้นประเมินผลตามระดบั  2)โรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดัอ่างทองมีปัญหาการดาํเนินการวางแผนปฏิบติัการประจาํปีอยูใ่นระดบัมากทุก

ขั้นตอน ขั้นตอนท่ีมีคาคะนนการดาํเนินการสูงสุดคือ ขั้นการนาํผลไปปฏิบติั รองลงมาคือ ขั้นการ

วางแผน ขั้นก่อนการวางแผน และขั้นการประเมินผลตามระดบั  3)โรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสกั

งานการประถมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง ท่ีมีขนาดต่างกนั มีสภาพการดาํเนินงานการวางแผนการ

ปฏิบติัการประจาํปีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบันยัสาํคญั .05 เม่ือพิจารณาแยก

รายละเอียดแต่ละขั้นตอนพบวา่โรเรียนขนาดเลก็กบัขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางกบัขนาด

ใหญ่  มีสภาพการดาํเนินการวางแผนการปฏิบติัการประตาํปี  ขั้นการวางแผนในเร่ืองการกาํหนด

จุดเนน้เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาและวิเคราะห์ความซบัซอ้นของโครงการ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 05 

   352วิทูล  แจ่มกล้ิง (2547:  74) วิจยัเร่ือง  พฤติกรรมผูน้าํท่ีควรจะเป็นของผูบ้ริหารโรงเรียน

เอกชนอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ 1)พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาใน

ทศวรรษหนา้ ดา้นพฤติกรรมผูน้าํมุ่งงาน พบวา่ ทุกขอ้มีความสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ การปรับตวัต่อ

สถานการณ์ การกาํหนดทิศทาง การมีมาตรฐานการปฏิบติังานสูง การกลา้เปล่ียนแปลงองคก์ารและ

บุคลากรไปในทางท่ีดีข้ึน ผูบ้ริหารควรจะมีความมัน่คงและมีความสมํ่าเสมอในการทาํงานและควร

คาํนึงถึงคุณภาพทางการศึกษาท่ีจะใหก้บัผูเ้รียน 2)พฤติกรรมผูน้าํท่ีควรจะเป็นของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ดา้นพฤติกรรมผูน้าํท่ีมุ่งสมัพนัธ์กบัพนกังาน พบวา่ ทุกขอ้มีความ

สอดคลอ้งกนั ในส่วนท่ีผูบ้ริหารควรมุ่งสมัพนัธ์กบัครู บุคลากรและนกัเรียน การทาํงานร่วมกนัเป็น

กลุ่ม การสร้างความร่วมมือหรือการตกลงร่วมกนั การสร้างแรงดลใจ สามารถตอบสนองความ

พอใจในความตอ้งการของบุคคล ทาํใหค้นรู้สึกวา่งานมีคุณค่าสาํคญัต่อตวัเขาเอง ส่งเสริมดา้น

อารมณ์และการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมและผูบ้ริหารควรจะมีการส่งเสริมหลกัการและคุณค่าของ

บุคคลใหก้บับุคลากร 

   82ยอดเยีย่ม สอนเฉลิม (2548:  77) วิจยัเร่ืองภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารกบักระบวนการ

วางแผนในสถานศึกษา เขตคุณภาพกาํแพงแสนวิทยา สาํนกัเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 ผล

การศึกษาพบวา่  1)แบบภาวะผูน้าํของผูน้าํบริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นแบบมอบหมาย แบบมี
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ส่วนร่วมนั้นเป็นแบบขายความคิด โดยทุกแบบจะมีการปฏิบติัในระดบัมาก  2)กระบวนการ

วางแผนในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และ 3)ความสมัพนัธ์ระหวา่งแบบ

ของภาวะผูน้าํกบักระบวนการวางแผนในสถานศึกษา ภาวะของผูน้าํของผูบ้ริหารแบบมีส่วนร่วม 

และแบบขายความคิดมีความสมัพนัธ์กนัในระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05  

   ส่วนการวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธผลของ

โรงเรียน สงักดัเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 2 (นฤมล  สุภาทอง, 2550, 25 กมุภาพนัธ์) พบวา่ 

1)ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารแบบผูส้ร้างสรรคใ์หมี้ส่วนร่วมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ประสิทธิผลโรงเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  2)ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารแบบ

สร้างสรรคใ์หมี้ส่วนร่วมและแบบรักษาสถานภาพเดิม มีอาํนาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน โดย

แบบผูส้ร้างสรรคใ์หมี้ส่วนร่วมพยากรณ์ไดร้้อยละ 20.90 เม่ือรวมกนัทั้งสองแบบสามารถพยากรณ์

ไดร้้อยละ 23.70  3)แนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์เพื่อยกระดบัประสิทธิผลโรงเรียน  

พบวา่  มี 2 แบบ ท่ีควรนาํไปพฒันา คือ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์แบบผูส้ร้างสรรคใ์หมี้ส่วนร่วมและ

แบบรักษาสถานภาพเดิม  
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 

 

 1ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  (Survey Research) เพื่อศึกษาภาวะผูน้าํเชิง     

กลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัตามลาํดบัขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

3.1  2ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2  3เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3.3  4การสร้างเคร่ืองมือ 

3.4  5วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.5  6การวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.6  7สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

   93.1.1  ประชากร 

      61ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  คือ ผูบ้ริหาร และครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งส้ิน 6,067 คน จากทั้งหมด 85 โรงเรียน 

 

       103.1.2  กลุ่มตวัอย่าง 

                  11 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จาํนวน 42 คน และครู จาํนวน 333 คน ของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  2553  รวมทั้งส้ิน 3 75 คน  จาก 42 โรงเรียน  

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,  2548:  49)โดยใช้

ความเช่ือมัน่ 95% และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน 5%  กลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธี การสุ่มแบบแบ่งชั้น 

(Stratified Random Sampling) มีขั้นตอน ดงัน้ี 

  1.  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์

จารุ, 2548:  49) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 375 คน 

  632.  ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 85 โรงเรียน ออกเป็น 3 กลุ่ม  ตามขนาดของ
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โรงเรียน  ประกอบดว้ย  โรงเรียนขนาดใหญ่จาํนวน  21 โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลางจาํนวน  26 

โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเลก็จาํนวน 38 โรงเรียน 

  643.  ผูว้ิจยักาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของโรงเรียนในสดัส่วนร้อยละ 50 ของทั้ง  3 กลุ่ม 

เป็นกลุ่มตวัอยา่งจากโรงเรียนขนาดใหญ่จาํนวน 10 โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลางจาํนวน  13 

โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเลก็จาํนวน 19 โรงเรียน รวม 42 โรงเรียน จากนั้นใชก้ารสุ่มแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) เลือกโรงเรียนจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 3 กลุ่ม  

  654.  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไวจ้าํนวน 3 75 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม

ตามขนาดของโรงเรียน โดยแบ่งตามสดัส่วนของครูรวมผูบ้ริหาร  เพื่อใหไ้ดจ้าํนวนตวัอยา่งในแต่

ละกลุ่ม ดงัตารางท่ี 3.1 และ ตารางท่ี 3.2 

 

ตารางที ่3.1  แสดงการแบ่งจาํนวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดของโรงเรียน 

โดยใชส้ดัส่วนของครู ผูบ้ริหาร จาก 42 โรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

ผูบ้ริหาร ครู ผูบ้ริหาร ครู 

ใหญ่ 10 1,179 10 140 

กลาง 13 973 13 117 

เลก็ 19 663 19   76 

รวม 42         2,815 42 333 

รวมทั้งหมด 2,857 375 
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ตารางที ่3. 2  การสุ่มตวัอยา่งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 เป็น

ผูบ้ริหาร จาํนวน 42 คน และเป็นครู จาํนวน 333 คน รวมทั้งส้ิน 375 คน 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน 
ขนาดของ

โรงเรียน 

จํานวนกลุ่มตวัอย่างทีสุ่่ม 

ผู้บริหาร ครู รวม 

1 พณิชยการตั้งตรงจิตร ใหญ่ 1 14 15 

2 วิมลพณิชยการ ศรียา่น ใหญ่ 1 14 15 

3 วิทยาการจดัการเพชรเกษม ใหญ่ 1 14 15 

4 เทคนิคพณิชยการจาํนงค ์ ใหญ่ 1 14 15 

5 วิบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา ใหญ่ 1 14 15 

6 สนัติราษฎร์บริหารธุรกิจ ใหญ่ 1 14 15 

7 อรรถวิทยพ์ณิชยการ ใหญ่ 1 14 15 

8 ศรีวฒันาบริหารธุรกิจและเทคโนโลย ี ใหญ่ 1 14 15 

9 ดุสิตพณิชยการ ใหญ่ 1 14 15 

10 กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั ใหญ่ 1 14 15 

รวม  10  โรงเรียน 10 140 150 

11 เทคโนโลยบีางกะปิ กลาง 1 9 10 

12 สหะพาณิชยบ์ริหารธุรกิจ กลาง 1 9 10 

13 วิบูลยบ์ริหารธุรกิจ กลาง 1 9 10 

14 พณิชยการกรุงเทพ กลาง 1 9 10 

15 พณิชยการจรัลสนิทวงศ ์ กลาง 1 9 10 

16 จรัลสนิทวงศบ์ริหารธุรกิจ กลาง 1 9 10 

17 เทคโนโลยกีรุงธน กลาง 1 9 10 

18 สารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ กลาง 1 9 10 

19 เอกวิทยอ่์อนนุชบริหารธุรกิจ กลาง 1 9 10 

20 ศรีวิกรมบ์ริหารธุรกิจ กลาง 1 9 10 

21 พณิชยการสุโขทยั กลาง 1 9 10 

22 พณิชยการราชดาํเนิน กลาง 1 9 10 

23 พระรามหกเทคโนโลย ี กลาง 1 9 10 

รวม  13  โรงเรียน 13 117 130 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ) 

 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน 
ขนาดของ

โรงเรียน 

จํานวนกลุ่มตวัอย่างทีสุ่่ม 

ผู้บริหาร ครู รวม 

24 พระนครพณิชยการ เลก็ 1 4 5 

25 พณิชยการมีนบุรี เลก็ 1 4 5 

26 บุษยรัตน์บริหารธุรกิจ เลก็ 1 4 5 

27 เทคโนโลยดุีสิต เลก็ 1 4 5 

28 กิตติบริหารธุรกิจ เลก็ 1 4 5 

29 โพลีเทคนิคพณิชยก์รุงเทพ เลก็ 1 4 5 

30 เซนตจ์อห์นโปลีเทคนิค เลก็ 1 4 5 

31 ศาสนบริหารธุรกิจ เลก็ 1 4 5 

32 สารสาสน์โปลีเทคนิค เลก็ 1 4 5 

33 พระนครบริหารธุรกิจ เลก็ 1 4 5 

34 พณิชยการสามเสน เลก็ 1 4 5 

35 จิตรลดา เลก็ 1 4 5 

36 โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ เลก็ 1 4 5 

37 เทคโนโลยบีริหารธุรกิจ เลก็ 1 4 5 

38 ไทยอาชีวศึกษา เลก็ 1 4 5 

39 เทคนิคพณิชยการธนบุรี เลก็ 1 4 5 

40 นิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรม เลก็ 1 4 5 

41 เกษมสนัตบ์ริหารธุรกิจ เลก็ 1 4 5 

42 เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ เลก็ 1 4 5 

รวม  19 โรงเรียน 19 76 95 

รวมจํานวนกลุ่มตวัอย่างจากทั้งหมด 42 โรงเรียน 42 333 375 
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  340เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 

 3413.2.1  แบบสอบถาม เพื่อศึกษาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

  342 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ

ตรวจรายการ (Check List) ถามเก่ียวกบั ตาํแหน่ง  ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน และขนาดโรงเรียน  

  343ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  จาํนวน 50 ขอ้ 

แบบสอบถามน้ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยอาศยัแนวคิดทฤษฎีผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของดูบริน (DuBrin, 1998:  

355; อา้งถึงใน รังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2549:  2) ดงัน้ี 

1. แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 ขอ้ 

2. แบบสอบถามเก่ียวกบัการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 ขอ้ 

3. แบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงั และการสร้างโอกาสสาํหรับอนาคตของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 ขอ้ 

4. แบบสอบถามเก่ียวกบัการคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 10 ขอ้ 

5. แบบสอบถามเก่ียวกบัการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 10 ขอ้ 

 

  349แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดบั ตามวิธีของ

ลิเคร์ิท (Likert) โดยกาํหนดความมากนอ้ยหรือระดบัสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะ

ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหาร

และครู ดงัน้ี 

   ระดบั 5   หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด/ สภาพท่ีคาดหวงัมากท่ีสุด 

   351ระดบั 4   หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริงมาก/ สภาพท่ีคาดหวงัมาก 

   352ระดบั 3   หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริงปานกลาง/ สภาพท่ีคาดหวงัปานกลาง 

   353ระดบั 2   หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริงนอ้ย/ สภาพท่ีคาดหวงันอ้ย 

   354ระดบั 1   หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด/ สภาพท่ีคาดหวงันอ้ยท่ีสุด 
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  54การแปลผลคะแนน มีเกณฑแ์ปลคะแนนภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร แต่ละขอ้ของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคนมารวมกนั

แลว้หาค่าเฉล่ียของแต่ละขอ้ ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด(2535: 100) ดงัน้ี  
 

   4.51 - 5.00   หมายถึง    ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์มากท่ีสุด 

   3563.51 - 4.50   หมายถึง    ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์มาก 

   3572.51 - 3.50   หมายถึง    ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ปานกลาง 

   3581.51 - 2.50   หมายถึง    ผูบ้ริหารภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์นอ้ย 

   3591.00 - 1.50   หมายถึง    ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์นอ้ยท่ีสุด 

  360ตอนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

แบบปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 3.2.2  แบบสมัภาษณ์ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร เก่ียวกบั

ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร ท่ีรายดา้นมีคะแนนเฉล่ียนอ้ย 

 

3.3  การสร้างเคร่ืองมือ 

   56วิธีดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.3.1  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหาร  

 3.3.2  นาํแนวคิด ทฤษฎีและขอ้มูลต่าง  ๆ มาสร้างแบบสอบถาม ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  โดยให้   

คลอบคลุมเน้ือหาแต่ละดา้น ไดข้อ้คาํถามรวมทั้งส้ิน 55 ขอ้  

 3.3.3  หาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  1.  ความเท่ียงตรง (Validity) ดาํเนินการโดยเสนอแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนต่อประธาน 

และกรรมการท่ีควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบ ตรวจสอบแกไ้ขความถูกตอ้ง ความ

เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง เชิงเน้ือหา ความสอดคลอ้งของคาํถาม และวตัถุประสงค ์

  2.  นาํแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน พิจารณา ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content validity) โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ  (Index  of Item Objective  

Congruence   = IOC) และคดัเลือกขอ้ความคาํถามท่ีมีค่า  IOC ตั้งแต่  0.50 ข้ึนไปมากาํหนดเป็นขอ้

คาํถาม และปรับปรุง แกไ้ขตามคาํแนะนาํของคณะผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหมี้ความถูกตอ้ง เหมาะสม  ได้

ขอ้คาํถามจาํนวน 52 ขอ้ 
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  3.  นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้ (Try Out) กบัครู และผูบ้ริหาร 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน 30 คน เพื่อหา

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค ( Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่จากการรับรู้ตามสภาพท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหาร

และครูเท่ากบั 0.99 และค่าความเช่ือมัน่จากการรับรู้ตามสภาพท่ีคาดหวงัของผูบ้ริหารและครู 0.97 

แลว้นาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดข้อ้คาํถามทั้งหมด 50 ขอ้ 

  4. นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบจดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์   

นาํไปใชเ้กบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  369การเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  

 370 3.4.1 ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์แจง้กบัโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประกอบการศึกษาคน้ควา้วิจยั 

 3713.4.2  ส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ และแบบสอบถามไปมอบใหแ้ก่ผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งดว้ยตนเองและส่งทางไปรษณีย ์พร้อมเตรียมซองจดหมายเปล่า จ่าหนา้ซองถึงผูว้ิจยั ติด

แสตมป์ และนดัหมายวนัเวลาในการนาํส่งแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย ์

 3723.4.3  กรณีท่ีไม่ไดรั้บแบบสอบถามตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย ผูว้ิจยัจะติดตามทางโทรศพัท ์และ

เกบ็แบบสอบถามคืนดว้ยตนเองโดยพิจารณาเป็นกรณี และตามความเหมาะสม 

 3733.4.4  การสมัภาษณ์ แจง้จุดมุ่งหมายการสมัภาษณ์ นดัหมายวนั เวลา กบัผูบ้ริหารและครูใน

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อทาํการสมัภาษณ์เพิ่มเติม  

 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

   375 ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.5.1  วิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม          

ใชค้่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 3773.5.2  วิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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  378 3.5.3  เปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้สภาพท่ีเป็นจริงกบัสภาพท่ีคาดหวงัของผูบ้ริหารและครู ใชก้าร

ทดสอบค่าที (t-test) 

  379 3.5.4  เปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม ระยะเวลาก่อตั้ง และขนาดโรงเรียน 

โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA)   

  3803.5.5   เม่ือพบความแตกต่างจึงเปรียบเทียบรายคู่ โดยใชสู้ตรของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 

 03.5.6  วิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  วิเคราะห์

โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดยสรุปเป็นรายดา้นและความถ่ีของผูแ้สดงความ

คิดเห็น นาํเสนอในรูปแบบตาราง 

 3.5.7  วิเคราะห์ขอ้มูลการสมัภาษณ์  โดยการรวบรวมขอ้มูล ทบทวนประเดน็สาํคญัท่ีไดรั้บ

จากการสมัภาษณ์ นาํมาวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  เพื่อสรุปผลการสมัภาษณ์ 

 

3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู” มีดงัน้ี 

 3833.6.1  สถิติพืน้ฐาน  

        384สถิติพื้นฐานท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู มีดงัน้ี  

      3851.  ค่าร้อยละ (Percentage)  

  3862.  ค่าความถ่ี (Frequency) 

  3873.  ค่าเฉล่ีย (Mean) 

  3884.  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 3.6.2  สถิติใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

      หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
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 3.6.3  สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

       392สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานการวิจยัเร่ือง “ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู” มีดงัน้ี 

 3931.  สถิติทดสอบค่าที (t-test) 

   3942.  สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 

ANOVA)   

    3953.  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) DPU



 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

 42 การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารและครูของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 

2553 รวมทั้งส้ิน 375 คน เกบ็ขอ้มูลกลบัคืนได ้จาํนวน 344 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.73 เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม  โดย นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตาราง

ประกอบการบรรยาย แบ่งเป็น 6 ตอน ดงัน้ี 

เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงกาํหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้

ในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไว ้ดงัน้ี 

 n      แทน      จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

                X  45แทน ค่าเฉล่ีย  

S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

t แทน ค่าการทดสอบความแตกต่าง t-test 

F แทน ค่าการทดสอบความแตกต่าง F-test 

Sig แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  

** แทน ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 51* แทน ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  เก่ียวกบัตาํแหน่ง ระยะเวลาการก่อตั้ง

โรงเรียน และขนาดโรงเรียน  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์

ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  

ประกอบดว้ย ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มา

กาํหนดกลยทุธ์ ดา้นความคาดหวงั และสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการ

เปล่ียนแปลง และดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์

ตอนท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกล

ยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  
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ตอนท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิง    

กลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  

จาํแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งและขนาดของโรงเรียน 

ตอนท่ี 5  ขอ้เสนอแนะ /ความคิดเห็น เก่ียวกบั ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูแต่ละดา้น  

 53ตอนท่ี 6  ผลการสมัภาษณ์ 

 

ตอนที ่1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที ่4.1  จาํนวน ร้อยละ ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม (n = 344) 

 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

     ตาํแหน่ง 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

ครู  

 

37 

307 

 

10.83 

89.25 

ระยะเวลาก่อตั้งโรงเรียน   

นอ้ยกวา่ 10 ปี 64 18.61 

10 – 20 ปี 86 25.00 

มากกวา่ 20 ปี 194 56.46 

ขนาดของโรงเรียน (ตามจาํนวนนกัเรียน)   

โรงเรียนขนาดเลก็ (นอ้ยกวา่ 1,000 คน) 88 25.64 

โรงเรียนขนาดกลาง (1,001 – 2,000 คน) 123 35.82 

โรงเรียนขนาดใหญ่ (มากกวา่ 2,000 คน) 133 38.77 

รวม 344 100 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นครู จาํนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 

89.25 ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีระยะเวลาก่อตั้งมากกวา่ 20 ปี จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 56.46 

และปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดใหญ่ จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 38.77    
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ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์สภาพทีเ่ป็นจริงและสภาพทีค่าดหวงัของภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ 

               91ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของ 

               92ผู้บริหารและครู  

 

ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํ 

                     94เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ 

                     95ของผูบ้ริหารและครู โดยรวม (n = 344) 

 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 

1. ดา้นความคิดความเขา้ใจใน 

    104ระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  

3.72 0.77 มาก 4.37 0.63 มาก 

2. ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มา 

    112กาํหนดกลยทุธ์  

3.70 0.76 มาก 4.36 0.57 มาก 

3. ดา้นความคาดหวงั และสร้าง 

    120โอกาสสาํหรับอนาคต  

3.62 0.76 มาก 4.30 0.72 มาก 

4. ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการ 

    128เปล่ียนแปลง 

3.64 0.80 มาก 4.34 0.74 มาก 

5. ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิง 

    136สร้างสรรค ์

3.77 0.82 มาก 4.43 0.60 มาก 

รวม 3.69 0.69 มาก 4.37 0.58 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ สภาพทีเ่ป็นจริง ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  โดยรวมอยู่ในระดบั มาก     

( X = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงคะแนนเฉล่ียจากสูง

ท่ีสุดและรองลงมา ดงัน้ี ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์( X = 3.77) ดา้นความคิดความ

เขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน ( X = 3.72) ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์  

( X = 3.70) ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง ( X = 3.64) และดา้นความคาดหวงัและ

สร้างสรรค ์( X = 3.62) ตามลาํดบั 
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สภาพทีค่าดหวงั ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  โดยรวมในระดบัมาก ( X = 4.37) เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น  พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงคะแนนเฉล่ียจากสูงท่ีสุดและรองลงมา ดงัน้ี  

ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์ อยู ่( X = 4.43) รองลงมา ดา้นความคิดความเขา้ใจใน

ระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียนอยู ่( X = 4.37) ดา้นการนาํปัจจยัต่างๆ มากาํหนดกลยทุธ์ ( X = 4.36) 

ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง ( X = 4.34) และดา้นความคาดหวงัและสร้าง โอกาส

สาํหรับอนาคต ( X = 4.30) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํ 

                     153เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ 

                    154ของผูบ้ริหารและครู ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

  155(n = 344) 

 

ความคดิความเข้าใจในระดับสูง 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

      158สภาพทีเ่ป็น

จริง 

           159สภาพทีค่าดหวงั 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดบั 

1.รับรู้ และเขา้ใจความรู้สึกนึกคิด

ของครูและนกัเรียนในโรงเรียน 

3.62 0.88 มาก 4.31 0.84 มาก 

2.ใชว้ิธีบูรณาการความคิดท่ีหลาก 

หลายของครูเพื่อร่วมกนับริหาร

โรงเรียน 

3.55 0.93 มาก 4.25 0.78 มาก 

3.มีความรอบรู้ เขา้ใจ วเิคราะห์ระบบ

ต่างๆนาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อพฒันา

โรงเรียนได ้

3.85 0.89 มาก 4.46 0.67 มาก 

4.สามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบั

นโยบายการจดัการศึกษา การบริหาร

โรงเรียนเพื่อนาํไปกาํหนดทิศทาง

ขององคก์ร 

3.76 0.90 มาก 4.43 0.68 มาก 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)  

 

ความคดิความเข้าใจในระดับสูง 

ของผู้บริหารโรงเรียน 

      195สภาพทีเ่ป็น

จริง 

            196สภาพทีค่าดหวงั 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 

5.สามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัครู การ 

จดัการเรียนการสอนภายในโรงเรียน  

พื้นฐานของนกัเรียนและงบประมาณ  

เพื่อนาํไปกาํหนดทิศทางขององคก์ร 

3.84 0.90 มาก 4.44 0.65 มาก 

6. มีความคิดสร้างสรรค ์แตกต่างจาก

เดิมเพื่อหาวิธีการใหม่ๆในการ

ปฏิบติังาน 

3.72 0.94 มาก 4.35 0.75 มาก 

7.เขา้ใจผลท่ีจะเกิดตามมาจากการ

กาํหนดนโยบายและ แผนปฏิบติังาน

ของโรงเรียน 

3.82 0.98 มาก 4.39 0.71 มาก 

8.เป็นผูรั้บฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น

และใชว้ิธีประชาธิปไตยแกปั้ญหา 

3.71 1.16 มาก 4.42 0.87 มาก 

9.มีการแยกงานบริหารโรงเรียน

ออกเป็นหลายระบบ และมีหลาย

ระดบัการทาํงาน 

3.91 1.07 มาก 4.40 0.76 มาก 

10.รับรู้ปัญหานาํไปสู่การแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดยครู นกัเรียน 

และชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ข

ปัญหา 

3.44 0.98 ปานกลาง 4.27 0.92 มาก 

รวม 3.72 0.77 มาก 4.37 0.63 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ สภาพทีเ่ป็นจริง ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  ดา้นความคิดความเขา้ใจใน

DPU



73 

 

ระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็นราย ขอ้ โดย

เรียงคะแนนเฉล่ียจากสูงท่ีสุดและรองลงมา ดงัน้ี มีการแยกงานบริหารโรงเรียนออกเป็นหลายระบบ

และมีหลายระดบัการทาํงาน( X = 3.91) รองลงมา มีความรอบรู้  เขา้ใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆนาํไปสู่

การปฏิบติัเพื่อพฒันาโรงเรียนได ้( X = 3.85) และสามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัครู  การจดัการเรียน

การสอนภายในโรงเรียนพื้นฐานของนกัเรียนและงบประมาณเพื่อนาํไปกาํหนดทิศทางขององคก์ร

( X = 3.84) ตามลาํดบั 

สภาพทีค่าดหวงั ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.37) เม่ือพิจารณาเป็นราย ขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่น

ระดบัมาก โดยเรียงคะแนนเฉล่ียจากสูงท่ีสุดและรองลงมา ดงัน้ี มีความรอบรู้ เขา้ใจ วเิคราะห์ระบบ

ต่างๆนาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อพฒันาโรงเรียนได ้( X = 4.46) รองลงมา สามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัครู  

การจดัการเรียนการสอนภายในโรงเรียนพื้นฐานของนกัเรียน  และงบประมาณเพื่อนาํไปกาํหนด

ทิศทางขององคก์ร ( X = 4.44) และสามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการจดัการศึกษา  การ

บริหารโรงเรียนเพื่อนาํไปกาํหนดทิศทางขององคก์ร ( X = 4.43) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํ 

                     256เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ 

                     257ของผูบ้ริหารและครู ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์ (n=344) 

 

ด้านการนําปัจจัยต่าง ๆ มากาํหนด 

กลยุทธ์ 

      260สภาพทีเ่ป็น

จริง 

            261สภาพทีค่าดหวงั 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 

1.นาํนโยบาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ 

เกณฑม์าตรฐานของโรงเรียน และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาเพื่อ

กาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน 

3.92 0.77 มาก 4.44 0.64 มาก 

2.นาํขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิง

คุณภาพ จากการดาํเนินงานของ

โรงเรียนในปีท่ีผา่นมามาพิจารณา

3.86 0.83 มาก 4.46 0.62 มาก 
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เพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน 

 

 

ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
 

ด้านการนําปัจจัยต่าง ๆ มากาํหนด 

กลยุทธ์ 

           283สภาพทีเ่ป็นจริง                284สภาพทีค่าดหวงั 

       X      S.D.  286ระดบั                X     S.D. 
 288

ระดบั 

3.นาํขอ้มูลจากการสาํรวจขอ้มูล

เบ้ืองตน้ภายในโรงเรียน และขอ้มูล

เก่ียวกบัชุมชนรวมทั้งความตอ้งการ

ของทอ้งถ่ินมาพิจารณาเพื่อกาํหนด

กลยทุธ์ในการทาํงาน 

      3.63     0.89     292มาก     4.31     0.67       295มาก 

4.ใหโ้อกาสครูมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดความตอ้งการ การจดัลาํดบั

ความสาํคญัมาพิจารณาเพื่อกาํหนด 

กลยทุธ์ในการทาํงาน 

3.51 1.05 มาก 4.30 0.82 มาก 

5.นาํจุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบท่ี    

แตกต่างจากโรงเรียนอ่ืนๆซ่ึงจะเสริม

ใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนบรรลุ 

วตัถุประสงคม์าพิจารณาเพื่อกาํหนดกล

ยทุธ์ในการทาํงาน 

3.82   0.95 มาก 4.26 0.84 มาก 

6.มีการนาํจุดอ่อน ภายในของโรงเรียน

มาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการ

ทาํงาน 

3.60   0.97 มาก 4.35 0.72 มาก 

7.นาํโอกาสหรือสภาพการณ์ภายนอก 

โรงเรียนทั้งปัจจุบนั และอนาคตท่ีเอ้ือ

ต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนมา

พิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการ

ทาํงาน 

3.67 1.05 มาก 4.35 0.75 มาก 

8.นาํอุปสรรคหรือสภาพการณ์ภายนอก    3.71   0.90 มาก 4.34 0.75 มาก 
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ท่ีไม่เอ้ือต่อการดาํเนินงานของโรงเรียน

ทั้งปัจจุบนัและอนาคตมาพิจารณาเพื่อ

กาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน 

ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

 

ด้านการนําปัจจัยต่าง ๆ มากาํหนด 

กลยุทธ์ 

      337สภาพทีเ่ป็นจริง             338สภาพทีค่าดหวงั 

X     S.D. ระดบั X     S.D.    342ระดบั 

9.มีการระดมความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ

โดยเปิดโอกาสใหค้รูทุกคนแสดงความ

คิดเห็นอยา่งอิสระมาพิจารณาเพือ่

กาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน 

3.61 1.10 มาก 4.36 0.82 มาก 

10.บริหารจดัการขอ้มูลเป็นระบบ 

สารสนเทศ(Information System) 

และบริหารงานโดยใชร้ะบบ

ฐานขอ้มูล(Database System) 

3.69    1.05 มาก  4.45   0.73 มาก 

รวม 3.70     3600.76 มาก 4.36    0.57 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ สภาพทีเ่ป็นจริง ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มา

กาํหนดกลยทุธ์  โดยรวมอยู่ ในระดบัมาก ( X = 3.70) เม่ือพิจารณาเป็นราย ขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่น

ระดบัมาก โดยเรียงคะแนนเฉล่ียจากสูงท่ีสุดและรองลงมา ดงัน้ี  นาํนโยบาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ 

เกณฑม์าตรฐานของโรงเรียน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการ

ทาํงาน ( X = 3.92) รองลงมา นาํขอ้มูลเชิงปริมาณ  และขอ้มูลเชิงคุณภาพ  จากการดาํเนินงานของ

โรงเรียนในปีท่ีผา่นมามาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน ( X = 3.86) และนาํจุดแขง็หรือ

ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืนๆซ่ึงจะเสริมใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนบรรลุ

วตัถุประสงคม์าพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน ( X = 3.82) ตามลาํดบั 

สภาพทีค่าดหวงั ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  ดา้นการนาํปัจจยัต่างๆมากาํหนดกลยทุธ์  

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียง
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คะแนนเฉล่ียจากสูงท่ีสุดและรองลงมา ดงัน้ี  นาํขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการ

ดาํเนินงานของโรงเรียนในปีท่ีผา่นมามาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน( X = 4.46)  

รองลงมา บริหารจดัการขอ้มูลเป็นระบบ สารสนเทศ(Information System)และบริหารงานโดยใช้

ระบบฐานขอ้มูล  (Database System)( X = 4.45) และนาํนโยบาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ เกณฑ์ 

มาตรฐานของโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน( X = 

4.44) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํ 

                     368เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ 

                     369ของผูบ้ริหารและครู ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต (n=344) 

 

ด้านความคาดหวงัและสร้างโอกาส

สําหรับอนาคต 

      371สภาพทีเ่ป็น

จริง 

           372สภาพทีค่าดหวงั 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 

1.จดัการความรู้(Knowledge 

Management) เพื่อพฒันาโรงเรียน

ไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

3.87 0.89 มาก 4.44 0.80 มาก 

2.กาํหนดสภาพท่ีคาดหวงั วิธีปฏิบติั

และวิธีการดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

3.77 0.82 มาก 4.34 0.78 มาก 

3.สามารถสร้างวิกฤตใหเ้ป็นโอกาส 

นาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการ

บริหารโรงเรียน 

3.63 0.85 มาก 4.20 0.77 มาก 

4.คิดหาทางเลือกหลายทางในการ

พฒันาโรงเรียนและแกไ้ขปัญหาอยา่ง

เร่งด่วน 

3.57 0.98 มาก 4.24 0.87 มาก 

5.คาํนึงถึงความเส่ียงในการปฏิบติั

ตามแผนงาน  และมีความเหมาะสม

กบัเวลา 

3.52 1.00 มาก 4.29 0.82 มาก 

6.ตอบสนองความตอ้งการและ

ใหบ้ริการแก่ผูป้กครองและนกัเรียน

3.80 0.91 มาก 4.35 0.84 มาก 
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ไดดี้กวา่โรงเรียนอ่ืนท่ีท่านรู้จกั 

7.สร้างความเช่ือมัน่ดา้นต่างๆใหแ้ก่

ครู เช่น ทาํใหค้รูเช่ือมัน่ในตวั

ผูบ้ริหารและตนเอง 

3.50 1.01 ปานกลาง 4.31 0.95 มาก 

ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

ด้านความคาดหวงั และสร้างโอกาส

สําหรับอนาคต 

           428สภาพทีเ่ป็นจริง         429สภาพทีค่าดหวงั 

X  S.D.      431ระดบั X  S.D.      433ระดบั 

8.สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ครูในการ

ปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จร่วมกนั 

3.39 1.00 ปานกลาง   4.30   0.91    440มาก 

9.จดับุคคลใหรั้บผดิชอบงานอยา่ง

ชดัเจน และมอบหมายงานใหป้ฏิบติั

ตามความสามารถ 

3.53 1.00 มาก 4.43 0.84 มาก 

10.มีการกาํหนดแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในโรงเรียน

อยา่งชดัเจน 

3.63 0.87 มาก 4.39 0.76 มาก 

รวม 3.62 0.76 มาก 4.34 0.74 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ สภาพทีเ่ป็นจริง ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  ดา้นความคาดหวงัและสร้าง

โอกาสสาํหรับอนาคต  โดยรวมอยู่ ในระดบั มาก  ( X = 3.62) เม่ือพิจารณาเป็นราย ขอ้ โดยเรียง

คะแนนเฉล่ียจากสูงท่ีสุดและรองลงมา ดงัน้ี  จดัการความรู้ (Knowledge Management)เพื่อพฒันา

โรงเรียนไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ ( X = 3.87) รองลงมา ตอบสนองความตอ้งการและใหบ้ริการ

แก่ผูป้กครองและนกัเรียนไดดี้กวา่โรงเรียนอ่ืนท่ีท่านรู้จกั ( X = 3.80) และกาํหนดสภาพท่ีคาดหวงั  

วิธีปฏิบติัและวิธีการดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน ( X = 3.77) ตามลาํดบั 

สภาพทีค่าดหวงั ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับ

อนาคต โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.34) เม่ือพิจารณาเป็นราย ขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก 

โดยเรียงคะแนนเฉล่ียจากสูงท่ีสุดและรองลงมา ดงัน้ี จดัการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อ
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พฒันาโรงเรียนไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ ( X = 4.44) รองลงมา จดับุคคลใหรั้บผดิชอบงานอยา่ง

ชดัเจน และมอบหมายงานใหป้ฏิบติัตามความสามารถ ( X = 4.43) และมีการกาํหนดแนวทางใน

การแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในโรงเรียนอยา่งชดัเจน ( X = 4.39) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.6  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํ 

                     465เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ 

                     466ของผูบ้ริหารและครู ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง (n=344) 
 

ด้านความคดิเชิงปฏิวตัิเพือ่การ

เปลีย่นแปลง 

        468สภาพทีเ่ป็นจริง          469สภาพทีค่าดหวงั 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 

1.ศึกษา ดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

และนาํมาพฒันา ปรับปรุง 

3.48 1.08 ปานกลาง 4.34 0.93 มาก 

2.มีความคิดแบบนอกกรอบ คน้หา

วิธีการใหม่ๆในการพฒันาและ

แกปั้ญหาเพื่อเพิ่มผลผลิต(จาํนวน

นกัเรียนเขา้ใหม่) และบริการอยูเ่สมอ 

3.51 1.12 มาก 4.29 0.92 มาก 

3.มีพฤติกรรมการบริหารท่ีทนัสมยั 

รู้เท่าทนันวตักรรมและเทคโนโลย ี

3.51 1.08 มาก 4.37 0.95 มาก 

4.จดัระบบบริหารสถานศึกษาแบบมี

ส่วนร่วม เนน้การกระจายอาํนาจ 

3.64 1.10 มาก 4.38 0.93 มาก 

5.นาํกระบวนการเชิงระบบ PDCA 

มาปรับปรุงคุณภาพใหส้ถานศึกษา 

3.80 0.88 มาก 4.44 0.71 มาก 

6.มีความสามารถในการวิจยัเพื่อ

แกปั้ญหาและพฒันาผลผลิตทั้งทาง

ปริมาณและคุณภาพ 

3.55 0.98 มาก 4.30 0.94 มาก 

7.มีความคิดเชิงรุกใชเ้ทคนิคเสริม 

แรงใหค้รูเกิดกาํลงัใจในการทาํงาน 

3.37 1.12 ปานกลาง 4.31 0.98 มาก 

8.การปฏิบติังานคาํนึงถึงวฒันธรรม 

ประเพณี ศาสนา และศีลธรรมของ

ชุมชน 

3.94 0.92 มาก 4.42 0.80 มาก 
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9.จดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื(คือ การพฒันาท่ีคาํนึง 

ถึงความสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม สงัคม

และ เศรษฐกิจ ) 

3.81 0.87 มาก 4.28 0.82 มาก 

ตารางที ่4.6  (ต่อ) 

 

ด้านความคดิเชิงปฏิวตัิเพือ่การ

เปลีย่นแปลง 

       539สภาพทีเ่ป็นจริง            540สภาพทีค่าดหวงั 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 

10.บริหารงานท่ีเป็นองคร์วม คือ การ 

คาํนึงถึงปัจจยัหรืองคป์ระกอบต่างๆ

ท่ีก่อใหเ้กิดความสาํเร็จร่วมกนั 

3.79 0.86 มาก 4.31 0.88 มาก 

รวม 3.64 0.80 มาก 4.34 0.74 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ สภาพทีเ่ป็นจริง ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อ

การเปล่ียนแปลง  โดยรวมอยู่ ในระดบัมาก ( X = 3.64) เม่ือพิจารณาเป็นราย ขอ้ โดยเรียงคะแนน

เฉล่ียจากสูงท่ีสุดและรองลงมา ดงัน้ี  การปฏิบติังานคาํนึงถึงวฒันธรรมประเพณี  ศาสนา  และ

ศีลธรรมของชุมชน ( X = 3.94) รองลงมา จดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (คือ การ

พฒันาท่ีคาํนึงถึงความสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม  สงัคมและเศรษฐกิจ) ( X = 3.81) และนาํกระบวนการ

เชิงระบบ PDCA มา ปรับปรุงคุณภาพใหส้ถานศึกษา ( X = 3.80) ตามลาํดบั  

สภาพทีค่าดหวงั ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง    

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.34) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียง

คะแนนเฉล่ียจากสูงท่ีสุดและรองลงมา ดงัน้ี  นาํกระบวนการเชิงระบบ  PDCA มาปรับปรุงคุณภาพ

ใหส้ถานศึกษา ( X = 4.44) รองลงมา การปฏิบติังานคาํนึงถึงวฒันธรรม  ประเพณี ศาสนา และ

ศีลธรรมของชุมชน ( X = 4.42) และจดัระบบบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  เนน้การกระจาย

อาํนาจ ( X = 4.38) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํ 

                     563เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ 

                     564ของผูบ้ริหารและครู ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์(n=344) 

 

ด้านการกาํหนดวสัิยทศัน์ 

เชิงสร้างสรรค์ 

        567สภาพทีเ่ป็นจริง       568สภาพทีค่าดหวงั 

     X    S.D.   570ระดบั     X  S.D. ระดบั 

1.กาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีเช่ือมโยงปัจจุบนัและ

อนาคต 

3.91  0.88 มาก 4.57 0.62 มากท่ีสุด 

2.กาํหนดวิสยัทศัน์ได ้สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการและการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

3.88  0.96 มาก 4.52 0.64 มากท่ีสุด 

3.กาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีมุ่งส่งเสริมการพฒันา

ท่ีย ัง่ยนื 

3.74 0.90 มาก 4.39 0.69 มาก 

4.กาํหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ นาํไปสู่

การกาํหนดทิศทางท่ีจะปฏิบติัไดจ้ริง 

3.84 0.88 มาก 4.44 0.75 มาก 

5.ใหโ้อกาสครู ไดมี้ส่วนร่วมในการ

กาํหนดวิสยัทศัน์ของโรงเรียน 

3.62 1.03 มาก 4.38 0.81 มาก 

6.ครู รับรู้และเขา้ใจวิสยัทศัน์ของโรงเรียน

อยา่งทัว่กนั 

3.77  0.89 มาก 4.42 0.70 มาก 

7.ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานตาม

วิสยัทศัน์ของโรงเรียน 

3.73 0.95 มาก 4.37 0.71 มาก 

8.กาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีมุ่งเนน้การสร้างผล

กาํไรทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 

3.66  0.96 มาก 4.36 0.66 มาก 

9.วิสยัทศัน์มีความชดัเจน  ส่ือสารเขา้ใจ

ง่าย และสามารถเป็นไปได ้

3.82  0.95 มาก 4.51 0.66 มากท่ีสุด 

10.กาํหนดวิสยัทศัน์โดยคาํนึงถึงปัจจยั 3.77 0.98 มาก 4.43 0.75 มาก 
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ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อโรงเรียน เช่น 

นโยบายรัฐบาล คู่แข่งทางการศึกษา 

รวม       3.77    0.82     646มาก 4.43 0.60 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ สภาพทีเ่ป็นจริง ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิง

สร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.77) เม่ือพิจารณาเป็นราย ขอ้ พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบั

มาก โดยเรียงคะแนนเฉล่ียจากสูงท่ีสุดและรองลงมา ดงัน้ี  กาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีเช่ือมโยงปัจจุบนัและ

อนาคตอนาคต ( X = 3.91) รองลงมา กาํหนดวิสยัทศัน์ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและการ

เปล่ียนแปลงของสงัคม ( X = 3.88) และกาํหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ  นาํไปสู่การกาํหนดทิศทางท่ี

จะปฏิบติัไดจ้ริง ( X = 3.84) ตามลาํดบั 

สภาพทีค่าดหวงั ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์          

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.43) เม่ือพิจารณาเป็นราย ขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเรียง

คะแนนเฉล่ียจากสูงท่ีสุดและรองลงมา ดงัน้ี  กาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีเช่ือมโยงปัจจุบนัและอนาคต ( X = 

4.57) รองลงมา กาํหนดวิสยัทศัน์ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงของสงัคม  

( X = 4.52) และวิสยัทศัน์มีความชดัเจน  ส่ือสารเขา้ใจง่าย  และสามารถเป็นไปได ้( X = 4.51) 

ตามลาํดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



82 

 

 

 

 

 

ตอนที ่3  ผลการเปรียบเทยีบสภาพทีเ่ป็นจริงและสภาพทีค่าดหวงัของภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของ 

   653ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู 

 

ตารางที ่4.8 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ 

  655ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและ 

  656ครูโดยรวม (n = 344) 

 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สภาพทีเ่ป็น

จริง 

สภาพที่

คาดหวงั t-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1. ดา้นความคิดความเขา้ใจใน

ระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  

3.72 0.77 4.37 0.63 13.960** 0.000 

2. ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มา

กาํหนดกลยทุธ์  

3.70 0.76 4.36 0.57 14.886** 0.000 

3. ดา้นความคาดหวงั และสร้าง

โอกาสสาํหรับอนาคต  

3.62 0.76 4.30 0.72 15.895** 0.000 

4. ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการ 

    686เปล่ียนแปลง 

3.64 0.80 4.34 0.74 14.697** 0.000 

5. ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิง 

    694สร้างสรรค ์

3.77 0.82 4.43 0.60 13.825** 0.000 

รวม 3.69 0.69 4.37 0.58 16.136** 0.000 

** นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    

 

 ตารางท่ี 4.8  พบวา่ การเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิง 

กลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกๆดา้น  
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ตอนที ่4  ผลการเปรียบเทยีบสภาพทีเ่ป็นจริงและสภาพทีค่าดหวงัของภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของ 

                 712ผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและ 

 713ครู จําแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งและขนาดของโรงเรียน 

 

ตารางที ่4.9  ผลการเปรียบเทียบสภาพทีเ่ป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      715อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                      716ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน (n=344) 
 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

น้อยกว่า  

10 ปี 
10 – 20 ปี 

มากกว่า 

 72220 ปี F-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดา้นความคิดความเขา้ใจใน 

    729ระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  
3.33 0.72 4.18 0.54 3.65 0.75 28.703** 0.000 

2. ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มา 

    739กาํหนดกลยทุธ์  
3.33 0.76 4.03 0.53 3.68 0.79 17.540** 0.000 

3. ดา้นความคาดหวงั และสร้าง

โอกาสสาํหรับอนาคต  
3.26 0.57 4.12 0.60 3.52 0.78 32.579** 0.000 

4. ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการ

เปล่ียนแปลง 
3.19 0.66 4.11 0.59 3.58 0.82 29.582** 0.000 

5. ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิง

สร้างสรรค ์
3.20 0.71 4.27 0.61 3.75 0.81 38.421** 0.000 

รวม 3.26 0.64 4.14 0.49 3.64 0.68 37.692** 0.000 

** นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    
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จากตาราง 4.9 พบวา่  ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  

ต่างกนั รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกๆ

ดา้น  

 1590เม่ือพบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  จึงนาํมาทดสอบเป็นรายคู่

โดยใชว้ิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                     786อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                    787ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหาร 

                     788โรงเรียน  

                        

ด้านความคดิความเข้าใจ 

ในระดับสูงของผู้บริหาร   X  
น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 ปี มากกว่า 20 ปี 

3.33 4.18 3.65 

นอ้ยกวา่ 10 ปี 3.33 -     0.85**           0.32** 

10 – 20 ปี 4.18 - -   0.85** 

มากกวา่ 20 ปี 3.65 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  

นอ้ยกวา่ 10 ปี  รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  แตกต่างจาก

การรับรู้ของ ผูบ้ริหาร และครูท่ี ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  10 – 20 ปี  และ

มากกวา่ 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  10 – 20 ปี  รับรู้สภาพท่ี

เป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

ความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  แตกต่างจากการรับรู้ของ ผูบ้ริหารและครูท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง มากกวา่ 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                       816อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                  817ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์  

                        

ด้านการนําปัจจัยต่าง ๆ  

มากาํหนดกลยุทธ์ X  
น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 ปี มากกว่า 20 ปี 

3.33 4.03   3.68 

นอ้ยกวา่ 10 ปี 3.33 -    0.70**    0.35** 

10 – 20 ปี 4.03 - -    0.35** 

มากกวา่ 20 ปี 3.68 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  

นอ้ยกวา่ 10 ปี  รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์  แตกต่าง จากการรับรู้ของ

ผูบ้ริหาร และครูท่ี ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  10 – 20 ปี  และมากกวา่ 20 ปี  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  10 – 20 ปี  รับรู้สภาพท่ี

เป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

การนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์  แตกต่างจากการรับรู้ของ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

โรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง มากกวา่ 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      845อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                    846ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ดา้นความคาดหวงั และสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  

                        

ด้านความคาดหวงั และ 

สร้างโอกาสสําหรับ

อนาคต 
X  

น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 ปี มากกว่า 20 ปี 

3.26 4.12 3.52 

นอ้ยกวา่ 10 ปี 3.26 -   0.86** 0.26* 

10 – 20 ปี 4.12 - -  0.60** 

มากกวา่ 20 ปี 3.52 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

  * ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  

นอ้ยกวา่ 10 ปี  รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้นความคาดหวงั และสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  แตกต่างจากการรับรู้

ของผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี และมากกวา่ 20 ปี 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั 

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  10 – 20 ปี  รับรู้สภาพท่ี

เป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

ความคาดหวงั และสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  แตกต่างจากการรับรู้ของ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง มากกวา่ 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      875อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     876ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  

                        

ด้านความคดิเชิงปฏิวตัิ

เพือ่การเปลีย่นแปลง X  
น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 ปี มากกว่า 20 ปี 

3.19 4.11 3.58 

นอ้ยกวา่ 10 ปี 3.19 -    0.92**     0.39 ** 

10 – 20 ปี 4.11  -    0.52** 

มากกวา่ 20 ปี 3.58   - 

**ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  

นอ้ยกวา่ 10 ปี  รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  แตกต่าง จากการรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  10 – 20 ปี  และมากกวา่ 20 ปี  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  10 – 20 ปี รับรู้สภาพท่ี

เป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

ความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  แตกต่างจากการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

โรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง มากกวา่ 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที ่4.14 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                 900อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     901ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ 

                        

ด้านการกาํหนดวสัิยทศัน์ 

เชิงสร้างสรรค์ X  
น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 ปี มากกว่า 20 ปี 

3.20 4.27 3.75 

นอ้ยกวา่ 10 ปี 3.20 -     1.07**     0.55 ** 

10 – 20 ปี 4.27 - -    0.52** 

มากกวา่ 20 ปี 3.75 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  

นอ้ยกวา่ 10 ปี  รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์  แตกต่าง จากการรับรู้ของ

ผูบ้ริหาร และครูท่ี ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  10 – 20 ปี  และมากกวา่ 20 ปี  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  10 – 20 ปี รับรู้สภาพท่ี

เป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

การกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์  แตกต่าง จากการรับรู้ของ ผูบ้ริหาร และครูท่ี ปฏิบติัหนา้ท่ีใน

โรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง มากกวา่ 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตารางที ่4.15  ผลการเปรียบเทียบสภาพทีค่าดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                       929อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                       930ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน (n=344) 
 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

น้อยกว่า 

 93310 ปี 
10 – 20 ปี 

มากกว่า 

 93620 ปี F-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดา้นความคิดความเขา้ใจใน 

    943ระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  
4.14 0.72 4.53 0.42 4.38 0.66  7.493** 0.001 

2. ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มา 

    953กาํหนดกลยทุธ์  
4.35 0.66 4.40 0.35 4.35 0.63    0.324 0.724 

3. ดา้นความคาดหวงั และสร้าง

โอกาสสาํหรับอนาคต  
4.20 0.70 4.55 0.35 4.30 0.86  4.878** 0.008 

4. ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการ

เปล่ียนแปลง 
4.20 0.70 4.55 0.35 4.30 0.86  4.878** 0.008 

5. ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิง

สร้างสรรค ์
4.15 0.71 4.58 0.41 4.47 0.61 10.298** 0.000 

รวม 4.21 0.65 4.52 0.30 4.36 0.64  5.562** 0.004 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    

 

จากตาราง 4.15 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  

ต่างกนั รับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร  แตกต่าง กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

ยกเวน้ ดา้นการนาํปัจจยัต่างๆมากาํหนดกลยทุธ์ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
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 1591เม่ือพบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  จึงนาํมาทดสอบเป็นรายคู่

โดยใชว้ิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

ตารางที ่4.16  ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                       1000อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     1001ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหาร 

                     1002โรงเรียน  

                        

ด้านความคดิความเข้าใจ 

ในระดับสูงของผู้บริหาร

โรงเรียน 
X  

น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 ปี มากกว่า 20 ปี 

4.14 4.53 4.38 

นอ้ยกวา่ 10 ปี 4.14 -    0.39**  0.24* 

10 – 20 ปี 4.53 - -  0.15* 

มากกวา่ 20 ปี 4.38 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

  * ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  

นอ้ยกวา่ 10 ปี  รับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  แตกต่างจาก

การรับรู้ของ ผูบ้ริหาร และครูท่ี ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  10 – 20 ปี  และ

มากกวา่ 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และ .05 ตามลาํดบั   

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  10 – 20 ปี รับรู้สภาพท่ี

คาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

ความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  แตกต่างจากการรับรู้ของ ผูบ้ริหารและครูท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง มากกวา่ 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

DPU



91 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4.17 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      1031อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                      1032ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ดา้นความคาดหวงั และสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  

                        

ด้านความคาดหวงั และ 

สร้างโอกาสสําหรับ

อนาคต 
X  

น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 ปี มากกว่า 20 ปี 

4.20 4.55 4.30 

นอ้ยกวา่ 10 ปี 4.20 -  0.35* 0.10 

10 – 20 ปี 4.55 - -  0.25* 

มากกวา่ 20 ปี 4.30 - - - 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  

10 – 20 ปี  รับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร  ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  แตกต่าง จากการรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  นอ้ยกวา่ 10 ปี และมากกวา่ 20 ปี 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.18 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      1059อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     1060ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  

                        

ด้านความคดิเชิงปฏิวตั ิ

เพือ่การเปลีย่นแปลง X  
น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 ปี มากกว่า 20 ปี 

4.20 4.55 4.30 

นอ้ยกวา่ 10 ปี 4.20 - 0.35* 0.10 

10 – 20 ปี 4.55 - -   0.25* 

มากกวา่ 20 ปี 4.30 - - - 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  

10 – 20 ปี  รับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร  ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  แตกต่าง จากการรับรู้ของ ผูบ้ริหาร

และครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  นอ้ยกวา่ 10 ปี  และมากกวา่ 20 ปี  อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.19 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      1087อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     1088ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ 

                        

ด้านการกาํหนดวสัิยทศัน์ 

เชิงสร้างสรรค์ X  
น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 ปี มากกว่า 20 ปี 

4.15 4.58 4.47 

นอ้ยกวา่ 10 ปี 4.15 - 0.43** 0.32** 

10 – 20 ปี 4.58 - -         0.10 

มากกวา่ 20 ปี 4.47 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  

นอ้ยกวา่ 10 ปี  รับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์  แตกต่าง จากการรับรู้ของ

ผูบ้ริหาร และครูท่ี ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง  10 – 20 ปี และมากกวา่ 20 ปี  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนคู่อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.20 ผลการเปรียบเทียบสภาพทีเ่ป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      1115อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                       1116ขนาดโรงเรียน (n=344) 
 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

โรงเรียน

ขนาดเลก็ 

โรงเรียน

ขนาดกลาง 

โรงเรียน

ขนาดใหญ่ F-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดา้นความคิดความเขา้ใจใน 

    1127ระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  
3.46 0.83 3.89 0.74 3.74 0.69  8.523** 0.000 

2. ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มา 

    1137กาํหนดกลยทุธ์  
3.33 0.73 3.73 0.78 3.93 0.67 18.004** 0.000 

3. ดา้นความคาดหวงั และสร้าง

โอกาสสาํหรับอนาคต  
3.32 0.75 3.67 0.92 3.78 0.54 10.680** 0.000 

4. ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการ

เปล่ียนแปลง 
3.37 0.84 3.67 0.87 3.79 0.66  7.894** 0.000 

5. ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิง

สร้างสรรค ์
3.36 0.83 3.84 0.88 3.99 0.65 17.534** 0.000 

รวม 3.37 0.75 3.76 .71 3.85 0.56 14.468** 0.000 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    

 

 1182จากตาราง 4.20 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาด ต่างกนั รับรู้

สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกๆดา้น 
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 1592เม่ือพบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  จึงนาํมาทดสอบเป็นรายคู่

โดยใชว้ิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

ตารางที ่4.21  ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                       1184อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                       1185ขนาดโรงเรียน ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  

                        

ด้านความคดิความเข้าใจ 

ในระดับสูงของผู้บริหาร

โรงเรียน 
X  

โรงเรียนขนาดเลก็ 
โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 

3.46 3.89 3.74 

โรงเรียนขนาดเลก็ 3.46 -    0.43**  0.28* 

โรงเรียนขนาดกลาง 3.89 - -           0.15 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 3.74 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

  * ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาด เลก็รับรู้สภาพท่ี

เป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

ความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  แตกต่างจากการรับรู้ของ ผูบ้ริหารและครูท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาด กลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

และ .05 ตามลาํดบั ส่วนคู่อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.22 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      1215อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     1216ขนาดโรงเรียน ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์  

                        

ด้านการนําปัจจัยต่าง ๆ  

มากาํหนดกลยุทธ์ X  
โรงเรียนขนาดเลก็ 

โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 

3.33 3.73 3.93 

โรงเรียนขนาดเลก็ 3.33 -    0.40**    0.60** 

โรงเรียนขนาดกลาง 3.73  - 0.20 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 3.93   - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดเลก็ รับรู้สภาพท่ี

เป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

การนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์  แตกต่างจากการรับรู้ของ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

โรงเรียนขนาด กลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนคู่อ่ืนๆไม่

แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.23 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      1242อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     1243ขนาดโรงเรียน ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  

                        

ด้านความคาดหวงั และ

สร้างโอกาสสําหรับ

อนาคต 
X  

โรงเรียนขนาดเลก็ 
โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 

3.32 3.67 3.78 

โรงเรียนขนาดเลก็ 3.32 -    0.35** 0.46** 

โรงเรียนขนาดกลาง 3.67 - -          0.11 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 3.78 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดเลก็ รับรู้สภาพท่ี

เป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

ความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  แตกต่าง จากการรับรู้ของ ผูบ้ริหาร และครูท่ี ปฏิบติั

หนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนคู่

อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.24 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                   1271อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     1272ขนาดโรงเรียน ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  

                        

ด้านความคดิเชิงปฏิวตั ิ

เพือ่การเปลีย่นแปลง X  
โรงเรียนขนาดเลก็ 

โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 

3.37 3.67 3.79 

โรงเรียนขนาดเลก็ 3.37 -     0.30**            0.42** 

โรงเรียนขนาดกลาง 3.67 - -            0.12 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 3.79 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดเลก็ รับรู้สภาพท่ี

เป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

ความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  แตกต่างจากการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนคู่อ่ืนๆไม่

แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.25 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      1301อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     1302ขนาดโรงเรียน ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ 

                        

ด้านการกาํหนดวสัิยทศัน์ 

เชิงสร้างสรรค์ X  
โรงเรียนขนาดเลก็ 

โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 

3.36 3.84 3.99 

โรงเรียนขนาดเลก็ 3.36 -    0.48**           0.63** 

โรงเรียนขนาดกลาง 3.84 - -           0.15 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 3.99 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดเลก็  รับรู้สภาพท่ี

เป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

การกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์  แตกต่างจากการรับรู้ของ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในใน

โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนคู่อ่ืนๆไม่

แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.26 ผลการเปรียบเทียบสภาพทีค่าดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                       1331อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     1332ขนาดโรงเรียน (n=344) 
 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

โรงเรียน

ขนาดเลก็ 

โรงเรียน

ขนาดกลาง 

โรงเรียน

ขนาดใหญ่ F-test Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดา้นความคิดความเขา้ใจใน 

    1343ระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  
4.33 0.67 4.18 0.70 4.58 0.47 14.120** 0.000 

2. ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มา 

    1353กาํหนดกลยทุธ์  
4.29 0.64 4.17 0.61 4.59 0.41 19.099** 0.000 

3. ดา้นความคาดหวงั และสร้าง

โอกาสสาํหรับอนาคต  
4.27 0.84 4.20 0.69 4.53 0.67 7.051** 0.001 

4. ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการ

เปล่ียนแปลง 
4.27 0.84 4.19 0.69 4.53 0.67 7.051** 0.001 

5. ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิง

สร้างสรรค ์
4.40 0.63 4.26 0.66 4.61 0.45 11.763** 0.000 

รวม 4.31 0.66 4.20 0.57 4.56 0.47 14.110** 0.000 

** นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    

 

จากตาราง 4.26 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกนั รับรู้สภาพท่ี

คาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  

แตกต่างจากกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกๆดา้น  
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 1593เม่ือพบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  จึงนาํมาทดสอบเป็นรายคู่

โดยใชว้ิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 

 

 

ตารางที ่4.27 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                       1400อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                       1401ขนาดโรงเรียน ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  

                        

ด้านความคดิความเข้าใจ 

ในระดับสูงของผู้บริหาร

โรงเรียน 
X  

โรงเรียนขนาดเลก็ 
โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 

4.33 4.18 4.58 

โรงเรียนขนาดเลก็ 4.33 - 0.15   0.25* 

โรงเรียนขนาดกลาง 4.18 - -     0.40** 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 4.58 - - - 

**ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 * ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพท่ี

คาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

ความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  แตกต่างจากการรับรู้ของ ผูบ้ริหารและครูท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเลก็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

และ .05 ตามลาํดบั ส่วนคู่อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.28 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      1431อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     1432ขนาดโรงเรียน ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์  

                        

ด้านการนําปัจจัยต่าง ๆ  

มากาํหนดกลยุทธ์ X  
โรงเรียนขนาดเลก็ 

โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 

4.29 4.17 4.59 

โรงเรียนขนาดเลก็ 4.29 - 0.11    0.30** 

โรงเรียนขนาดกลาง 4.17 - -     0.42** 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 4.59 - - - 

**ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดใหญ่  รับรู้สภาพท่ี

คาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

การนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์  แตกต่างจากการรับรู้ของ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

โรงเรียนขนาดเลก็ และโรงเรียนขนาดกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ส่วนคู่อ่ืนๆไม่

แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.29 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      1461อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     1462ขนาดโรงเรียน ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  

                        

ด้านความคาดหวงั และ 

สร้างโอกาสสําหรับ

อนาคต 
X  

โรงเรียนขนาดเลก็ 
โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 

4.27 4.20 4.53 

โรงเรียนขนาดเลก็ 4.27 - 0.07   0.26* 

โรงเรียนขนาดกลาง 4.20 - -     0.33** 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 4.53 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

  * ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพท่ี

คาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

ความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  แตกต่าง จากการรับรู้ของ ผูบ้ริหาร และครูท่ี ปฏิบติั

หนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเลก็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05  

ตามลาํดบั ส่วนคู่อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที ่4.30 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                     1492อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                    1493ขนาดโรงเรียน ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  

                        

ด้านความคดิเชิงปฏิวตั ิ

เพือ่การเปลีย่นแปลง X  
โรงเรียนขนาดเลก็ 

โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 

4.27 4.19 4.53 

โรงเรียนขนาดเลก็ 4.27 - 0.08   0.25* 

โรงเรียนขนาดกลาง 4.19 - -     0.34** 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 4.53 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

  * ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพท่ี

คาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

ความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  แตกต่างจากการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเลก็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05  

ตามลาํดบั ส่วนคู่อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.31 ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                      1523อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม 

                     1524ขนาดโรงเรียน ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ 

                        

ด้านการกาํหนดวสัิยทศัน์ 

เชิงสร้างสรรค์ X  
โรงเรียนขนาดเลก็ 

โรงเรียน 

ขนาดกลาง 

โรงเรียน 

ขนาดใหญ่ 

4.40 4.26 4.61 

โรงเรียนขนาดเลก็ 4.40 - 0.14   0.21* 

โรงเรียนขนาดกลาง 4.26 - -     0.35** 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 4.61 - - - 

** ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 

  * ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพท่ี

คาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ดา้น

การกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์  แตกต่าง จากการรับรู้ของ ผูบ้ริหาร และครูท่ี ปฏิบติัหนา้ท่ีใน

โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเลก็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ.05 ตามลาํดบั 

ส่วนคู่อ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 
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ตอนที ่5  ข้อเสนอแนะ/ความคดิเห็นเกีย่วกบัภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียน 

                 6อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู   

 

ตารางที ่4.32 ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

                     8อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู 

 

ข้อเสนอแนะ/ความคดิเห็น ความถ่ี 

1. ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน   

1.1 มีความรอบรู้ เขา้ใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆนาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อท่ีจะพฒันา

โรงเรียนไดอ้ยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นระบบ 

9 

1.2 ผูบ้ริหารควรรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของครูและนกัเรียน รับฟังความ

คิดเห็นเพื่อใหเ้กิดการพฒันาร่วมกนั 

8 

1.3 มีความเขา้ใจในสภาพปัญหา และศกัยภาพของโรงเรียนเป็นอยา่งดี 3 

1.4 ส่งเสริมใหมี้เอกภาพในกาํหนดนโยบายร่วมกนั 2 

2. ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์   

2.1 ปรับปรุงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและใหโ้อกาสครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยทุธ์ 

และนาํกลยทุธ์ไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

10 

2.2 ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆองคก์ารต่างๆและนาํมาพฒันาปรับปรุงใน

สถานศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 

3 

2.3 ส่งเสริมการแสดงความเห็นทั้งจุดเด่น จุดควรพฒันา แนวทางในการพฒันา

ของครูดว้ยความเสมอภาค 

1 

3. ดา้นความคาดหวงั และสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต   

3.1 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมและใหโ้อกาสครู ใหไ้ดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนด 7 
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วิสยัทศัน์ สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

3.2 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ควรส่งเสริมใหค้รูไดเ้กิดความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจ และเกิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

5 

3.3 ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมการบริหารท่ีทนัสมยั สร้างเสริมบทบาทหนา้ท่ีในงาน

และบทบาทหนา้ท่ีส่วนบุคคล 

2 

3.4 กระตุน้การส่งเสริมจากภาคในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาของเอกชน 1 

ตารางที ่4.32  (ต่อ) 

 

ข้อเสนอแนะ/ความคดิเห็น ความถ่ี 

4. ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  

4.1 ส่งเสริมสนบัใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพครู เช่น จดัใหมี้การศึกษาดูงาน ไดรั้บ

การอบรมสมัมนาเก่ียวกบัรูปแบบการสอนท่ีทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อนาํไปสู่การ

พฒันาการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน 

8 

4.2 มีความคิดแบบนอกกรอบ คน้หาวิธีการใหม่ๆเพื่อท่ีจะใชใ้นการพฒันาและ

แกปั้ญหา 

5 

4.3 สนบัสนุนพฒันาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการพฒันาศกัยภาพของครู 3 

4.4 ส่งเสริมการสร้างระบบประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูอยา่งมีประสิทธิภาพ 2 

4.5 ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพของ

โรงเรียน 

1 

5. ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์  

5.1 ผูบ้ริหารควรส่งเสริมการกาํหนดวิสยัทศัน์และนาํไปสู่การกาํหนดทิศทางท่ีจะ

ปฏิบติัไดจ้ริง สามารถวดัและติดตามผลผลการดาํเนินงานได ้

8 

5.2 ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บรู้และเขา้ใจ มีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ของ

โรงเรียนอยา่งทัว่ถึง 

5 

 

 34จากตารางท่ี  4.32 พบวา่ ผูบ้ริหารและครู ให้ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกบั

ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและครูแต่ละดา้นดงัน้ี  

 35ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  ผูบ้ริหารควรมีความรอบรู้ 

เขา้ใจ และสามารถวิเคราะห์ระบบต่างๆ เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติัในอนัท่ีจะพฒันาโรงเรียนไดอ้ยา่ง
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สร้างสรรคแ์ละเป็นระบบ  สามารถรับรู้และเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของครูและนกัเรียน รับฟังความ

คิดเห็นเพื่อใหเ้กิดการพฒันาร่วมกนั  มีความเขา้ใจในสภาพปัญหา และศกัยภาพของโรงเรียนเป็น

อยา่งดี และส่งเสริมใหมี้เอกภาพในกาํหนดนโยบายร่วมกนั 

 36ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหเ้กิดการปรับปรุง

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และใหโ้อกาสครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยทุธ์ นาํ

กลยทุธ์ไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง  ส่งเสริมการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

องคก์ารต่างๆและใหค้รูสามารถนาํความรู้ท่ีรับมาพฒันาปรับปรุงในสถานศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน  อีกทั้ง

ส่งเสริมการแสดงความเห็นทั้งจุดเด่น จุดควรพฒันา แนวทางในการพฒันาของครูดว้ยความเสมอ

ภาค 

 37ดา้นความคาดหวงั และสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ควร

ส่งเสริมใหค้รูไดเ้กิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และเกิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี  ผูบ้ริหาร

ควรส่งเสริมสนบัใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพครู เช่น จดัใหมี้การศึกษาดูงาน ไดรั้บการอบรมสมัมนา

เก่ียวกบัรูปแบบการสอนท่ีทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนการสอน

ใหก้บันกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน  สร้างเสริมบทบาทหนา้ท่ีในงานและบทบาทหนา้ท่ีส่วนบุคคล ของตนเอง  

และกระตุน้การส่งเสริมจากภาคในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาของเอกชน  

 38ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการ

พฒันาศกัยภาพครู เช่น จดัใหมี้การศึกษาดูงาน ไดรั้บการอบรมสมัมนาเก่ียวกบัรูปแบบการสอนท่ี

ทนัสมยัอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน  

อาศยัความคิดแบบนอกกรอบ คน้หาวิธีการใหม่ๆเพื่อท่ีจะใชใ้นการพฒันาและแกปั้ญหา อยา่งย ัง่ยนื 

สนบัสนุนพฒันาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการพฒันาศกัยภาพของครู  ส่งเสริมการสร้าง

ระบบประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูอยา่งมีประสิทธิภาพ  และ ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพของโรงเรียน 

 39ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ผูบ้ริหารควรส่งเสริมการกาํหนดวิสยัทศัน์และ

นาํไปสู่การกาํหนดทิศทางท่ีจะปฏิบติัไดจ้ริง  คาํนึงถึงสงัคมและสภาพแวดลอ้ม  สามารถวดัและ

ติดตามผลผลการดาํเนินงานได้  และ ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บรู้และเขา้ใจ มีส่วนร่วมในการกาํหนด

วิสยัทศัน์ของโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง  

 

ตอนที ่6  ผลการสัมภาษณ์ 

 การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน   

12 คน ไดผ้ลดงัน้ี 
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 1.  ดา้นความคิด ความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

        1.1  ผูบ้ริหารควรบูรณาการความคิดท่ีหลากหลายของครูเพื่อร่วมกนับริหาร

โรงเรียน โดยใหค้รูไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นมากกวา่การรับฟังและปฏิบติัตาม เพราะแต่ละคน

ต่างมีบทบาทหนา้ท่ีต่างกนั ประสบการณ์ การเรียนรู้และการปฏิบติัท่ีต่างกนัจึงมีมุมมอง ความคิดท่ี

หลากหลาย  ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจความตอ้งการของครูและนกัเรียน  นาํความคิด ขอ้เสนอแนะ มา

บูรณาการเพื่อพฒันา แกปั้ญหาไดอ้ยา่งดี นอกจากน้ีควรมีการกระจายอาํนาจมุ่งใหทุ้กคนมีส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการศึกษาภายใตก้ารปกครองตามหลกัธรรมาภิบาล นาํไปสู่การสร้างวฒันธรรม

องคก์ร ใหทุ้กคนรู้สึกวา่ “เราคือส่วนหน่ึงของโรงเรียน”  

       15971.2  เม่ือผูบ้ริหารรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ครู นกัเรียนและชุมชน ควรเขา้มามีส่วน

ร่วมในการแกปั้ญหาต่างๆภายในโรงเรียน เช่น ปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัเรียน แกปั้ญหาโดย

การสร้างสมัพนัธภาพ 3 ทางคือ ครู นกัเรียน ผูป้กครอง เพราะส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จของ

นกัเรียนคือ ผูป้กครอง ผูบ้ริหารควรใชว้ิธีแบ่งปันประสบการณ์ทาํใหท้ั้ง 3 ทาง รู้บทบาทของตนเอง 

สร้างความร่วมมือทั้ง 3 ทาง นอกจากน้ีควรจดัการศึกษาใหโ้รงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน อาจ

กาํหนดหลกัสูตร จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ใหน้กัเรียนไปเรียนรู้จากชุมชน ช่วยเหลือชุมชน จะเป็น

การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืต่อชุมชน เกิดการพึ่งพากนั 

 15762.  ดา้นการนาํปัจจยัต่างๆมากาํหนดกลยทุธ์ 

       15772.1  การใหโ้อกาสครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดความตอ้งการเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ใน

การทาํงานนั้นมีความสาํคญั เน่ืองจากครูจะเป็นผูใ้กลชิ้ด รับรู้ถึงปัญหา ความตอ้งการของผูเ้รียน

และผูป้กครองมากท่ีสุด ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการกาํหนดกลยทุธ์เพื่อ

บริหารโรงเรียนโดยนาํหลกัการบริหารท่ีเขา้ถึงสภาพและบริบทของโรงเรียน 

       1578 2.2  การนาํจุดอ่อนภายในของโรงเรียน มาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการ

ทาํงาน มีความสาํคญั เพราะจุดอ่อนคือ ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาโรงเรียน  โรงเรียนตอ้ง

นาํมาแกไ้ข ปรับปรุง พฒันาใหต้รงจุด ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการกาํหนดกลยทุธ์ท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะ

ของโรงเรียนเพื่อทาํใหเ้กิดจุดเด่น 

  15793.  ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต 

       1580 3.1  ผูบ้ริหารสามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ครู ในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จ

ร่วมกนัได ้โดยใหค้วามสาํคญั ใหโ้อกาสครูไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดสภาพท่ีคาดหวงัของ

โรงเรียน  ใหค้รูมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั สร้างแรงจูงใจใหค้รูใหค้รูไดแ้สดง
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ความสามารถในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้งสนบัสนุนและใหโ้อกาสครูไดท้ดลองทาํ

โครงการใหม่ๆ หรือใหค้รูอาสาสมคัรทาํงาน ไดแ้สดงความสามารถ  และความรับผดิชอบ  เม่ือ

ปฏิบติังานสาํเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจและเช่ือมัน่ในตนเอง  

       15813.2  ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ในดา้นต่างๆใหแ้ก่ครู  เช่น 1) สร้างความเช่ือมัน่

ทางความมัน่คงในชีวิต โดยสร้างแรงจูงใจและใหค้วามรู้แก่ครูเพื่อใหทุ้กคนไดมี้ความคาดหวงัและ

ในอนาคตมีโอกาสท่ีจะมัน่คงในหนา้ท่ีการ งาน 2) สร้างความเช่ือมัน่ในตวัผูบ้ริหารเอง ซ่ึงตอ้งเป็น

ผูท่ี้มีความสามารถ มีความเขม้แขง็ทางดา้นอารมณ์ ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของครู สามารถ

แกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ปกครองตามหลกัธรรมาภิบาล 3) สร้างความเช่ือมัน่ดา้น

ความสามารถของครู ใหค้วามสาํคญัแก่ครู  สนบัสนุนครูใหท้าํงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ หากครู เกิด

ความเช่ือมัน่จะทาํใหเ้กิดขวญั กาํลงัใจ และทุ่มเทความพยายามมากเป็นพิเศษในการปฏิบติังาน 

  15824.  ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง 

       1583 4.1  ผูบ้ริหารควรนาํเทคนิคการเสริมแรง กระตุน้ใหค้รูเกิดกาํลงัใจในการทาํงาน  

ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามรัก ความภาคภูมิใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นกนัเอง มีเมตตา กรุณากบัครู จะ

ไม่ใชก้ารบงัคบัหรือควบคุม แต่จะใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน ใหร้างวลัเม่ือสร้างผลงาน เพิ่ม

เงินเดือนทุกปีอยา่งยติุธรรมและมีเกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน นอกจากน้ีควรดูแล ใหค้วามสาํคญักบั

สวสัดิการครู เพื่อกระตุน้ใหค้รูเกิดกาํลงัใจและทาํงานอยา่งมีความสุข 

       1584 4.2  การศึกษา ดูงานจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มีประโยชน์ต่อการนาํมาพฒันา 

ปรับปรุงโรงเรียน เช่น ไปศึกษา ดูงานดา้นการจดัการศึกษา การบริหารโรงเรียนจากโรงเรียนท่ี

ประสบความสาํเร็จ จากโรงเรียนท่ีมีความมัน่คงและยัง่ยนื นาํขอ้ดีมาปรับใชเ้พื่อพฒันาโรงเรียน

ของเราได ้  ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้งเปิดกวา้งท่ีจะยอมรับคาํแนะนาํจากโรงเรียนอ่ืนหรือคู่แข่ง ครูตอ้ง

กระตือรือร้นท่ีจะเพิ่มพนูความรู้เพื่อร่วมกนัพฒันาโรงเรียน 

  15855.  ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์

       15945.1  ควรใหโ้อกาสครู ไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ของโรงเรียน เพราะครู

คือผูป้ฏิบติั ยอ่มรับรู้ปัจจยั ขอ้มูลต่างๆของโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  ซ่ึงเป็นการ กระตุน้ ครูใหมี้

ความรู้สึกสนใจ มุ่งมัน่ปฏิบติัตามดว้ยความเตม็ใจ  การท่ีครู มีส่วนร่วมคิดและ ผูบ้ริหาร ใหก้าร

สนบัสนุนนั้นจะ   ก่อใหเ้กิดความผกูพนัและความรับผดิชอบร่วมกนัดว้ย 

       1586 5.2 กาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีมุ่งเนน้การสร้างผลกาํไรทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ  

เน่ืองจากเป็นโรงเรียนเอกชน ท่ีมีคู่แข่งทางการศึกษาสูง จึงตอ้งบริหารใหเ้กิดผลกาํไร มีเงินทุน

หมุนเวียนเพื่อนาํมาพฒันาโรงเรียน พฒันาครู พฒันานกัเรียน ใหมี้คุณภาพรอบดา้น ผลลพัธ์ท่ี

ตอ้งการและตอ้งทาํใหไ้ดคื้อ ปริมาณนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนและการศึกษามีคุณภาพ 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

   4การวิจยัเร่ือง  ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู โดยผูว้ิจยันาํเสนอขอ้มูล ดงัน้ี  

 

5.1  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  6การวิจยัในคร้ังน้ีมี วตัถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้าํ

เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้จากสภาพท่ีเป็น

จริงและสภาพท่ีความคาดหวงัของผูบ้ริหารและครู  และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนก

ตามระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน  

 

5.2  วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารและครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 จาก 85 โรงเรียน จาํนวน 6,067 คน และกลุ่มตวัอยา่ง เป็น

ผูบ้ริหาร 42 คน ครู 333 คน จาก 42 โรงเรียน 

 105.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 11เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 

Scale) 5 ระดบั เก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู ไดค้่าความเช่ือมัน่จากการรับรู้ตามสภาพจริง

ของผูบ้ริหารและครูเท่ากบั 0.99 และค่าความเช่ือมัน่จากการรับรู้ตามสภาพท่ีคาดหวงัของผูบ้ริหาร

และครู 0.97 
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 125.2.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

ผูว้ิจยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารและครูของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งส้ิน 3 75 ฉบบั เกบ็ขอ้มูลกลบัคืนได ้

จาํนวน 344 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 91.73 ซ่ึงดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม - 7 กนัยายน 2554 

 145.2.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 15การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

คือ การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ความ

แปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: Anova) และทดสอบความแตกต่าง

รายคู่ ดว้ยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method)  

 

5.3  สรุปผลการวจัิย  

  17 การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 185.3.1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

   19 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นครู จาํนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 89.2 5 ปฏิบติั

หนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีระยะเวลาก่อตั้งมากกวา่ 20 ปี จาํนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 6 และปฏิบติั

หนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดใหญ่ จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 38.77 

 205.3.2  ผลการวิเคราะห์ สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู 

 21 สภาพทีเ่ป็นจริง ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์  มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด รองลงมา คือ  ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  ดา้นการนาํปัจจยั

ต่างๆมากาํหนดกลยทุธ์ ตามลาํดบั  

 22 สภาพทีค่าดหวงั ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์  มีค่าเฉล่ีย
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สูงสุด รองลงมาคือ  ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นการนาํปัจจยั

ต่างๆมากาํหนดกลยทุธ์ ตามลาํดบั  

 5.3.3  ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู 

  24การเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู   แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกๆดา้น  

 265.3.4  ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  จาํแนกตาม

ระยะเวลาการก่อตั้งและขนาดโรงเรียน 

   27ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง ต่างกนั รับรู้สภาพท่ี

เป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกๆดา้น  

 28 ผูบ้ริหาร และครูท่ี ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง ต่างกนั การ รับรู้

สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

แตกต่าง กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้น ยกเวน้ ดา้นการนาํ

ปัจจยัต่างๆมากาํหนดกลยทุธ์ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

 0ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาด ต่างกนั รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะ

ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  แตกต่าง กนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกๆดา้น  

 1ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกนั รับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะ

ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  แตกต่างจากกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกๆดา้น  

    5.3.5  สรุปผลการสมัภาษณ์ 

 การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน   

12 คน สรุปผลไดด้งัน้ี 

 831.  ดา้นความคิด ความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน การสมัภาษณ์พบวา่  

ผูบ้ริหารควรบูรณาการความคิดท่ีหลากหลายของครูเพื่อร่วมกนับริหารโรงเรียน โดยใหค้รูไดมี้

โอกาสแสดงความคิดเห็นมากกวา่การรับฟังและปฏิบติั ควรมีการกระจายอาํนาจมุ่งใหทุ้กคนมีส่วน
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ร่วมในการบริหารจดัการศึกษาภายใตก้ารปกครองตามหลกัธรรมาภิบาล เม่ือผูบ้ริหารรับรู้ถึงปัญหา

ท่ีเกิดข้ึน ครู นกัเรียนและชุมชน ควรเขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาต่างๆภายในโรงเรียน ควรจดั

การศึกษาใหโ้รงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ช่วยเหลือชุมชน สร้างความสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืต่อชุมชน  

 852.  ดา้นการนาํปัจจยัต่างๆมากาํหนดกลยทุธ์  การสมัภาษณ์พบวา่ การใหโ้อกาสครูมี

ส่วนร่วมในการกาํหนดความตอ้งการเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงานนั้นมีความสาํคญั เน่ืองจาก

ครูจะเป็นผูใ้กลชิ้ด รับรู้ถึงปัญหา ความตอ้งการของผูเ้รียนและผูป้กครองมากท่ีสุดและการนาํ

จุดอ่อนภายในของโรงเรียน มาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน นั้นมีความสาํคญั เพราะ

จุดอ่อนคือ ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาโรงเรียน  โรงเรียนตอ้งนาํมาแกไ้ข ปรับปรุง พฒันา

ใหต้รงจุด ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในการกาํหนดกลยทุธ์ท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนเพื่อทาํใหเ้กิด

จุดเด่น 

 863.  ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต  การสมัภาษณ์พบวา่ ผูบ้ริหาร

สามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ครู ในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จร่วมกนัได ้โดยใหค้วามสาํคญั กบั

ครู เช่น ใหค้รูมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ในดา้น

ต่างๆใหแ้ก่ครู เช่น 1) สร้างความเช่ือมัน่ทางความมัน่คงในชีวิต 2) สร้างความเช่ือมัน่ในตวัผูบ้ริหาร

เอง ปกครองตามหลกัธรรมาภิบาล 3) สร้างความเช่ือมัน่ดา้นความสามารถของครู สนบัสนุนครูให้

ทาํงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ  

 874.  ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง  การสมัภาษณ์พบวา่ ผูบ้ริหารควรนาํ

เทคนิคการเสริมแรง กระตุน้ใหค้รูเกิดกาํลงัใจในการทาํงาน  ผูบ้ริหารไม่ใชก้ารบงัคบัหรือควบคุม 

แต่จะใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน เพิ่มเงินเดือนทุกปีอยา่งยติุธรรม ส่วนการศึกษา ดูงานจากแหล่งการ

เรียนรู้ต่างๆ มีประโยชน์ต่อการนาํมาพฒันา ปรับปรุงโรงเรียน เช่น ไปศึกษา ดูงานดา้นการจดั

การศึกษา ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้งเปิดกวา้งท่ีจะยอมรับคาํแนะนาํจากโรงเรียนอ่ืนหรือคู่แข่ง  

 885.  ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์  การสมัภาษณ์พบวา่ ควรใหโ้อกาสครู ไดมี้

ส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ของโรงเรียน เพราะครูคือผูป้ฏิบติั ยอ่มรับรู้ปัจจยั ขอ้มูลต่างๆของ

โรงเรียนไดเ้ป็นอยา่ง ดี  ในการกาํหนดวิสยัทศัน์ ควรมุ่งเนน้การสร้างผลกาํไรทั้งดา้นปริมาณและ

คุณภาพ เน่ืองจากเป็นโรงเรียนเอกชนจึงตอ้งบริหารใหเ้กิดผลกาํไรเพื่อพฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพ

รอบดา้น ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการและตอ้งทาํใหไ้ดคื้อ ปริมาณนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนและการศึกษามีคุณภาพ 
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5.4  อภปิรายผล  

   32ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยั ตามสรุปผลการวิจยั ดงัน้ี 

 5.4.1 ผลการวิเคราะห์ สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู 

  34สภาพทีเ่ป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู โดยรวมและรายดา้น พบวา่ ค่าเฉล่ียอยู่ ในระดบั

มาก  รายดา้นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์  แสดงวา่ ผูบ้ริหารมีความ

รอบรู้ เขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของครู  มุ่งเนน้ใหค้รูมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดยสร้าง

แรงบนัดาลใจใหค้รูในการปฏิบติังาน ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง มี

ความคิดนอกรอบแต่สร้างสรรค ์พฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้และความคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืของ

สถานศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดูบริน (DuBrin, 2007:  391; อา้งถึงใน ยอดเยีย่ม สอนเฉลิม, 

2548:  17) กล่าววา่ การเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์ ( Strategic Leadership) เป็นกระบวนการในการกาํหนด

ทิศทางกระตุน้และสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่องคก์าร ในการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ใหอ้งคก์าร

อยูร่อดต่อไปได ้การเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์ยงัเป็นอีกหน่ึงในประเภทของภาวะผูน้าํท่ีจะเป็นตวัผลกัดนั

ใหก้ารบริหารเชิงกลยทุธ์ประสบความสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  

  36 สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผู้นาํเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

พิจารณาเป็นรายด้าน 

 371. ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  พบวา่   ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด คือ มีการแยกงานบริหารโรงเรียนออกเป็นหลายระบบและมีหลายระดบัการทาํงาน  โดยควร

ใชห้ลกั 1การบริหารงานแบบองคร์วม 1ในการรวมงานใหเ้ป็นหน่ึงเดียว  ซ่ึงการบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วม เป็นการรวมคนใหท้าํงานร่วมกนัจนเป็นทีมงานมีความรอบรู้  นอกจากน้ี ผูบ้ริหารเขา้ใจ  

วิเคราะห์ระบบต่างๆนาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อพฒันาโรงเรียนได้  และสามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัครู  

การจดัการเรียนการสอนภายในโรงเรียนพื้นฐานของนกัเรียนและงบประมาณเพื่อนาํไปกาํหนด

ทิศทางขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  สมหวงั วิทยาปัญญานนท์ (2542, 12 พฤศจิกายน) 

กล่าวไวว้า่ 1การบริหารงานแบบองคร์วม  

   382. ดา้นการนาํปัจจยัต่างๆ มากาํหนดกลยทุธ์ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีการนาํ

นโยบาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ เกณฑม์าตรฐานของโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณา

เป็นแนวคิดหน่ึงในการรวมงานใหเ้ป็นหน่ึง เดียวจะไดไ้ม่

หลงลืมงานท่ีตอ้งทาํมากมาย  การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) เป็นการ

รวมคนใหท้าํงานร่วมกนัจนเป็นทีมงาน 
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เพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน นอกจากน้ียงัมีการนาํขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ  จาก

การดาํเนินงานของโรงเรียนในปีท่ีผา่นมามาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน  และนาํจุด

แขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างจากโรงเรียนอ่ืนๆซ่ึงจะเสริมใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนบรรลุ

วตัถุประสงคม์าพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ลีลา สินานุ

เคราะห์ (2542:  65) กล่าวไวว้า่ การวางแผนเป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 1) กาํหนด

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกาํหนดใหช้ดัเจน 2) การวิเคราะห์งานเพื่อกาํหนดระดบัขั้นตอนของงานให้

เหมาะสม  3) การจดัทาํรายละเอียดของการปฏิบติังานแต่ละอยา่งวา่ควรจะกระทาํอะไรบา้ง           

4) กาํหนดคุณสมบติัของผูป้ฏิบติังานเพื่อจดัคนใหเ้ขา้กบังานตามความเหมาะสม 5) กาํหนด

ระยะเวลาของการปฏิบติังาน 6) กาํหนดงบประมาณท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 7) ควบคุมและ 

ประเมินผลงาน 8)กาํหนดความยดืหยุน่ของแผนงาน  

   393. ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 

ส่งเสริมใหมี้การจดัการความรู้เพื่อพฒันาโรงเรียนไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  เป็นการสร้างคลงั

ความรู้ใหเ้กิดข้ึนภายในและภายนอกสถานศึกษา นอกจากน้ี ยงั ตอบสนองความตอ้งการและ

ใหบ้ริการแก่ผูป้กครองและนกัเรียนไดดี้กวา่โรงเรียนอ่ืนท่ีท่านรู้จกั และกาํหนดสภาพท่ีคาดหวงั วธิี

ปฏิบติัและวิธีการดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน  โดยผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะในการคาดคะเนอนาคตของ

สถานศึกษาเพื่อการบริหารใหเ้กิดความสาํเร็จ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของดูบริน (DuBrin, 1998; อา้ง

ถึงใน รังสรรค ์ประเสริฐศรี,  2549:  6) กล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหารควรใชท้กัษะในการคาดคะเนอนาคต

ของสถานศึกษาเพื่อพฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ มีการกาํหนดสภาพท่ีคาดหวงัไวอ้ยา่งชดัเจน 

สามารถสร้างโอกาสท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆมาบริหารงานใหป้ระสบความสาํเร็จได ้

   404. ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การ

ปฏิบติังานคาํนึงถึงวฒันธรรม ประเพณี ศาสนาและศีลธรรมของชุมชน ผูบ้ริหารชอบทาํงานท่ีทา้

ทายสามารถพลิกวิกฤตการณ์ ใหเ้ป็นโอกาสได ้มีการพฒันา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงตนเองและ

สถานศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้ แต่ควรคาํนึงถึงปัจจยัและสภาพแวดลอ้มต่างๆรวมทั้งผลกระทบท่ีจะ

ตามมาดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ  คูซ่ีส์และโพสเนอร์ (Kouzer&Posner, 2002; อา้งถึงใน    

ภูษิตา  อินทรประสงค์ , 2552:  121) กล่าววา่  ผูน้าํท่ีสามารถพลิกผนั “วิกฤตการณ์” ใหเ้ป็น 

“โอกาส” จนประสบความสาํเร็จนั้นจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ผูน้าํจะเป็นผูท่ี้แสวงหาโอกาสทาํงานท่ี

ทา้ทาย ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ริเร่ิมส่ิงใหม่ ผูน้าํไม่เพียงมีความสนใจเหตุการณ์ในอนาคต

เท่านั้น แต่ยงัมีความรัก ความภาคภูมิใจ ความเอ้ืออาทร ความเป็นกนัเอง มีเมตตา กรุณากบั

ผูร่้วมงาน ดุจดัง่สมาชิกครอบครัว  ผูน้าํจะไม่ใชก้ารบงัคบัหรือควบคุม แต่จะใหก้ารส่งเสริม 
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สนบัสนุนสร้างความไวว้างใจ ผูน้าํไม่ใช่บุคคลท่ีมีบุคลิกน่านบัถือ หรือเป็นบุคคลท่ีมีตาํแหน่งสูง

เท่านั้น แต่ตอ้งเป็นผูมี้พลงักระตือรือร้น มุ่งมัน่ เช่ือถือได ้ 

   415. ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ พบวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีการ

กาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีเช่ือมโยงปัจจุบนัและอนาคตอนาคต  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูท่ี้มี

วิสยัทศัน์กวา้งไกล ใจกวา้ง รับฟังและไม่ปิดกั้นทางความคิด จะทาํใหค้รูและนกัเรียนรับรู้วิสยัทศัน์

ไดท้ัว่กนั นอกจากน้ี มีการกาํหนดวิสยัทศัน์ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงของ

สงัคม และกาํหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ นาํไปสู่การกาํหนดทิศทางท่ีจะปฏิบติัไดจ้ริง สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของ จิรภา สงวนสุข (2540:  63) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร

โรงเรียน สงักดัเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการ ศึกษา พบวา่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์สาํคญัของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน มีดงัน้ี คุณลกัษณะส่วนตวัดา้นบุคลิกภาพ คือ เช่ือมัน่ในตนเอง สามารถวินิจฉยั

ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล ดา้นมนุษยสมัพนัธ์คือ ใจกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ดา้น

คุณธรรมจริยธรรม คือ ยดึหลกัความถูกตอ้ง หรือหลกัคุณธรรมในการแกไ้ขปัญหาในการ

ปฏิบติังาน ดา้นภาวะผูน้าํ คือ คิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีวิสยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล 

 42 สภาพทีค่าดหวงั ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู โดยรวมและรายดา้น พบวา่ ค่าเฉล่ียอยู่ ในระดบั

มาก  รายดา้นท่ีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์  แสดงวา่ ผูบ้ริหารและครู 

มีการรับรู้สภาพท่ีความคาดหวงัเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์มากกวา่การรับรู้สภาพท่ีเป็นจริง ให้

ความสาํคญักบัการกาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีตอ้งคาํนึงถึงอนาคตสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม  

ตอ้งการผูบ้ริหารท่ีมีความรอบรู้  เขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของครู  มุ่งเนน้ใหค้รูมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง ชอบการเปล่ียนแปลง

ในทางท่ีสร้างสรรค ์พฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยการบริหารงานนั้นตอ้งคาํนึงตวับุคคลทั้ง

ในดา้นความสามารถ ขวญักาํลงัใจดว้ย 

  43 สภาพท่ีคาดหวัง ของภาวะผู้นาํเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

พิจารณาเป็นรายด้าน 

  441. ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน  พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ ผูบ้ริหารและครูมีความคาดหวงั ท่ีจะใหผู้บ้ริหารนั้นมีความรอบรู้ เขา้ใจ วเิคราะห์ระบบ

ต่างๆนาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อพฒันาโรงเรียนได ้ นอกจากน้ีตอ้ง สามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัครู  การ

จดัการเรียนการสอนภายในโรงเรียนพื้นฐานของนกัเรียนและงบประมาณเพื่อนาํไปกาํหนดทิศทาง
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ขององคก์ร และสามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการจดัการศึกษา การบริหารโรงเรียนเพื่อนาํไป

กาํหนดทิศทางขององคก์ร  

 452. ดา้นการนาํปัจจยัต่างๆ มากาํหนดกลยทุธ์ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือผูบ้ริหารและ

ครูมีความคาดหวงัท่ีจะใหมี้การนาํขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ  จากการดาํเนินงานของ

โรงเรียนในปีท่ีผา่นมามาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน นอกจากน้ีควรบริหารจดัการ

ขอ้มูลเป็นระบบสารสนเทศและบริหารงานโดยใชร้ะบบฐานขอ้มูล  และนาํนโยบาย  เป้าหมาย  

ยทุธศาสตร์ เกณฑ ์มาตรฐานของโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์

ในการทาํงาน  

 463. ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ

ผูบ้ริหารและครูมีความคาดหวงัท่ีจะใหมี้การจดัการความรู้เพื่อพฒันาโรงเรียนไปสู่องคก์รแห่งการ

เรียนรู้  นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรจดับุคคลใหรั้บผดิชอบงานอยา่งชดัเจนและมอบหมายงานใหป้ฏิบติั

ตามความสามารถ และมีการกาํหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในโรงเรียนอยา่งชดัเจน  

 474. ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหาร

และครูมีความคาดหวงัท่ีจะใหมี้การนาํกระบวนการเชิงระบบ  PDCA มาปรับปรุงคุณภาพให้

สถานศึกษา นอกจากน้ีในการปฏิบติังานตอ้งคาํนึงถึงวฒันธรรม ประเพณี  ศาสนาและศีลธรรมของ

ชุมชน และจดัระบบบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เนน้การกระจายอาํนาจ  

 485. ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารและ

ครูมีความคาดหวงัท่ีจะใหมี้การกาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีเช่ือมโยงปัจจุบนัและอนาคต นอกจากน้ีควร

กาํหนดวิสยัทศัน์ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงของสงัคม  และการกาํหนด

วิสยัทศัน์ท่ีมีความชดัเจน ส่ือสารเขา้ใจง่ายและสามารถเป็นไปได ้ 

 49ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2550 :  20-49) ไดมี้แนวทางการกระจายอาํนาจการบริหาร 

และการจดัการศึกษาตามขอบข่ายภารกิจในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อใหก้าร

บริหาร และการจดัการศึกษามีความสอดคลอ้งกบักฎกระทรวง โดยกาํหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีการ

กระจายอาํนาจการบริหาร และการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 ไวคื้อ 1 ) การพฒันาสาระหลกัสูตร

ทอ้งถ่ิน วิเคราะห์หลกัสูตร ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน 2) การวางแผนงานดา้น

วิชาการ การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวิชาการ  3) การจดัการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  4) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา มีการวิจยั และพฒันา

หลกัสูตรใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 5) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน 6) การพฒันาและส่งเสริมใหมี้

DPU



119 

 

แหล่งเรียนรู้ จดัใหมี้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 7) การมีส่วนร่วมใน

กระบวนการแนะแนว ส่งเสริมความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งครู  ผูป้กครองและชุมชน 

8) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การศึกษาชาติ สร้างระบบการทาํงานท่ีเขม้แขง็โดยใช ้ PDCA 9) การประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา นกัเรียนสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  10) การ

พฒันาและใชส่ื้อ เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  

 805.4.2  ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู 

  50การเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ 

ผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู   แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกๆดา้น สอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ ชชัวาล  วิภวชาติ( 2545:  123) ไดว้ิจยัเร่ือง บทบาทท่ีคาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทรรศนะของครูผูส้อน ผลการศึกษา พบวา่ ครูมีทรรศนะต่อบทบาทท่ี

คาดหวงัและบทบาทท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบทรรศนะครู

ต่อบทบาทท่ีคาดหวงัและท่ีเป็นจริงของผูบ้ริหารโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

 815.4.3  ผลการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู จาํแนกตาม

ระยะเวลาการก่อตั้งและขนาดโรงเรียน 

   525.4.3.1 จาํแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน 

   53สภาพทีเ่ป็นจริงของผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง

ต่างกนั จาํแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง นอ้ยกวา่ 10 ปี 

10 – 20 ปี และมากกวา่ 20 ปี พบวา่ การรับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้ง

ในภาพรวมและทุกๆดา้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ในการแยกงานบริหารโรงเรียนออกเป็นหลายระบบ  และมีหลายระดบัการทาํงาน ในการ

จดัลาํดบัความสาํคญัมาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มา

กาํหนดกลยทุธ์  โดยนาํโอกาสหรือสภาพการณ์ภายนอกโรงเรียนทั้งปัจจุบนั  และอนาคตท่ีเอ้ือต่อ

การดาํเนินงานของโรงเรียนมาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน ดา้นความคาดหวงัและ

สร้างโอกาสสาํหรับอนาคต ในการ คาํนึงถึงความเส่ียงในการปฏิบติัตามแผนงาน  และมีความ
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เหมาะสมกบัเวลา ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง โดยใช้ความคิดเชิงรุก  ใชเ้ทคนิค

เสริมแรงใหค้รูเกิดกาํลงัใจในการทาํงาน มีพฤติกรรมการบริหารท่ีทนัสมยั  รู้เท่าทนันวตักรรมและ

เทคโนโลย ีและดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค์ ในการกาํหนดวิสยัทศัน์โดยคาํนึงถึงปัจจยั

ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อโรงเรียน  เช่น นโยบายรัฐบาล  คู่แข่งทางการศึกษา รวมถึงกาํหนด

วิสยัทศัน์ได ้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและการเปล่ียนแปลงของสงัคม  

   54สภาพทีค่าดหวงัของผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง

ต่างกนั จาํแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีระยะเวลาการก่อตั้ง นอ้ยกวา่ 10 ปี 

10 – 20 ปี และมากกวา่ 20 ปี พบวา่ การรับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการนาํปัจจยัต่างๆมากาํหนดกลยทุธ์ ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี

เป็นเพราะผูบ้ริหารและครูมี การรับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร ตรงกนั 

คือ การกาํหนดกลยทุธ์แบบประชาธิปไตยในการทาํงานร่วมกนั วางแผนเก่ียวกบัภารกิจ ทิศทาง 

เป้าหมาย ยทุธศาสตร์สถานศึกษา วิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบทางบวกและ

ทางลบต่อการดาํเนินงาน จากนั้นสรุปและเลือกกลยทุธ์ท่ีจะพฒันาองคก์ร ประเมินผลการ

ดาํเนินงาน โดยผูน้าํหรือผูบ้ริหารจะมุ่งเนน้การแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

หลายๆฝ่ายตามหลกัการมีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษา นอกจากน้ีตอ้งมีการบริหารขอ้มูลโดย

จดัเป็นระบบสารสนเทศ จดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยา่งจาํกดัใหเ้กิดความคุม้ค่า สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคโ์ดยรวมของสถานศึกษา ได ้ สอดคลอ้งกบั  ชูชยั โพธ์ิช่วย (2545 :  133) ไดว้ิจยัเร่ือง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในงาน ตามทศันะของ

ครู สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี ผลการศึกษา พบวา่  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัความพึงพอใจในงานตามทศันะของครู สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

ลพบุรี มีความสมัพนัธ์กนัในประเดน็ต่างๆต่อไปน้ี การปฏิบติังานท่ีเปิดโอกาสใหใ้ชค้วามสามารถ

ท่ีมีอยู ่การเป็นสมาชิกท่ีสาํคญัคนหน่ึงในสถานศึกษา การมีส่วนร่วม ผลท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน

เป็นไปตามท่ีคาดหวงั  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

การไดรั้บความสะดวกสบายในการทาํงาน ณ สถานศึกษา    

   555.4.3.2  จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 

    56 สภาพทีเ่ป็นจริง ของ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกนั คือ 

โรงเรียนขนาดเลก็ โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํ

เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมี
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นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เน่ืองจากการรับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหารท่ีไม่ตรงกนั ดงัน้ี 

   57ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติั

หนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดเลก็รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  แตกต่างจาก

การรับรู้ของผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ ในการมี

ความคิดสร้างสรรค ์แตกต่างจากเดิมเพื่อหาวิธีการใหม่ๆในการปฏิบติังาน 

   ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียน

ขนาดเลก็ รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  แตกต่างจากการรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ในการใหโ้อกาสครู

มีส่วนร่วมในการกาํหนดความตอ้งการ  การจดัลาํดบัความสาํคญัมาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ใน

การทาํงาน  

   59ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

โรงเรียนขนาดเลก็ รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  แตกต่างจากการรับรู้

ของผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่  ในการจดับุคคล

ใหรั้บผดิชอบงานอยา่งชดัเจนและมอบหมายงานใหป้ฏิบติัตามความสามารถ  ดงัท่ี พระราชบญัญติั

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (2550 :  38-41) 

   61ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียน

ขนาดเลก็ รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  แตกต่างจากการรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ในการกาํหนด

กล่าวถึง โครงสร้างการบริหาร โรงเรียนเอกชน 

คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนตามระบบมีอาํนาจหนา้ท่ี ใหผู้รั้บใบอนุญาตแต่งตั้งผูจ้ดัการหน่ึง

คน มีหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ดงัน้ี 1)ดูแลรับผดิชอบงานดา้นงบประมาณของโรงเรียน  2)ดูแล

รับผดิชอบการบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน และ 3)ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนอนัเก่ียวกบัการบริหารงาน

ตามตราสารจดัตั้ง นโยบาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของโรงเรียน และหนา้ท่ีอ่ืน ผูรั้บใบอนุญาตจะทาํ

หนา้ท่ีผูจ้ดัการกไ็ด ้  

   60ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียน

ขนาดเลก็ รับรู้สภาพท่ีเป็นจริงของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  แตกต่างจากการรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ในการส่งเสริม

ศึกษา ดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนาํมาพฒันา ปรับปรุง มีพฤติกรรมการบริหารท่ีทนัสมยั  รู้เท่า

ทนันวตักรรมและเทคโนโลย ี
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วิสยัทศัน์ท่ีมุ่งเนน้การสร้างผลกาํไรทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ สอดคลอ้งกบั ยงยทุธ  แตงหอม 

(2546:  94) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการ ดาํเนิน  การวางแผนปฏิบติัการประจาํปีของ

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง ผลการวิจยัพบวา่  โรงเรียน

ขนาดเลก็กบัขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่  มีสภาพการดาํเนินการวางแผนการ

ปฏิบติัการประจาํปี  ขั้นการวางแผนในเร่ืองการกาํหนดจุดเนน้เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดั

การศึกษาและวิเคราะห์ความซบัซอ้นของโครงการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

   62 สภาพทีค่าดหวงั ของ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดต่างกนั คือ 

โรงเรียนขนาดเลก็ โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่  รับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํ

เชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เน่ืองจากการรับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหาร ท่ีไม่ตรงกนัในดา้นต่างๆดงัน้ี  

   63ความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี

ในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  แตกต่างจากการ

รับรู้ของผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเลก็ ในการรับรู้

ปัญหานาํไปสู่การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดยครู  นกัเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม  ในการแกไ้ข

ปัญหา การเป็นผูรั้บฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นโดยใชว้ิธีประชาธิปไตย    

   64ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์ ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียน

ขนาดใหญ่ รับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  แตกต่างจากการรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดเลก็ และโรงเรียนขนาดกลาง  ในการระดมความ

คิดเห็นจากฝ่ายต่างๆโดยเปิดโอกาสใหค้รูทุกคนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระมาพิจารณาเพื่อ

กาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน สมหวงั วิทยาปัญญานนท ์(2542, 12 พฤศจิกายน) กล่าววา่ การบริการ

แบบมีส่วนร่วม เป็นหลกัการบริหารอยา่งหน่ึงในยคุใหม่ท่ีมีทั้งการบริหารใหมี้ส่วนร่วมในรูปของ

คณะกรรมการ  กลุ่มทาํงานหรือใหมี้ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สนบัสนุน ร่วมกาํกบัติดตามการ

ดาํเนินงาน  ร่วมระดมทรัพยากรมีทั้งการมีส่วนร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอก

องคก์ร เป็นการส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความรับผดิชอบต่องาน  มีความรู้สึกเป็นเจา้ของและเกิด

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ก่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในองคก์ร   

   65ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน

โรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  แตกต่างจากการ

รับรู้ของผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเลก็ ในการสร้าง
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แรงบนัดาลใจใหแ้ก่ครูในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จร่วมกนั  และคิดหาทางเลือกหลายทางใน

การพฒันาโรงเรียนและแกไ้ขปัญหาอยา่ง เร่งด่วน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์  

(2534:  9) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสร้างแรงบนัดาลใจมีความสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัการสร้างบารมี 

เพราะผูน้าํจะสร้างแรงบนัดาลใจ  โดยกระตุน้อารมณ์ผูต้ามใหเ้พิ่มความตระหนกัและเขา้ใจ

เป้าหมาย  และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย และเช่ือมัน่วา่จะปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมายได้  และ

สามารถสร้างโอกาสสาํหรับอนาคตได ้พฤติกรรมในการสร้างแรงบนัดาลใจของผูน้าํ 

   66ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียน

ขนาดใหญ่ รับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  แตกต่างจากการรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด เลก็  ใหมี้พฤติ

กรรมการบริหารท่ีทนัสมยั รู้เท่าทนันวตักรรมและเทคโนโลย ีและจดัระบบบริหารสถานศึกษาแบบ

มีส่วนร่วม เนน้การกระจายอาํนาจ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550:  20-49) 

   67ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียน

ขนาดใหญ่ รับรู้สภาพท่ีคาดหวงัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  แตกต่างจากการรับรู้ของ

ผูบ้ริหารและครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเลก็  เร่ืองความสามารถใน

การวิจยัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาผลผลิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพ  กาํหนดวิสยัทศัน์โดยคาํนึงถึง

ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อโรงเรียน  ดงัแนวคิดของ สาํนกังานการประถมศึกษาแห่งชาติ 

(2545:12-36) กล่าววา่ การศึกษาสถานภาพสถานศึกษาเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปกาํหนดทิศทางพฒันา

สถานศึกษา มีขั้นตอนประการหน่ึงคือ วิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลกั โดยภารกิจหลกัของ

สถานศึกษา คือ การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ และผลผลิต

หลกั คือ ผูส้าํเร็จการศึกษา  เป็นคนดี เก่ง และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข กระบวนการวิเคราะห์

ภารกิจ และผลผลิต  สอดคลอ้งกบั  สุรชาติ สงัขรุ่์ง (2542 :  112) ไดว้ิจยัเร่ือง องคป์ระกอบท่ีมี

อิทธิพลต่อภาวะผูน้าํมีประการหน่ึงคือ ขนาดของกลุ่มผูร่้วมงาน และคุณลกัษณะขององคก์าร เช่น 

ปรัชญา ขนาด และบรรยากาศองคก์าร เป็นตน้  
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5.5  ข้อเสนอแนะ 

 68เพื่อใหผ้ลการวิจยัคร้ังน้ี  มีประโยชน์มากยิง่ข้ึนจึงควรมีการนาํผลจากการวิจยั และมีการศึกษา

เพิ่มเติม ดงัขอ้เสนอแนะต่อไปน้ี 

 5.5.1  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

   70 การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  พบวา่ สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของ

ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดย ภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดของแต่ละดา้น ในสภาพความคาดหวงัท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูง 

และจากขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบ ผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา ดงัน้ี  

   1.1 ดา้นความคิดความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารควรรับรู้และ

เขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของครูและนกัเรียน เพื่อสรุปขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารโรงเรียนสู่

การกาํหนดทิศทางขององคก์รได ้อีกทั้งควรรับฟังความคิดเห็นเพื่อใหเ้กิดการพฒันาร่วมกนั มีความ

เขา้ใจในสภาพปัญหาและศกัยภาพของโรงเรียนเป็นอยา่งดี และส่งเสริมใหมี้เอกภาพในกาํหนด

นโยบายร่วมกนั 

   1.2 ดา้นการนาํปัจจยัต่าง ๆ มากาํหนดกลยทุธ์ ผูบ้ริหารควร นาํระบบสารสนเทศ ระบบ

ฐานขอ้มูลมาช่วยในการบริหารจดัการงานโรงเรียนใหเ้กิดความคุม้ค่า ส่งเสริมใหเ้กิดการปรับปรุง

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และใหโ้อกาสครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดกลยทุธ์ นาํ

กลยทุธ์ไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ 

   1.3 ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต ผูบ้ริหารควรคาํนึงถึงผลระยะ

ยาวเช่น จดัการความรู้ สร้างคลงัความรู้เพื่อพฒันาโรงเรียนไปสู่องคก์รการเรียนรู้  บริหารบุคคล

โดยคาํนึงถึงความสามารถ สร้าง ขวญักาํลงัใจ  แรงบนัดาลใจ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี และกระตุน้การ

ส่งเสริมจากภาคในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาของเอกชน 

   1.4 ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารควร นาํกระบวนการ PDCA 

มาปรับปรุงคุณภาพใหแ้ก่สถานศึกษา การเปล่ียนแปลงระบบใดๆเพื่อผลทางธุรกิจ ควรคาํนึงถึง

วฒันธรรม ประเพณี ศาสนาและศีลธรรมของชุมชนดว้ย และควรเนน้หลกัการมีส่วนร่วม กระจาย

อาํนาจเพื่อท่ีจะใชใ้นการแกปั้ญหา ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเตม็

ศกัยภาพของโรงเรียน 
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   1.5 ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์ ผูบ้ริหารควรกาํหนดวิสยัทศัน์ แบบ

เช่ือมโยงปัจจุบนักบัอนาคตคือ ตอ้งเป็นผูม้องการณ์ไกล สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคม ซ่ึงวิสยัทศัน์นั้นตอ้งเขา้ใจง่าย ชดัเจนและปฏิบติัไดจ้ริง  

 5.5.2  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัต่อไป 

   1. ควรมีการศึกษา ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครู  เชิงลึกดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อใหท้ราบ

รายละเอียดของปัญหาชดัเจนมากข้ึน เช่น การสมัภาษณ์ เป็นตน้ 

   2. ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารแต่ละแบบกบัประสิทธิผลของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร  

   3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัสภาพ ปัญหาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร  ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพงานวิชาการของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

พฒันาการมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการโดยใชภ้าวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน  
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

เร่ือง ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

 ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู 

............................................................................................................................................................. 

คาํช้ีแจง 

 8แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจยัของนกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการ

การศึกษา หลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ซ่ึงผลการวิจยัจะเป็น

ประโยชน์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงการปฏิบติังานและการบริหารงานโรงเรียนต่อไป  มี

รายละเอียดดงัน้ี  

  91.  แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ภาวะ ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้สภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงัของ

ผูบ้ริหารและครู เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา บริหารโรงเรียนใหเ้จริญกา้วหนา้ โดยใชแ้บบ ภาวะ

ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ (Strategic Leadership) 

  10แบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ตอน คือ 

  11ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐาน 

  12ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารโรงเรียน 

  ตอนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอยา่ง

อิสระ 

 142.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ี จะนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบริหารโรงเรียนให้

เจริญกา้วหนา้ โดยใช้แบบภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ (Strategic Leadership) ใหก้บัโรงเรียนอาชีวศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร  

               153.  คาํตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อยา่งใด โดยจะปิดเป็นความลบั การ

นาํเสนอขอ้มูลจะนาํเสนอเป็นภาพรวม จึงขอความกรุณาท่านตอบ คาํถามทุกขอ้และตอบ ตามความ

เป็นจริง  

 

                   16ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
 
     17ปนดัดา    วรกานตทิ์วตัถ ์

         18นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   สาขาการจดัการการศึกษา 

              19มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามมีทั้งหมด  3 ขอ้ โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน   หนา้ขอ้ความ ท่ีตรง

กบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่านในปัจจุบนั 

                                  

 1.  ตาํแหน่ง 

       ผูอ้าํนวยการโรงเรียน                                        

        ครู                                         

  252.  ระยะเวลาก่อตั้งโรงเรียน         

        นอ้ยกวา่ 10 ปี   

      10 – 20 ปี  

      มากกวา่ 20 ปี             

 293.  ขนาดของโรงเรียน (ตามจาํนวนนกัเรียน)  

        นอ้ยกวา่ 1,000 คน              

      1,000 – 2,000 คน   

     มากกวา่ 2,000 คน       
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ตอนที ่2   แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 

คาํช้ีแจง    แบบสอบถามน้ี มีทั้งหมด  50 ขอ้  โปรดทาํเคร่ืองหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกบัสภาพท่ี

เป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวงั  โดยใหท่้านพิจารณาวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนของท่านมีภาวะ

ผูน้าํเชิงกลยทุธ์อยูใ่นระดบัใด กาํหนดค่านํ้าหนกัเป็น 5  ระดบั ดงัน้ี 

   371ระดบั 5   หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด/สภาพท่ีคาดหวงัมากท่ีสุด 

   372ระดบั 4   หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริงมาก/สภาพท่ีคาดหวงัมาก 

   373ระดบั 3   หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริงปานกลาง/สภาพท่ีคาดหวงัปานกลาง 

   374ระดบั 2   หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริงนอ้ย/สภาพท่ีคาดหวงันอ้ย 

   375ระดบั 1   หมายถึง    สภาพท่ีเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด/สภาพท่ีคาดหวงันอ้ยท่ีสุด 

 

 
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 

 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ด้านความคดิความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหาร

โรงเรียน 

1.1  รับรู้ และเขา้ใจความรู้สึกนึกคิดของครู และนกัเรียน

ในโรงเรียน 

     

     

1.2 ใชว้ิธีบูรณาการความคิดท่ีหลากหลายของครูเพื่อ

ร่วมกนับริหารโรงเรียน 
     

     

1.3  มีความรอบรู้ เขา้ใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆนาํไปสู่การ

ปฏิบติัเพื่อพฒันาโรงเรียนได ้
     

     

1.4  สามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการจดัการศึกษา 

การบริหารโรงเรียนเพื่อนาํไปกาํหนดทิศทางขององคก์ร   
     

     

1.5  สามารถ สรุปขอ้มูล เก่ียวกบัครู การจดัการเรียนการ

สอนภายในโรงเรียน พื้นฐานของนกัเรียน และ

งบประมาณ เพื่อนาํไปกาํหนดทิศทางขององคก์ร   

     

     

1.6  มีความคิดสร้างสรรค ์แตกต่างจากเดิม เพื่อหาวิธีการ

ใหม่ๆในการปฏิบติังาน  
     

     

1.7 เขา้ใจผลท่ีจะเกิดตามมาจากการกาํหนดนโยบายและ 

แผนปฏิบติังานของโรงเรียน 
     

     

1.8 เป็นผูรั้บฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและใชว้ิธี

ประชาธิปไตยแกปั้ญหา 
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ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 

 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.9  มีการแยก งานบริหาร โรงเรียน ออกเป็น หลายระบบ  

และมีหลายระดบัการทาํงาน  
     

     

1.10  รับรู้ปัญหานาํไปสู่การ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค์

โดยครู นกัเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา  
     

     

2. ด้านการนําปัจจัยต่าง ๆ มากาํหนดกลยุทธ์ 
2.1  นาํนโยบาย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ เกณฑม์าตรฐาน

ของโรงเรียน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาพิจารณาเพื่อ

กาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน 

     

     

2.2  นาํขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการ

ดาํเนินงานของโรงเรียนในปีท่ีผา่นมา มาพิจารณาเพื่อ

กาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน 

     

     

2.3  นาํขอ้มูลจากการสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ภายใน

โรงเรียน และขอ้มูลเก่ียวกบัชุมชนรวมทั้งความตอ้งการ

ของทอ้งถ่ินมาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน 

     

     

2.4  ใหโ้อกาสครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดความตอ้งการ 

การจดัลาํดบัความสาํคญั   มาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์

ในการทาํงาน 

     

     

2.5  นาํจุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบท่ีแตกต่างจากโรงเรียน  

อ่ืนๆ ซ่ึงจะเสริมใหก้ารดาํเนินงานของโรงเรียนบรรลุ

วตัถุประสงคม์าพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน 

     

     

2.6  มีการนาํ จุดอ่อน ภายในของโรงเรียน มาพิจารณาเพื่อ

กาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน 
     

     

2.7 นาํโอกาส หรือสภาพการณ์ภายนอกโรงเรียนทั้ง

ปัจจุบนั และอนาคตท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินงานของโรงเรียน

มาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน 

     

     

2.8  นาํอุปสรรค หรือสภาพการณ์ภายนอกท่ีไม่เอ้ือต่อ

การดาํเนินงานของโรงเรียนทั้งปัจจุบนัและอนาคต มา

พิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน 
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ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 

 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2.9  มีการระดมความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ โดยเปิด

โอกาสใหค้รูทุกคนแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ มา

พิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน 

     

     

2.10  บริหารจดัการขอ้มูลเป็นระบบสารสนเทศ

(Information System) และบริหารงานโดยใชร้ะบบ

ฐานขอ้มูล(Database System) 

     

     

3. ด้านความคาดหวงั และสร้างโอกาสสําหรับอนาคต 
3.1  จดัการความรู้ (Knowledge Management)เพื่อพฒันา

โรงเรียนไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  

 

     

    

3.2 กาํหนดสภาพท่ีคาดหวงั วิธีปฏิบติั  และวิธีการ

ดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน 
 

     
    

3.3  สามารถสร้างวิกฤตใหเ้ป็นโอกาส นาํมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ต่อการบริหารโรงเรียน  
 

     
    

3.4  คิดหาทางเลือกหลายทางในการพฒันาโรงเรียนและ

แกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน  
 

     
    

3.5  คาํนึงถึงความเส่ียงในการปฏิบติัตามแผนงาน  และมี

ความเหมาะสมกบัเวลา 
 

     
    

3.6  ตอบสนองความตอ้งการและใหบ้ริการแก่ผูป้กครอง

และนกัเรียนไดดี้กวา่โรงเรียนอ่ืนท่ีท่านรู้จกั 
 

     
    

3.7  สร้างความเช่ือมัน่ดา้นต่างๆใหแ้ก่ครู เช่น ทาํใหค้รู

เช่ือมัน่ในตวัผูบ้ริหารและตนเอง 
 

     
    

3.8  สร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ครูในการปฏิบติังานให้

บรรลุผลสาํเร็จร่วมกนั 
 

     
    

3.9   จดับุคคลใหรั้บผดิชอบงานอยา่งชดัเจน และ

มอบหมายงานใหป้ฏิบติัตามความสามารถ 
 

     
    

3.10  มีการกาํหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีจะ

เกิดข้ึนในโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
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ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 

 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. ด้านความคดิเชิงปฏิวตัิเพือ่การเปลีย่นแปลง 
4.1   ศึกษา ดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนาํมาพฒันา 

ปรับปรุง  

 

     

    

4.2  มีความคิดแบบนอกกรอบ คน้หาวิธีการใหม่ๆในการ

พฒันาและแกปั้ญหาเพื่อเพิ่มผลผลิต(จาํนวนนกัเรียนเขา้

ใหม่) และบริการเสมอ 

 

     

    

4.3  มีพฤติกรรมการบริหารท่ีทนัสมยั รู้เท่าทนันวตักรรม

และเทคโนโลย ี 
 

     
    

4.4  จดัระบบบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เนน้การ

กระจายอาํนาจ 
 

     
    

4.5  นาํกระบวนการเชิงระบบ PDCA มาปรับปรุงคุณภาพ

ใหส้ถานศึกษา 
 

     
    

4.6  มีความสามารถในการวิจยัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันา

ผลผลิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพ 
          

4. 7  มีความคิดเชิงรุก ใชเ้ทคนิคเสริมแรงใหค้รูเกิด

กาํลงัใจในการทาํงาน  
 

     
    

4.8  การปฏิบติังานคาํนึงถึงวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา 

และศีลธรรมของชุมชน 
 

     
    

4.9  จดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื(คือ 

การพฒันาท่ีคาํนึงถึงความสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม สงัคม

และเศรษฐกิจ ) 

 

     

    

4.10 บริหารงานท่ีเป็นองคร์วม คือ การคาํนึงถึงปัจจยั 

หรือองคป์ระกอบต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดความสาํเร็จร่วมกนั 
 

     
    

5. ด้านการกาํหนดวสัิยทศัน์เชิงสร้างสรรค์ 

5.1  กาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีเช่ือมโยงปัจจุบนัและอนาคต  
 

     
    

5.2  กาํหนดวิสยัทศัน์ได ้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

การเปล่ียนแปลงของสงัคม 
 

     
    

5.3  กาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีมุ่งส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 

 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5.4  กาํหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ นาํไปสู่การกาํหนด

ทิศทางท่ีจะปฏิบติัไดจ้ริง 
 

     
    

5.5  ใหโ้อกาสครู ไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์

ของโรงเรียน 
 

     
    

5.6  ครู รับรู้และเขา้ใจวิสยัทศัน์ของโรงเรียนอยา่งทัว่กนั           

5.7  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานตามวิสยัทศัน์ของ

โรงเรียน 
 

     
    

5.8  กาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีมุ่งเนน้การสร้างผลกาํไรทั้งดา้น

ปริมาณและคุณภาพ  
 

     
    

5.9  วิสยัทศัน์มีความชดัเจน ส่ือสารเขา้ใจง่ายและ

สามารถเป็นไปได ้
 

     
    

5.10 กาํหนดวิสยัทศัน์โดยคาํนึงถึงปัจจยัภายนอกท่ีมี

ผลกระทบต่อโรงเรียน เช่น นโยบายรัฐบาล คู่แข่งทางการ

ศึกษา 
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ตอนที ่3   กรุณาแสดงความคดิเห็นเพิม่ / ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

 

 
ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

โรงเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ/ความคดิเห็น 

1. ด้านความคดิความเข้าใจใน

ระดบัสูงของผู้บริหารโรงเรียน 

 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

2. ด้านการนําปัจจัยต่าง ๆ มา

กาํหนดกลยุทธ์ 
 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

3. ด้านความคาดหวงั และสร้าง

โอกาสสําหรับอนาคต 
 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

4. ด้านความคดิเชิงปฏิวตัิเพือ่การ

เปลีย่นแปลง 
 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

5. ด้านการกาํหนดวสัิยทศัน์เชิง

สร้างสรรค์ 

 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์เพิม่เตมิ 
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ข้อคาํถามในการสัมภาษณ์เพิม่เตมิ 
 

1. ดา้นความคิด ความเขา้ใจในระดบัสูงของผูบ้ริหารโรงเรียน 

1.1 วิธีการบูรณาการความคิดท่ีหลากหลายของครูเพื่อร่วมกนับริหารโรงเรียน สามารถทาํได ้

หรือไม่ อยา่งไร 

 187...................................................................................................................................................... 

 188...................................................................................................................................................... 

 189.................................................................................................................................................... 

 1.2  เม่ือผูบ้ริหารรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ครู นกัเรียนและชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการ 

แกปั้ญหาไดห้รือไม่ อยา่งไร 

 191...................................................................................................................................................... 

 192.................................................................................................................................................... 

 193.................................................................................................................................................... 

2.  ดา้นการนาํปัจจยัต่างๆมากาํหนดกลยทุธ์ 

 1952.1  การใหโ้อกาสครูมีส่วนร่วมในการกาํหนดความตอ้งการเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงานมี

ความสาํคญัหรือไม่ อยา่งไร 

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 197.................................................................................................................................................... 

 198 2.2  การนาํจุดอ่อนภายในของโรงเรียน มาพิจารณาเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ในการทาํงาน มี

ความสาํคญัหรือไม่ อยา่งไร 

 199...................................................................................................................................................... 

 200................................................................................................................................................... 

 201.................................................................................................................................................... 

3.  ดา้นความคาดหวงัและสร้างโอกาสสาํหรับอนาคต 

 203 3.1  ผูบ้ริหารสามารถสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ครู ในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จร่วมกนัได้

อยา่งไร 

 204...................................................................................................................................................... 

 205...................................................................................................................................................... 

 206.................................................................................................................................................... 
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 2073.2  ผูบ้ริหารจะสร้างความเช่ือมัน่ในดา้นต่างๆใหแ้ก่ครู ไดอ้ยา่งไร 

 208...................................................................................................................................................... 

 209......................................................................................................................................................  

 210.................................................................................................................................................... 

 

4.  ดา้นความคิดเชิงปฏิวติัเพื่อการเปล่ียนแปลง 

 2124.1  ผูบ้ริหารไดน้าํเทคนิคการเสริมแรง กระตุน้ใหค้รูเกิดกาํลงัใจในการทาํงานหรือไม่ อยา่งไร 

 213...................................................................................................................................................... 

 214......................................................................................................................................................  

 215.................................................................................................................................................... 

 216 4.2  การศึกษา ดูงานจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มีประโยชน์ต่อการนาํมาพฒันา ปรับปรุง

โรงเรียนหรือไม่ อยา่งไร 

 217...................................................................................................................................................... 

 218......................................................................................................................................................  

 219.................................................................................................................................................... 

5.  ดา้นการกาํหนดวิสยัทศัน์เชิงสร้างสรรค ์

 2215.1  ทาํไมตอ้งใหโ้อกาสครู ไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์ของโรงเรียน  

 222...................................................................................................................................................... 

 223......................................................................................................................................................  

 224.................................................................................................................................................... 

 2255.2  ทาํไมจึงตอ้งกาํหนดวิสยัทศัน์ท่ีมุ่งเนน้การสร้างผลกาํไรทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 

 226...................................................................................................................................................... 

 227.................................................................................................................................................... 

 228.................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค 

ค่าความเช่ือมั่น 
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Reliability สภาพทีเ่ป็นจริงของภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30.00 100.00 

Excludeda 0.00 0.00 

Total 30.00 100.00 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.99 50 
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Reliability สภาพทีค่าดหวงัของภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู 

 

 

Case Processing Summary 
 

  N % 

Cases Valid 30.00 100.00 

Excludeda 0.00 0.00 

Total 30.00 100.00 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.97 50 
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ภาคผนวก  ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์และ 

รายช่ือโรงเรียนทีเ่กบ็ข้อมูล 
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รายช่ือโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 โดยแบ่งกลุ่มตามขนาดของ

โรงเรียน จํานวน 42 โรงเรียน  

 

ลาํดับ ช่ือโรงเรียน 
จํานวน

นักเรียน 

ขนาดของ

โรงเรียน 

1 พณิชยการตั้งตรงจิตร 3,190 ใหญ่ 

2 วิมลพณิชยการ ศรียา่น 2,533 ใหญ่ 

3 วิทยาการจดัการเพชรเกษม 3,506 ใหญ่ 

4 เทคนิคพณิชยการจาํนงค ์ 2,570 ใหญ่ 

5 วิบูลยบ์ริหารธุรกิจ รามอินทรา 2,409 ใหญ่ 

6 สนัติราษฎร์บริหารธุรกิจ 3,634 ใหญ่ 

7 อรรถวิทยพ์ณิชยการ 3,973 ใหญ่ 

8 ศรีวฒันาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยนีานาชาติ 3,687 ใหญ่ 

9 ดุสิตพณิชยการ 3,531 ใหญ่ 

10 กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั 2,568 ใหญ่ 

11 เทคโนโลยบีางกะปิ 1,042 กลาง 

12 สหะพาณิชยบ์ริหารธุรกิจ 1,869 กลาง 

13 วิบูลยบ์ริหารธุรกิจ 1,761 กลาง 

14 พณิชยการกรุงเทพ 1,295 กลาง 

15 พณิชยการจรัลสนิทวงศ ์ 1,256 กลาง 

16 จรัลสนิทวงศบ์ริหารธุรกิจ 1,292 กลาง 

17 เทคโนโลยกีรุงธน 1,810 กลาง 

18 สารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์ 1,232 กลาง 

19 เอกวิทยอ่์อนนุชบริหารธุรกิจ 1,644 กลาง 

20 ศรีวิกรมบ์ริหารธุรกิจ 1,425 กลาง 

21 พณิชยการสุโขทยั 1,822 กลาง 

22 พณิชยการราชดาํเนิน 1,955 กลาง 

23 พระรามหกเทคโนโลย ี 1,316 กลาง 

24 พระนครพณิชยการ 934 เลก็ 

25 พณิชยการมีนบุรี 938 เลก็ 
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ลาํดับ ช่ือโรงเรียน 
จํานวน

นักเรียน 

ขนาดของ

โรงเรียน 

26 บุษยรัตน์บริหารธุรกิจ 576 เลก็ 

27 เทคโนโลยดุีสิต 650 เลก็ 

28 กิตติบริหารธุรกิจ 910 เลก็ 

29 โพลีเทคนิคพณิชยก์รุงเทพ 953 เลก็ 

30 เซนตจ์อห์นโปลีเทคนิค 583 เลก็ 

31 ศาสนบริหารธุรกิจ 691 เลก็ 

32 สารสาสน์โปลีเทคนิค 889 เลก็ 

33 พระนครบริหารธุรกิจ 449 เลก็ 

34 พณิชยการสามเสน 475 เลก็ 

35 จิตรลดา 338 เลก็ 

36 โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ 168 เลก็ 

37 เทคโนโลยบีริหารธุรกิจ 195 เลก็ 

38 ไทยอาชีวศึกษา 184 เลก็ 

39 เทคนิคพณิชยการธนบุรี 205 เลก็ 

40 นิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรม 619 เลก็ 

41 เกษมสนัตบ์ริหารธุรกิจ 454 เลก็ 

42 เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ 158 เลก็ 
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ภาคผนวก  จ 

 359รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวจัิย 

  

1.  รองศาสตราจารย ์ดร.สุนนัท ์ สงัขอ่์อง 

 362ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2.  ดร.ดวงใจ  ช่วยตระกลู 

 364มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 

3.  อาจารยสุ์รวี  ศุนาลยั 

 366มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

4.  อาจารยเ์บญจมาภรณ์  คุณะรังสี 

 368ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัอาชีวศึกษาสนัติราษฎร์  ในพระอุปถมัภฯ์ 

5.  อาจารยส์นิท  หฤหรรษวาสิน 

 370ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจยัและพฒันา วิทยาลยัอาชีวศึกษาสนัติราษฎร์  ในพระ

อุปถมัภฯ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



162 
 

ประวตัผิู้เขยีน 

 

ช่ือ-นามสกลุ นางปนดัดา  วรกานตทิ์วตัถ ์

ประวตักิารศึกษา พ.ศ. 2541 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต  

 3มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

 พ.ศ. 2554 จบการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ 

 5การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั 

 6ธุรกิจบณัฑิตย ์

ตําแหน่ง ครู ประจาํกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเลขานุการ 

สถานทีท่าํงาน วิทยาลยัอาชีวศึกษาสนัติราษฎร์  ในพระอุปถมัภฯ์ 

ทีอ่ยู่ทีท่าํงาน เลขท่ี 138/1 ซอยพหลโยธิน24 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  

 10กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย1์0900 
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	ประเทศไทยได้ พัฒนาเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรม มีความต้องการแรงงานประเภทวิชาชีพสูง และโรงเรียนอาชีวศึกษา ของรัฐผลิตได้ไม่พอเพียง รัฐจึงได้อนุญาตให้เอกชนจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาได้ภายในขอบเขตที่กำหนดให้การดำเนินงานอาชีวศึกษาเอกชนเป็นไปด้วยดี และมีจำนวนโรงเรียน เพิ่มขึ้นทั้งในเขต กทม. และส่วนภูมิภาค  การจัดการศึกษาเอกชนในปัจจุบัน แม้ว่ารัฐจะส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนดังกล่าวแต่การดำเนินการยังประสบปัญหาหลายประการ สรุปปัญหาที่สำคัญของการศึกษาเอกชนได้ ดังนี้             1)หลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 2)ขาดครูที่มีความสามารถทางวิชาชีพอย่างเพียงพอ  3)ขาดความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างกว้างขวาง 4)ขาดแผนพัฒนากำลังคนที่ชัดเจน 5)ผู้จบอาชีวศึกษาไม่เข้าสู่งานแต่มุ่งศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 6)ขาดแคลนกำลังคนที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ด้านความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านความสามามารถทางวิชาชีพ (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.), 2552, ตุลาคม) ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต่อโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนสองประการ ได้แก่ การลดลงของจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อสายวิชาชีพ และมีการแข่งขัน สูงมากในระหว่างโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด้วยกัน(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน, 2540:  42)   การศึกษาในสายวิชาชีพที่เรียกว่า “อาชีวศึกษา” ในระยะหลังถูกมองว่าเป็นแหล่งศึกษาของผู้ที่ไม่สามารถสอบเข้าเรียนในสายสามัญได้ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ส่งเสริมให้ลูกหลานที่อยู่ในปกครองเข้าเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาแต่กลับสนับสนุนให้เรียนในสายสามัญเพื่อจะได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่อไป แต่ในข้อเท็จจริงแล้วการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา  เป็นสถาบันที่มีเป้าหมายหลักเพื่อผลิต และพัฒนากำลังในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ภาครัฐต้องส่งเสริมให้มีการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล และเป็น  ภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ  จนสามารถนำไปประกอบวิชาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ จึงอาจมีวิธีการจัดการได้ในหลายรูปแบบ  ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบันทำให้โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ต้องเผชิญกับคู่แข่งทั้งภายในและภายนอก ความผันผวนที่ไม่หยุดนิ่งของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้เกิดอุปสรรคและปัญหาอย่างมาก  
	3)  มีความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต (Anticipating and creating a future) หมายถึง การใช้ทักษะในการคาดคะเนอนาคตของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการกำหนดสภาพที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน สามารถสร้างโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆมาบริหารงานให้ประสบความสำเร็จได้ คิดหาวิธีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างหลากหลายไว้ตอบรับความต้องการในอนาคต เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเร่งด่วน ซึ่งผู้นำต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นด้านต่างๆ เช่น การจัดทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงาน  ความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งผู้นำเชิงกลยุทธ์ต้องทำความเข้าใจอนาคตแล้วเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อเรื่องต่างๆ คาดคะเนอย่างแม่นยำเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนคาดคะเนทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับสถานศึกษาในอนาคต และตอบสนองความต้องการได้ดีกว่าคู่แข่ง
	โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  หมายถึง โรงเรียนเอกชนที่เปิดทำการสอนประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
	5)  มีการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ (Creating a vision) หมายถึง มีการกำหนดวิสัยทัศน์กว้างไกล ชัดเจน เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต กระตุ้นสมาชิกให้มีความรู้สึกสนใจ มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ที่สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและค่านิยมของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการคิดและให้การสนับสนุน สะท้อนให้เห็นจุดหมายปลายทาง ทิศทางในอนาคตที่ทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ต้องมีความท้าทาย สร้างความคาดหวังที่เป็นสิ่งพึงปรารถนาที่มองเห็นได้ รับรู้ เข้าใจร่วมกันได้เหมือนกัน ทั่วกัน และมีแผนปฏิบัติที่แสดงให้เห็นวิธีการที่มุ่งสู่จุดหมายชัดเจน คุ้มค่า ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดยผู้บริหารจะมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ ถ้าผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ มีวิสัยทัศน์แคบ ก็อาจทำให้สถานศึกษาไม่พัฒนาหรือไม่สามารถดำรงอยู่ได้ 
	4)  มีความคิดเชิงปฏิวัติ เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Revolutionary thinking for change) หมายถึง  การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ โดยไม่กลัวความเสี่ยง ชอบท้าทายสถานการณ์ มักเป็นบุคคลที่มีความคิดนอกกรอบ คิดเชิงรุก เชิงบูรณาการ แบบองค์รวมมุ่งเน้นกระบวนการของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการ PDCA นำมาปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา โดยการดำเนินกิจกรรมจะส่งเสริมและคำนึงถึงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมชุมชนด้วย นอกจากนี้ผู้บริหารจะมีการกระตุ้นและเปิดกว้างแก่ทุกคนตามหลักการมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร เมื่อพบปัญหาจะแก้ปัญหาให้ได้ผลระยะยาวด้วยวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลผลิตด้านปริมาณควบคู่กับคุณภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารต้องสร้างกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจ ประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เหนือกว่าคู่แข่ง
	1)  มีความคิดความเข้าใจในระดับสูง(High-level cognitive activity) หมายถึง การคิดเชิงกลยุทธ์นั้นต้องอาศัยทักษะด้านความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจระดับสูง เช่น ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพ ซึมซับและรับรู้แนวโน้มของสิ่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสรุปข้อมูลต่างๆเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ มีการประมวลผลข้อมูลต่างๆ คาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวิธีคิดเชิงระบบ แบบองค์รวม ที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารงานให้ฝ่ายต่างๆทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แยกงานด้านบริหารออกเป็นระบบที่มีหลายระดับ  ส่วนผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานที่มากจะเป็นผู้ที่มีทักษะและไหวพริบในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม เช่น ครู ชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
	กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้บริหาร จำนวน 42 คนและครู จำนวน 333 คน  ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2553   รวมทั้งสิ้น  375  คน                จาก  42 โรงเรียน  ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่ 10 โรงเรียน  โรงเรียนขนาดกลาง  13 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก 19 โรงเรียน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2548:  49) โดยใช้ความเชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 5%   กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
	ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารและครู ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2553  รวมทั้งสิ้น 6,067 คน จากทั้งหมด  85 โรงเรียน 
	4.  ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการรับรู้ตามสภาพที่เป็นจริง เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกัน 
	1.  ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ตามการรับรู้สภาพที่เป็นจริงและตามสภาพที่คาดหวัง ของผู้บริหารและครู แตกต่างกัน
	     อนาคต 
	     เป็นกลยุทธ์ 
	    3.3  มากกว่า 2,000 คน
	3.1  น้อยกว่า 1,000 คน
	     มีจำนวนนักเรียน
	    2.3  มากกว่า 20 ปี
	    2.2  10 - 20 ปี
	    2.1   น้อยกว่า 10 ปี
	    1.2  สภาพที่คาดหวัง
	    1.1  สภาพที่เป็นจริง
	                 ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม
	กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของดูบริน (DuBrin, 1998:  355; อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549:  2)
	5.  ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน       มีการรับรู้ตามสภาพที่เป็นจริง เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกันหรือไม่ 
	3.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน
	ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจึงควรมีรูปแบบผู้นำที่เปลี่ยนแปลงไป และผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)  คือ  บุคคลที่เป็นกลไกสำคัญยิ่งในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้ ในสภาวะการปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว   ภาวะผู้นำก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ท้าทายการทำงานผู้นำ ในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ ผู้นำจึงต้องเรียนรู้ และปรับวิสัยทัศน์ของการบริหารจัดการให้ทันสมัย และนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้  ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญต่อผู้นำเป็นอย่างมาก เพราะสามารถทำให้ผู้นำมีแผนการดำเนินงานที่มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ผู้นำขององค์กรหลายแห่งที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งผู้นำต้องหาความรู้ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้มากขึ้น ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (รังสรรค์  ประเสริฐศรี, 2549:  1)  การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)ต้องสร้างกระบวนการในการกำหนดทิศทางกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์การ ในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้องค์การอยู่รอดต่อไปได้ การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ยังเป็นอีกหนึ่งในประเภทของภาวะผู้นำที่จะเป็นตัวผลักดันให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามแนวคิดของดูบริน ผู้นำต้องมีคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ                 1)มีความคิดความเข้าใจระดับสูง  2)มีความสามารถในการนำปัจจัยต่างๆมากำหนดเป็นกลยุทธ์      3)มีความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต  4)มีความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง 5)มีการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์(DuBrin, 1998:  355; อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549:  2)   ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ต้องมีการแข่งขันสูงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อจะนำข้อเท็จจริงที่ได้มาพัฒนาดำเนินการให้เจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานทางการศึกษาของประเทศไทยต่อไป
	จากนโยบายจัดการศึกษาระดับประเทศ กระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชนและปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนนั้น ในระดับปฏิบัติจริง “สถานศึกษา” เป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งสถานศึกษาเอกชนจะมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือ การดำเนินงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การบริหารที่ดี ความสามารถในการจัดระบบ โครงสร้างองค์กร การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า (Steers, 1997:  46) สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากสถานศึกษาขาดภาวะผู้นำของการบริหาร สถานศึกษาจึงจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ต้องสร้างลักษณะความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นในตัวเอง เช่น เป็นผู้ที่คิดถึงภาพรวมของโลก เข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม มีความสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีและสามารถแบ่งปันประสบการณ์ผู้นำได้(Marshall Gold Smith, 2007:  37)   เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลที่มีบทบาทมากที่สุดในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  เป็นผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องมีความสามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  ความสามารถในการระดมและใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ   สังคมไทยอยากเห็นผู้บริหารการศึกษาของเราเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” และภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีอยู่ในผู้บริหาร (ธีระ รุญเจริญ, 2545:  5)   
	การจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้เริ่มขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา เนื่องจาก
	ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียน
	             โรงเรียนขนาดเล็ก     คือ  โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า  1,000 คน             โรงเรียนขนาดกลาง  คือ  โรงเรียนที่มีนักเรียน  1,000 - 2,000  คน             โรงเรียนขนาดใหญ่   คือ  โรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า   2,000  คน ขึ้นไป 
	ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียนมากกว่า 20 ปี
	ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียนน้อยกว่า  10 ปี
	2)  สภาพที่คาดหวัง หมายถึง  การรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนตามความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นด้วยวิจารณญาณเกี่ยวกับความคาดคะเน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ว่าควรจะมี ควรจะเป็น ควรจะเกิดขึ้น หรือว่าควรจะเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น โดยบุคคลรับรู้ความเป็นไปได้ว่า จะนำไปสู่การบริหารงานที่ดีขึ้น
	1)  สภาพที่เป็นจริง หมายถึง การรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  จากการมองเห็น และตีความ ทำความเข้าใจ ในการบริหารงานที่มีการปฏิบัติจริงของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แต่ละคนที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน อาจจะตีความ เข้าใจ ออกไปในทางต่างๆกัน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตใจและความคิดของแต่ละคน
	1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1.   เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
	2.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้จากสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ความคาดหวังของผู้บริหารและครู
	1.3  คำถามในการวิจัย
	1.  ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร
	2.  ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ตามการรับรู้สภาพที่เป็นจริงและตามสภาพที่คาดหวัง ของผู้บริหารและครู แตกต่างกันหรือไม่
	3.  ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีระยะเวลาก่อตั้งต่างกัน มีการรับรู้ตามสภาพที่เป็นจริง เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกันหรือไม่ 
	4.  ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีระยะเวลาก่อตั้งต่างกัน มีการรับรู้ตามสภาพที่คาดหวัง เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกันหรือไม่
	6.  ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน       มีการรับรู้ตามสภาพที่คาดหวัง เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกันหรือไม่
	1.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย
	ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
	โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  
	ข้อมูลพื้นฐาน
	ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
	1.  สภาพการรับรู้
	1.  มีความคิดความเข้าใจในระดับสูง
	2.  มีความสามารถในการนำปัจจัยต่างๆมากำหนด
	2.  ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน
	3.  มีความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับ
	4.  มีความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
	5.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์  
	3.  ขนาดของโรงเรียน
	    3.2  1,000 – 2,000 คน
	ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
	1.5  สมมติฐานการวิจัย     
	2.  ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีระยะเวลาก่อตั้งต่างกัน มีการรับรู้ตามสภาพที่เป็นจริง เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกัน
	3.  ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีระยะเวลาก่อตั้งต่างกัน มีการรับรู้ตามสภาพที่คาดหวัง เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกัน
	5.  ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการรับรู้ตามสภาพที่คาดหวัง เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แตกต่างกัน
	1.6  ขอบเขตของการวิจัย
	1.7 ประโยชน์ที่จะได้รับ
	1.  ข้อมูลในการวิจัยจะใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารงานของรัฐที่จะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนให้เจริญก้าวหน้า 
	2.  โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สามารถนำข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนต่อไป
	1.8  นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
	ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อความเข้าใจอันถูกต้องตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยจึงให้คำจำกัดความของคำบางคำที่ใช้ในการวิจัยดังนี้
	ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการที่ใช้อิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เต็มใจที่จะร่วมมือในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงาน ใช้ความสามารถใจการจูงใจสมาชิกในองค์กรเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์กรซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอื่นโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่นเป็นผู้ทำให้บุคคลอื่นไว้วางใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผู้นำเป็นผู้มีหน้าที่อำนวยการ สั่งการบังคับบัญชา ประสานงานโดยอาศัยอำนาจหน้าที่(Authority)เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ
	ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์  หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารสถานศึกษาเอกชนโดยยึดเป้าหมาย และภารกิจขององค์การเป็นหลัก และจะสรรหาวิธีการบริหารงาน ด้วยการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน การกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยรางวัลอันเกิดจากการบรรลุผลสำเร็จในงาน การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆโดยให้อำนาจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานด้วย  เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และยังคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างพนักงานด้วยกัน ซึ่งองค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์มี           5 องค์ประกอบ  ได้แก่
	2)  มีความสามารถในการนำปัจจัยต่างๆมากำหนดกลยุทธ์ (Gathering multiple inputs)   หมายถึง  การกำหนดกลยุทธ์แบบประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกัน วางแผนเกี่ยวกับภารกิจ ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์สถานศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบทางบวกและทางลบต่อการดำเนินงาน จากนั้นสรุปและเลือกกลยุทธ์ที่จะพัฒนาองค์กร ประเมินผลการดำเนินงาน โดยผู้นำหรือผู้บริหารจะมุ่งเน้นการแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายตามหลักการมีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษา นอกจากนี้ต้องมีการบริหารข้อมูลโดยจัดเป็นระบบสารสนเทศ จัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของสถานศึกษาได้
	ครู  หมายถึง บุคลากรวิชาชีพหรือผู้สอนในสถานศึกษาที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
	สภาพการรับรู้  หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเปิดรับต่อข้อมูลข่าวสาร โดยตั้งใจรับข้อมูลนั้นแล้วทำความเข้าใจ หรือการมองเห็น การแสดงความคิดเห็นที่บอกถึงความเห็น ความรู้สึก ความต้องการ ในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของผู้บริหาร  ซึ่งแต่ละคนอาจจะตีความในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันออกไปในทางต่างๆกัน ที่มีเหตุผลเป็นองค์ประกอบซึ่งแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยต่างๆ สภาพการรับรู้นี้ ประกอบด้วย
	ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน    หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่การจัดตั้งสถานศึกษาจนถึง
	ปัจจุบัน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความแตกต่างด้านกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา การสร้างความนิยม ความมีชื่อเสียง  แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
	ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การจัดแบ่งขนาดของโรงเรียนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)โดยแบ่งขนาดสถานศึกษาตามจำนวนนักเรียน ดังนี้ 
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	1.  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และ   ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
	2.4.3  มีความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต
	2.4.5  การกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง มีการกำหนดวิสัยทัศน์กว้างไกล ชัดเจน เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต กระตุ้นสมาชิกให้มีความรู้สึกสนใจ มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ที่สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและค่านิยมของสถานศึกษา ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการคิดและให้การสนับสนุน สะท้อนให้เห็นจุดหมายปลายทาง ทิศทางในอนาคตที่ทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ต้องมีความท้าทาย สร้างความคาดหวังที่เป็นสิ่งพึงปรารถนาที่มองเห็นได้ รับรู้ เข้าใจร่วมกันได้เหมือนกัน ทั่วกัน และมีแผนปฏิบัติที่แสดงให้เห็นวิธีการที่มุ่งสู่จุดหมายชัดเจน คุ้มค่า ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดยผู้บริหารจะมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ ถ้าผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ มีวิสัยทัศน์แคบ ก็อาจทำให้สถานศึกษาไม่พัฒนาหรือไม่สามารถดำรงอยู่ได้ 
	2.4.4  มีความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง
	      4. การให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่การที่ผู้นำการแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความคาดหวังกับผู้ใต้บังคับบัญชา จะเป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา และการที่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความคาดหวังสูง ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถใช้ทักษะ และความสามารถได้ดีกว่า เพื่อความสำเร็จขององค์การ 
	3)  การสร้างความเชื่อมั่นที่เป็นจุดมุ่งหมายของอุดมการณ์ (Inspiring belief in cause?) หมายถึง การสร้างความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การที่บุคคลจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัว หรือทำงานที่เสี่ยงอันตราย หรือยากลำบากได้นั้น บุคคลต้องเชื่อว่า อุดมการณ์นั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีคุณค่าควรแก่การเสียสละ การเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และเชื่อในความถูกต้องของอุดมการณ์ ทำให้บุคคลทุ่มเทความพยายามเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและเพื่อความสำเร็จเช่นเดียวกันในการปฏิบัติงาน ถ้าผู้นำทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เชื่อมั่นในตัวผู้นำ เชื่อมั่นในทีมงานตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่ จะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความผูกพัน เกี่ยวข้องจงรักภักดีและพร้อมที่จะทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน 
	E คือ สิ่งแวดล้อมในการทำงานสำหรับครู และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียน
	ยอดเยี่ยม สอนเฉลิม (2548:  77) วิจัยเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารกับกระบวนการวางแผนในสถานศึกษา เขตคุณภาพกำแพงแสนวิทยา สำนักเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ผลการศึกษาพบว่า  1)แบบภาวะผู้นำของผู้นำบริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นแบบมอบหมาย แบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นแบบขายความคิด โดยทุกแบบจะมีการปฏิบัติในระดับมาก  2)กระบวนการวางแผนในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างแบบของภาวะผู้นำกับกระบวนการวางแผนในสถานศึกษา ภาวะของผู้นำของผู้บริหารแบบมีส่วนร่วม และแบบขายความคิดมีความสัมพันธ์กันในระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
	วิทูล  แจ่มกลิ้ง (2547:  74) วิจัยเรื่อง  พฤติกรรมผู้นำที่ควรจะเป็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1)พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า ด้านพฤติกรรมผู้นำมุ่งงาน พบว่า ทุกข้อมีความสอดคล้องกัน ได้แก่ การปรับตัวต่อสถานการณ์ การกำหนดทิศทาง การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูง การกล้าเปลี่ยนแปลงองค์การและบุคลากรไปในทางที่ดีขึ้น ผู้บริหารควรจะมีความมั่นคงและมีความสม่ำเสมอในการทำงานและควรคำนึงถึงคุณภาพทางการศึกษาที่จะให้กับผู้เรียน 2)พฤติกรรมผู้นำที่ควรจะเป็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ด้านพฤติกรรมผู้นำที่มุ่งสัมพันธ์กับพนักงาน พบว่า ทุกข้อมีความสอดคล้องกัน ในส่วนที่ผู้บริหารควรมุ่งสัมพันธ์กับครู บุคลากรและนักเรียน การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การสร้างความร่วมมือหรือการตกลงร่วมกัน การสร้างแรงดลใจ สามารถตอบสนองความพอใจในความต้องการของบุคคล ทำให้คนรู้สึกว่างานมีคุณค่าสำคัญต่อตัวเขาเอง ส่งเสริมด้านอารมณ์และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและผู้บริหารควรจะมีการส่งเสริมหลักการและคุณค่าของบุคคลให้กับบุคลากร
	ยงยุทธ  แตงหอม (2546:  94) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการ ดำเนิน  การวางแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า  1)โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง มีสภาพการดำเนินการวางแผนปฏิบัติการประจำปีอยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน ขั้นตอนที่มีค่าคะแนนการดำเนินการสูงสุดคือ ขั้นการนำแผนไปปฏิบัติ รองลงมาคือ ขั้นการวางแผน ขั้นก่อนการวางแผน และขั้นประเมินผลตามระดับ  2)โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทองมีปัญหาการดำเนินการวางแผนปฏิบัติการประจำปีอยู่ในระดับมากทุกขั้นตอน ขั้นตอนที่มีคาคะนนการดำเนินการสูงสุดคือ ขั้นการนำผลไปปฏิบัติ รองลงมาคือ ขั้นการวางแผน ขั้นก่อนการวางแผน และขั้นการประเมินผลตามระดับ  3)โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพการดำเนินงานการวางแผนการปฏิบัติการประจำปีไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีระดับนัยสำคัญ .05 เมื่อพิจารณาแยกรายละเอียดแต่ละขั้นตอนพบว่าโรเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่  มีสภาพการดำเนินการวางแผนการปฏิบัติการประตำปี  ขั้นการวางแผนในเรื่องการกำหนดจุดเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและวิเคราะห์ความซับซ้อนของโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05
	ชัชวาล  วิภวชาติ (2545:  123) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทที่คาดหวังและบทบาที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในทรรศนะของครูผู้สอน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ ผลการวิจัย พบว่า 1)ครูผู้สอนมีทรรศนะต่อบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงเรียนทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบทรรศนะครูผู้สอนต่อบทบาทที่คาดหวังและที่เป็นจริงของผู้บริหารโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2)เมื่อเปรียบเทียบทรรศนะของครูชาย และครูหญิงที่มีต่อบทบาท ที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและครูหญิงมีทรรศนะต่อบทบาทผู้บริหารสูงกว่าครูชาย 3)ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีทรรศนะต่อบทบาทผู้บรหารไม่แตกต่างัน ครูที่มีประสบการณ์ทำงานระหว่าง 1-10 ปี และ 11-20 ปี มีทรรศนะต่อบทบาทที่คาดหวังสูงกว่าครูอีกสองกลุ่ม 4)เมื่อศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรในด้านขนาดของโรงเรียนที่ครูผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติการสอนอยู่ ปรากฏว่าครูในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีทรรศนะต่อบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารแตกต่างกัน แต่เมื่อทรรศนะต่อบทบาทที่เป็นจริงไม่แตกต่าง  
	การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในงาน ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี(ชูชัย  โพธิ์ช่วย, 2545:133)  พบว่า  ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในงานตามทัศนะของครู  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ การปฏิบัติงานที่เปิดโอกาสให้ใช้ ความสามารถที่มีอยู่ การเป็นสมาชิกที่สำคัญคนหนึ่งในสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรในปีที่ผ่านมา ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่คาดหวัง  ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะแนวทางตรงตามคามต้องการ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน ณ สถานศึกษา การได้รับเงินเดือนเพิ่มในปีที่ผ่านมาและการได้รับการยกยองจากผู้บริหารย่อย
	การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำมี 9 ประการ กล่าวคือ 1)อำนาจหน้าที่และตำแหน่ง  2)สถานการณ์แวดล้อม สิ่งแวดล้อมภายนอก  3)ขนาดของกลุ่มผู้ร่วมงาน       4) อายุ เพศ ประสบการณ์และคุณวุฒิของผู้นำ 5)ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้บริหารนาน ๆ พฤติกรรมด้านกิจสัมพันธ์ลดลง  6)ลักษณะของตัวผู้นำ เช่น ลักษณะทางกาย และบุคลิกภาพ เช่น ความซื่อสัตย์ ความกระตือรือร้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สติปัญญามีความสัมพันธ์กับการเป็นผู้นำ  7)ลักษณะของผู้ตาม  8)คุณลักษณะของงานที่ปฏิบัติและ 9)คุณลักษณะขององค์การ เช่น ปรัชญา ขนาด อายุ และบรรยากาศองค์การ(สุรชาติ  สังข์รุ่ง, 2542:  112) 
	การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกับประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สุภาพร  รอดถนอม, 2542:  89) พบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลองค์การ แสดงว่า ถ้าผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสูง จะทำให้ประสิทธิผลองค์การวิทยาลัยพยาบาลอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ส่วนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิผลองค์การแสดงว่าผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลองค์การวิทยาลัยพยาบาล
	การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมภาวะผู้นำที่เป็นจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย (นิรันดร  หมื่นสุข, 2542:  102) พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นำที่เป็นจริงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน ตามทัศนะของบุคลากรโดยส่วนรวมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่พฤติกรรมภาวะผู้นำที่คาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน ตามทัศนะของบุคลากรโดยส่วนรวมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ผู้บริหารโรงเรียนมีทัศนะต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำที่เป็นจริงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการวิพากษ์ ด้านการตัดสินใจ และด้านคุณธรรม มากกว่าครูผู้สอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
	การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ (จิรภา  สงวนสุข, 2540:  63)  พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สำคัญของผู้บริหารโรงเรียน มีดังนี้ คุณลักษณะส่วนตัวด้านบุคลิกภาพ คือ เชื่อมั่นในตนเอง สามารถวินิจฉัยตัดสินใจโดยใช้เหตุผล ด้านมนุษยสัมพันธ์คือ ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ ยึดหลักความถูกต้อง หรือหลักคุณธรรมในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ด้านภาวะผู้นำ คือ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
	สรุปได้ว่า เพื่อให้การกำหนดวิสัยทัศน์มีความสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ จะต้องนำกระบวนการแผนกลยุทธ์ คือ การศึกษาสภาพสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ภารกิจ และผลผลิตหลัก โดยภารกิจหลักของถสานศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และวิสัยทัศน์(Vision) เป็นภาพความสำเร็จของนักเรียน หรือสถานศึกษาในอนาคตที่อยากเห็น มาใช้เพื่อพิจารณาประกอบการกำหนดทิศทางของสถานศึกษา และการกำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา เพื่อการบริหารสถานศึกษาให้ดำเนินงานตามเป้าหมายของการบริการสาธารณะให้บรรลุผลสัมฤทธิ์หน่วยงานทุกระดับโดยอาศัยข้อมูลด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต และกลยุทธ์ 
	4)  ขั้นประเมินวิสัยทัศน์ การประเมินวิสัยทัศน์ทำให้ทราบว่า วิสัยทัศน์นั้น มีพลังและมีประสิทธิภาพเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามแผน และโครงการว่ามีความก้าวหน้าที่มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์เพียงใด ควรปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อย่างไร   
	3)  ขั้นนำวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ เมื่อกำหนดวิสัยทัศน์ตามขั้นตอนการสร้างวิสัยทัศน์แล้วจะได้วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และเมื่อคณะกรรมการบริหารแล้ว ควรสื่อสารให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบและเข้าใจตรงกัน กำหนดแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนำแผน/โครงการไปปฏิบัติ
	2)  ขั้นดำเนินการสร้างวิสัยทัศน์ มีขั้นตอนดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  2. วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน และศักยภาพของหน่วยงาน 3. กลุ่มผู้บริหารเสนอมุมมองแห่งอนาคต เป็นลักษณะของการสร้างฝันของผู้บริหารแต่ละคน (Create Individuals Dream) จะได้มุมมองที่หลากหลายและครอบคลุม  4. นำมุมมองของผู้บริหารแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน (Share and Relate the Dreams) เพื่อให้มุมมองของแต่ละคนมาเชื่อมโยงกันแล้วเรียงลำดับความสำคัญ             5. คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุกคน  6. ขัดเกลาสำนวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ มีสาระครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์
	1)  ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายและให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การรวมถึงการมีเจตคติที่ดีของสมาชิกที่มีต่อองค์กร
	     7)  การมุ่งที่กำไร (Profit-oriented) โดยทั่วไปแล้ววิสัยทัศน์จะมุ่งเน้นการสร้างกำไร 
	5)  แบบเจาะลึกลงรายละเอียด (Detailed) บางกรณีลักษณะวิสัยทัศน์อาจเป็นลักษณะการเจาะจงในรายละเอียดของเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้
	     3)  นวัตกรรมที่เป็นจริงได้ (Innovative realism) วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้จะต้องมีลักษณะใหม่ และเป็นไปได้จริง ซึ่งต้องอาศัยผู้นำที่มีความสามารถพิเศษ
	 องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ มีดังนี้
	ความสำคัญของวิสัยทัศน์ มีดังนี้
	    ประสงค์  ปราณีตพลกรัง และคณะ (2547:  35-37) กล่าวว่า ในทางการปฏิบัติมีแนวคิดที่สำคัญ 3 ประการ คือ ความแตกต่าง ต้นทุนต่ำ และการ ตอบสนอง สามารถนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์เฉพาะได้ 6 ประการคือ ความยืดหยุ่น (Flexibility)  ในการออกแบบและปริมาณการผลิต ต้นทุนต่ำ (Low Cost) การจัดส่ง (Delivery) คุณภาพ (Quality)  บริการหลังการขาย (After-Sale Service) และสายผลิตภัณฑ์ที่กว้าง (Broad Product Line) ด้วย กลยุทธ์ 6 ประการนี้จะทำให้ผู้บริหารการปฏิบัติการสามารถเพิ่มการผลิตและสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
	ความรวดเร็ว (Quickness) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว  ทันตามกำหนดเวลาทั้งด้าน การออกแบบ  การผลิต และการบริการ
	ความเชื่อถือได้ของการจัดตารางการทำงาน (Reliability of Scheduling) หมายถึง ความตรงต่อเวลา ความแม่นยำ ไม่ผิดพลาด ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือในบริษัท ซึ่งก่อให้ เกิดข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน
	การตอบสนองด้วยความยืดหยุ่น (Flexible Response) เป็นความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการออกแบบและปริมาณการผลิตสินค้า หรือบริการให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อก่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage)
	3.  การแข่งขันด้านการตอบสนอง (Competing on Response) การตอบสนองเป็นคุณค่าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดส่งให้ทันเวลา มีตารางการทำงานที่เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติงานที่สามารถยืดหยุ่นได้ในการตอบสนองต่อลูกค้าจะต้องมีความยืดหยุ่นได้ ใช้วิธีการดังต่อไปนี้
	     2.  การแข่งขันด้านต้นทุน (Competing on Cost) เป็นความพยายามทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะได้สามารถขายสินค้าได้ในราคาถูก  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการแข่งขันอย่างหนึ่งที่เรียกว่า ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership) การแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่ำจะต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผล  ดังนั้นองค์กรที่ใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่ำจึงต้องมีความเข้าใจในด้านการพยายามใช้ทรัพยากรให้เต็มที่อย่างมีประสิทธิผล การใช้กลยุทธ์ด้านต้นทุนต่ำนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่ำลง แต่เป็นการทำให้สินค้ามีต้นทุนถูกลงโดยที่คุณภาพยังคงเดิม
	      การสร้างความแตกต่างทางด้านประสบการณ์  (Experience Differentiation) โดย
	การสร้างความแตกต่างทางด้านบริการ (Services Differentiation) สามารถ
	การสร้างความแตกต่างทางด้านกายภาพ (Physical Differentiation) ทำได้
	1.  การแข่งขันด้านความแตกต่าง (Competing on Differentiation) ต้องพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการสามารถทำได้ดังนี้
	คูซี่ส์และโพสเนอร์(Kouzer&Posner, 2002; อ้างถึงใน ภูษิตา  อินทรประสงค์, 2552:    121) กล่าวว่า  ผู้นำที่สามารถพลิกผัน “วิกฤตการณ์” ให้เป็น “โอกาส” จนประสบความสำเร็จนั้นจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ ผู้นำจะเป็นผู้ที่แสวงหาโอกาสทำงานที่ท้าทาย ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ริเริ่มสิ่งใหม่ และเจริญก้าวหน้า โดยมีความเชื่อในความสามารถของมนุษย์ที่ปรับตัวเรียนรู้  ผู้นำไม่เพียงมีความสนใจเหตุการณ์ในอนาคตเท่านั้น แต่ยังมีความรัก ความภาคภูมิใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นกันเอง มีเมตตา กรุณากับผู้ร่วมงาน ดุจดั่งสมาชิกครอบครัว  ผู้นำจะไม่ใช้การบังคับหรือควบคุม แต่จะให้การส่งเสริม สนับสนุนสร้างความไว้วางใจ ผู้นำไม่ใช่บุคคลที่มีบุคลิกน่านับถือ หรือเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้มีพลังกระตือรือร้น มุ่งมั่น เชื่อถือได้ ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้จากการเรียนรู้ และฝึกฝนตนเองและเนื่องจากพฤติกรรมผู้นำเป็นกระบวนการที่ผู้นำใช้อำนาจ กระตุ้นให้เกิดอิทธิพลเหนือผู้ตาม
	   สรุปได้ ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรใช้พฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นในตนเองในผู้นำ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อที่จะใช้ความสามารถของตนเองให้เต็มที่ในการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าทางการศึกษา ผู้นำที่ปฏิบัติโดยยึดถือระบบคุณค่าของบุคคล ได้แก่ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และความเป็นมนุษย์ ผู้นำและผู้ตามมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการที่จะแสวงหาเป้าหมาย ในระดับที่สูงกว่า เพื่อให้ถึงจุดหมายที่ดีที่สุด จึงเป็นการสร้างความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคตให้แก่องค์กรของผู้นำ
	      3. การใช้เวลาปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชานอกเวลา ตลอดจน การให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
	   4)  การแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความคาดหวัง (Pygmalion effect) การที่ผู้นำคาดหวังผู้ตามในด้านดี ทำให้ผู้ตามพยายามปฏิบัติตามความคาดหวังของผู้นำ และพยายามทำให้ ผู้นำมั่นใจว่าการที่ผู้นำเชื่อว่าคนทำงานได้ดีนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง บุคคลที่ถูกทำให้เชื่อว่าตนทำงานดี จะทำงานได้ดีกว่าผู้ซึ่งไม่ได้คาดหวังหรือถูกคาดหวังว่าจะทำงานไม่ดี  การที่ผู้นำแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงถึงความคาดหวัง (Pygmalian effect) มีดังนี้  (พนิดา ดามาพงศ์, 2539:  22)      1.  พฤติกรรมที่ไม่ใช้คำพูด ประกอบด้วย ท่าทีของผู้นำระหว่างติดต่อกับผู้ใต้ บังคับบัญชา เช่น การยิ้ม การใช้น้ำเสียงที่อบอุ่น การพยักหน้าเป็นการยืนยันคำพูด      2. การให้ข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นโอกาส ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
	2)  การสร้างความเชื่อมั่น (Confidence building) ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของความเข้มแข็งทางอารมณ์ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเผชิญกับความเครียด ความยุ่งยากหรือการเสี่ยงต่ออันตรายในการปฏิบัติงาน ผู้นำ ต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การเชื่อมั่นในตัวผู้นำ เชื่อมั่นในทีมงาน ตลอดจนการเชื่อมั่นใน ความสามารถของตนเอง เช่น ทหารในสงครามซึ่งเผชิญกับการได้รับบาดเจ็บและความตาย ผู้นำต้องทำให้ทหารเหล่านี้ เชื่อมั่นในอาวุธที่ใช้ เชื่อมั่นในทีมงาน เชื่อมั่นในผู้นำ และเชื่อมั่น ในความเข้มแข็งและเป้าหมายของชาติ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นว่าถ้าทหารได้รับบาดเจ็บ จะได้รับการดูแลอย่างดี การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเชื่อมั่นจะทำให้พวกเขาเกิดขวัญ กำลังใจ และทุ่มเทความพยายามมากเป็นพิเศษในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
	1)  การเน้นการปฏิบัติ (Action orientation) ประกอบด้วยพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
	2.4.3  มีความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต หมายถึง การใช้ทักษะในการคาดคะเนอนาคตของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการกำหนดสภาพที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน สามารถสร้างโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆมาบริหารงานให้ประสบความสำเร็จได้ คิดหาวิธีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างหลากหลายไว้ตอบรับความต้องการในอนาคต เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเร่งด่วน ซึ่งผู้นำต้องมีการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นด้านต่างๆ เช่น การจัดทรัพยากรมนุษย์ในการปฏิบัติงาน  ความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งผู้นำเชิงกลยุทธ์ต้องทำความเข้าใจอนาคตแล้วเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อเรื่องต่างๆ คาดคะเนอย่างแม่นยำเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนคาดคะเนทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับสถานศึกษาในอนาคต และตอบสนองความต้องการได้ดีกว่าคู่แข่ง  
	สรุปได้ว่า ประเด็นสำคัญที่ผู้นำ หรือผู้บริหารจะต้องนำมาใช้ในการพิจารณาเพื่อวางแผนในการพัฒนาวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือ 1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจได้มาจากระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อการดำเนินงานขององค์กร 3. นำประเด็นที่สรุปได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อการดำเนินงานขององค์กร (ตามข้อที่1) และการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อการดำเนินงานขององค์กร (ตามข้อที่ 2) มาใช้พิจารณากำหนดเป็นทักษะที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายการทำงาน 4. ประเมินสรุปส่งผลกระทบทั้งทางบวก และทางลบต่อการดำเนินงานขององค์กรจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร 5. สรุปและเลือกกลยุทธ์ที่จะพัฒนาองค์กรนำไปสู่การกำหนดภารกิจและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในองค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน และ 6. การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรโดยเน้นการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร 
	2.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS ) เป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ MIS เนื่องจากในบางกรณีองค์ประกอบในการตัดสินใจมีความซับซ้อนมากเกินกว่าความสามารถในการประมวลผลของมนุษย์ ที่จะประมวลผลได้อย่างถูกต้องจึงทำให้เกิดระบบ DSS ซึ่งเป็นระบบที่สามารถกำหนดทางเลือกให้ผู้บริหาร หรืออาจมีการจัดลำดับทางเลือกให้กับผู้บริหาร ระบบ DSS เป็นระบบที่สามารถโต้ตอบได้ นอกจากนี้ยังมีโมเดลในการวางแผนตัดสินใจและการทำนาย ข้อมูลที่ใช้มักได้มาจากระบบ TPS, MIS และข้อมูลภายนอกองค์กร(จามรกุล  เหล่าเกียรติกุล, 2553, กุมภาพันธ์)
	- ช่วยให้ผู้บริการระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้าง
	- ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ 
	ลักษณะของระบบ MISที่ดี คือ
	ความจำเป็นของระบบสารสนเทศต่อการให้ข้อมูล ข่าวสารเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานในทุกๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจ การศึกษา หรือบริหารประชาชน ซึ่งบุคลากรของแต่ละองค์กรก็มีความต้องการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกัน ผู้บริหารระดับสูง (Top Manager) มีความต้องการสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยสรุปของสภาพในอดีต ปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Manager) มีความต้องการสารสนเทศที่ค่อนข้างละเอียดของสภาพในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (Operation Manager) มีความต้องการสารสนเทศเฉพาะด้านที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน การใช้สารสนเทศของผู้บริหารในระดับต่างๆ ก็เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการตัดสินใจออกได้ 3 ประเภท คือ 1.  การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง (Structure Decision) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ทำเป็นประจำ (Routine) มักมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่กำหนดขึ้นอย่างชัดเจน 2.  การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Decision) เป็นการตัดสินใจกับงานที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกองค์กร  และ3.  การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Decision) เป็นการตัดสินใจที่อยู่ระหว่างการดัดสินใจแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ฐานข้อมูลสำหรับผู้บริหารมีดังนี้
	2.4.2.2  บริหารจัดการข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศ 
	  แผนกลยุทธ์จะต้องมี 1. การพัฒนา (Develop) ผู้บริหารระดับสูงต้องมีการพัฒนาแผนขึ้นมาก่อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์การตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ 2. ประเมิน (Evaluate) การพิจารณาประเมินความเหมาะสมของแผน และ 3. เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม (Select) องค์การจำเป็นต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะที่สุด โดยอาศัยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากบุคคลหรือหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้นำเชิงกลยุทธ์เท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินใจและเลือกใช้กลยุทธ์ด้วยตนเอง
	  5.  การพัฒนา ประเมิน และเลือกกลยุทธ์ (Develop, evaluate, and select alternative strategies) กลยุทธ์ (Strategies) เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายทั้งหมดขององค์การ ตลอดจนวิธีการเพิ่มให้บรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจและทิศทางในอนาคต เป้าหมายการทำงานระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกลยุทธ์ในการทำงานซึ่งเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดผลดี และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ณ ระดับที่ยอมรับได้
	การวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้น ผู้นำจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ SWOT ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ ผู้นำเชิงกลยุทธ์จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสภาพแวดล้อม ตลอดจนศึกษาพลังของคู่แข่ง เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมขององค์การ โดยจำแนกออก ดังนี้
	4. การประเมินปัญหาและโอกาส (Assess problems and opportunities) เป็นการวิเคราะห์ถึงส่วนที่เป็นปัญหา (Problem) ที่เกิดจากภายใน และอุปสรรค (Threats) ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยผู้นำสามารถใช้เป็นเครื่องมือประเมินปัญหาและโอกาสจาก SWOT Analysis 
	3. การกำหนดทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จ (Determine the skills necessary for success) เป็นการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strengths) ที่เป็นทักษะ (Skills) และความสามารถ (Competence) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จต่อธุรกิจ เช่น ความสามารถในการรับรู้ความต้องการของลูกค้า ทักษะทางการตลาด ฯลฯ
	2. การวิเคราะห์สภาพภายในองค์การ (Analyze the organization) เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ภายในองค์การ เช่น ตำแหน่งขององค์การ สถานะทางการเงิน ทักษะด้านเทคนิค โครงสร้างองค์การ และหน่วยงาน ซึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในมือ
	    รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549:  5-9) การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการวางแผนเกี่ยวกับภารกิจขององค์กร ทิศทางเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในอนาคต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์การ ดังภาพที่ 2.5 
	2.4.2.1  การวางแผนกลยุทธ์
	แต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือ อย่าพยายามใช้คตินิยมแบบเพิ่มขึ้นทีละน้อย (Incrementalism) ซึ่งหมายถึงแนวทางการตัดสินใจที่ใช้พื้นฐานของสถานการณ์ที่แล้ว ๆ มาเป็นหลักกล่าวคือ ถ้าปีที่ผ่านมาเคยทำอย่างไร ก็มักจะใช้สิ่งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มหรือลดในปีต่อไป เพราะจะทำให้ขาดการพิจารณาข้อมูลแวดล้อมอื่น ๆ ที่สำคัญในเวลาปัจจุบันซึ่งแตกต่างไปจากในอดีตแล้ว 
	Et คือ จรรยาบรรณของครูรวมถึงผู้บริหาร 
	S คือ ความปลอดภัยในการใช้งานหรือการเรียนรู้ 
	D คือ นักเรียนเรียนจบตามเวลาที่ควรจะเป็น
	C คือ ค่าเทอม หรือค่าบริการทางการศึกษาที่ไม่แพงจนเกินไป 
	     Q คือ คุณภาพของผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันที่ให้ไว้กับสังคม และผู้ปกครอง 
	     3)  การบริหารงานแบบองค์รวม เป็นแนวคิดด้าน TQC ที่ไม่ให้มองงานแบบแยกส่วน ทำให้สูญเสียภาพรวมไป เชื่อมโยงงานกันไม่ได้ ทำให้สูญเสียภาพรวมไป ทำงานซ้ำๆ เพราะลงพื้นที่ครั้งหนึ่งเจาะเพียงเรื่องเดียว แก้ปัญหาขวัญกำลังใจพนักงานที่ตกต่ำจากการทำงานที่ต้องใช้เวลานานหลายครั้ง เอกสารมาก จนทำงานไม่ทัน การองค์รวมจะช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น ลดทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตของธุรกิจองค์กร
	     การบริหารงานแบบองค์รวม (TFM) จะเน้นการปฏิบัติงานหรือการบริหารงานเพียงอย่างเดียว ที่มองถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเข้ามาอยู่ในที่เดียวกัน นั่นคือ ต้องการทำอย่างเดียว แต่ให้ผลครอบคลุมทุกด้าน ไม่มองอย่างแยกส่วน แต่จะมองแบบองค์รวม ซึ่ง TFM นี้ จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานแบบ คุณภาพโดยรวม (TQC หรือ TQM)     2)  แนวคิดการบริหารงานแบบองค์รวม (TFM) การบริหารงานแบบองค์รวม อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การบริหารงานแบบตอบทุกคำถาม” หรือ “การบริหารงานแบบควบคุมทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง” ก็ได้ ก็จะมองเห็นภาพของความหมายชัดเจนขึ้นมูลเหตุจูงใจที่ต้องหาแนวคิดใหม่ในการบริหาร มีดังนี้ 1) ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกเหมือนมีงานเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป  2) องค์กรมีการจัดตั้งคณะทำงานหลากหลายคณะ โดยแยกเป็นเรื่องๆ  3) การใช้เวลาประชุมนาน เพราะมีหลายหัวข้อเรื่องที่ต้องพิจารณา  4) ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานตกต่ำ เพราะปริมาณงานมาก เอกสารมาก ทำงานไม่ค่อยทัน  5) พนักงานเริ่มมองแบบแยกส่วนไม่มององค์รวม เกิดการเชื่อมโยงมาที่งานประจำไม่ได้ มุ่งแก้เป็นจุดๆ โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่ในงานนั้น มุ่งงานของตนเองให้สำเร็จ แต่อาจมีผลกระทบต่อหน่วยอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน หรืองานตัวเองแต่เป็นปัจจัยอื่น ไม่ช่วยควบคุมต้นทุนหรือ OT เมื่อขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานอื่นช่วยเหลืองานตน หรือรู้ว่าเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายของคนอื่น ไม่ใช่ของตน
	D = การส่งมอบตรงเวลาที่นัดหมาย 
	C = ต้นทุนต่ำหรือราคาต่ำ 
	        Q = คุณภาพตามที่ตกลงกับลูกค้า 
	     1)  การบริหารงานแบบองค์รวม (Total Factors Management) เมื่อพิจารณาแบบผิวเผินแล้วจะคล้ายๆ กับการบริหารแบบคุณภาพโดยรวม (TQC หรือ TQM) แต่ TQC จะเน้นตัวคุณภาพ Q, C, D, S, M, E, Et ในการบริหารงาน และตอบสนองความพึงพอใจให้ลูกค้าเมื่อ 
	การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) เป็นความสามารถในการบริหารงานที่ให้ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 1) ต้องคำนึงถึงทั้งความเกี่ยวข้องกันและความมีอิสระต่อกัน  2) การวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจ  3) การแยกงานด้านบริหารออกเป็นระบบที่มีหลายระดับ โดยแต่ละระดับนั้นก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องของตัวงานและทักษะสำหรับงานนั้น ๆ ซึ่งบางคนอาจกระโดดข้ามไปมาระหว่างชั้นที่สูงกว่าและต่ำกว่าได้  4) ผู้จัดการที่มีอายุงานมากเท่าใด ก็ยิ่งจะเป็นผู้ที่มีทักษะและไหวพริบในการแก้ปัญหา (Intellectual ability) มากขึ้นเท่านั้น เช่น ผู้จัดการที่มีอายุงาน 25 ปี ย่อมมีทักษะในการแก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้จัดการที่มีอายุงานเพียงแค่ 1 ปี เป็น ต้น และการไต่เต้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ก็ยิ่งจำเป็นต้องมีทักษะดังกล่าวมากยิ่งขึ้นเช่นกัน และ 5) นักคิดเชิงระบบต้องมีความสามารถการจินตนาการเพื่อรับมือกับปัญหาซึ่งเป็นเรื่องของความสามารถในการสร้างมโนภาพ ในแต่ละองค์การจะประสบความสำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อองค์การนั้นมีผู้นำที่มีความสามารถในด้านความคิด ความเข้าใจ (Cognitive abilities) นอกจากนี้ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem solving) เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน เพราะเป็นคุณลักษณะที่ช่วยในการกำหนดทางเลือก ในการกำหนดทิศทางขององค์การ รวมทั้งการตั้งคำถามแบบเงื่อนไขข้อสมมุติ (What-if) ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยด้าน “การจินตภาพ”
	2.4.1  มีความคิดความเข้าใจระดับสูง หมายถึง การคิดเชิงกลยุทธ์นั้นต้องอาศัยทักษะด้านความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจระดับสูง เช่น ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพ ซึมซับและรับรู้แนวโน้มของสิ่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสรุปข้อมูลต่างๆเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ มีการประมวลผลข้อมูลต่างๆ คาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวิธีคิดเชิงระบบ แบบองค์รวม ที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารงานให้ฝ่ายต่างๆทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แยกงานด้านบริหารออกเป็นระบบที่มีหลายระดับ  ส่วนผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานที่มากจะเป็นผู้ที่มีทักษะและไหวพริบในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม เช่น ครู ชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
	คุณลักษณะของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของดูบริน(DuBrin, 1998: 355; อ้างถึงใน รังสรรค์  ประเสริฐศรี, 2549:  2) มี 5 ด้าน ดังนี้
	                  ของผู้นำเชิงกลยุทธ์
	โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เป็นองค์การแบบหนึ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ทันกับสังคมที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์เป็นเรื่องของความซับซ้อนทางลักษณะบุคลิกภาพ รูปแบบของวิธีคิดและการบริหารประสิทธิผล ซึ่งเป็นเรื่องของความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์
	สรุปได้ว่า ผู้นำเชิงกลยุทธ์ จะต้องนำกระบวนการแผนกลยุทธ์ คือ การศึกษาสภาพสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ภารกิจ และผลผลิตหลัก โดยภารกิจหลักของถสานศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และวิสัยทัศน์(Vision) เป็นภาพความสำเร็จของนักเรียน หรือสถานศึกษาในอนาคตที่อยากเห็น มาใช้เพื่อพิจารณาประกอบการกำหนดทิศทางของสถานศึกษา และการกำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา เพื่อการบริหารสถานศึกษาให้ดำเนินงานตามเป้าหมายของการบริการสาธารณะให้บรรลุผลสัมฤทธิ์หน่วยงานทุกระดับโดยอาศัยข้อมูลด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต และกลยุทธ์ 
	        เป็นการเลือกวิธีการทำงานที่มีทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมกับสถานศึกษาเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ  เทคนิคให้การกำหนดกลยุทธ์มีหลายวิธี เช่น การระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย การระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญ หรือการใช้เทคนิค SWOT เป็นต้น การกำหนดกลยุทธ์ซึ่งมี 3 ระดับคือ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Coperate strategy) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Business strategy) และกลยุทธ์ระดับโครงการ (Functional strategy) กลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับต้องมีความสัมพันธ์ และเป็นเหตุเป็นผล
	   3.  การกำหนดกลยุทธ์สถานศึกษา 
	    เป็นการแปลหรือเปลี่ยนพันธกิจ หรือทิศทางของสถานศึกษาให้เป็นแผนการดำเนินงานที่สามารถวัดได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้คาดหวังหรือให้สัญญาว่าจะสามารถดำเนินการให้ได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด (ยอดเยี่ยม สอนเฉลิม, 2548:  37)
	2.  การกำหนดทิศทางของสถานศึกษา 
	    4)  พันธกิจ(Mission) เป็นบทบาทหน้าที่ที่สถานศึกษาต้องกำเนินการ หรือ พันธกิจเป็นการนำวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นภาพฝันมาจัดทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีแนวปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องทำเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ นอกจากนี้พันธกิจยังมีความเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์หรือความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดจากการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
	    3)  วิสัยทัศน์(Vision) เป็นภาพความสำเร็จของนักเรียน หรือสถานศึกษาในอนาคตที่อยากเห็น วิสัยทัศน์ที่ดีต้องระบุภาพในอนาคตให้ชัดเจน สร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเกิดแรงบันดาลใจอยากปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และที่สำคัญวิสัยทัศน์ต้องเกิดจากการกำหนดร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่สำคัญ คือ กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกฝ่าย 
	  2)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลในการประเมินสถานศึกษาว่าเป็นอย่างไร และจะพัฒนาไปในทิศทางใด ซึ่งมี 2 ประเภทคือ สภาพแวดล้อมภายในโดยพิจารณาจาก “จุดแข็งและจุดอ่อน” และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยพิจารณาจาก “โอกาสและอุปสรรค”
	      1)  วิเคราะห์ภารกิจ และผลผลิตหลัก โดยภารกิจหลักของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ และผลผลิตหลัก คือ ผู้สำเร็จการศึกษา  เป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการวิเคราะห์ภารกิจ และผลผลิตหลัก คือ1.ประชุมคณะวางแผนเพื่อศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 2.ระดมความคิดกำหนดรายละเอียดรายการและเรียงลำดับความสำคัญภารกิจที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติ 3.จัดหมวดหมู่สิ่งที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติ 4.คณะวางแผนจำเป็นต้องวิเคราะห์เป้าหมายของผลผลิตหลักของสถานศึกษาหรือนักเรียนว่ามีกลุ่มใดบ้าง และ 5.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตหลักของสถานศึกษาในด้านปริมาณ และคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา
	  1. การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดทิศทางพัฒนาสถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้ 
	   สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545:  12-36) ในการดำเนินพันธกิจให้เป้าหมายของการบริการสาธารณะให้บรรลุผลสัมฤทธิ์หน่วยงานทุกระดับ สถานศึกษาต้องมีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลครอบคลุมทั้งในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต และกลยุทธ์ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการแผนกลยุทธ์ คือ การศึกษาสภาพสถานศึกษา การกำหนดทิศทางของสถานศึกษา และ การกำหนดกลยุทธ์สถานศึกษา 
	กระบวนการ 4 ขั้นนี้ เจ้าหน้าที่ประเมินผลจะต้องติดตามดูแลว่า ตารางกำหนดการประเมินผลได้จัดทำขึ้นจริง และได้ปฏิบัติไปตามนั้นจริง ๆ เมื่อโครงการเสร็จสิ้นลงแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสรุปผลการประเมินผลโครงการ และรายงานผลนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ การประเมินผลโครงการนั้นมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสองลักษณะคือ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในด้านความพร้อมในการดำเนินงาน และการมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผน และโครงการ
	  4.  การทำรายงานย่อ (a summary report) แบบรายงานย่อควรเป็นแบบง่าย ๆ ไม่สิ้นเปลือง และเป็นแบบถาวร ได้มาจากการพิจารณาตกลงร่วมกันของคณะผู้ร่วมงาน เรียกว่า แบบรายงานการประเมินโครงการ (project appraisal report: PAR)  
	  3.  การทบทวนผลงานโดยกลุ่ม (a group review) เป็นการร่วมกันพิจารณาระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปการประเมินผลงานที่ดีที่สุดซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่า การประเมินผลได้รับการรวมพิจารณาจากผู้มีอำนาจระดับสูงด้วยแล้ว วิธีการ คือ พยายามร่วมมือช่วยกันทบทวนสรุปผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาจะเป็นใครบ้างขึ้นอยู่กับโครงการแต่ละโครงการ 
	     1.  การทำรูปแบบโครงการให้ชัดเจน (clearification of project design) คณะผู้ร่วมทำโครงการ และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันวางรูปแบบโครงการ รวมทั้งการวางแผนจุดประสงค์ในระดับต่าง ๆ เครื่องมือวัดความก้าวหน้า และเงื่อนไขที่จำเป็นโดยใช้แบบตารางเหตุผลสัมพันธ์ (logical framework) วัดความชัดเจนของโครงการ
	    ประกอบ คุณารักษ์ (2546:  395-396) กล่าวว่า การประเมินผล (evaluation) เป็นการตีความผลที่ได้รับในเรื่องของความสอดคล้อง หรือขัดแย้งกับจุดประสงค์เฉพาะที่ตั้งไวครั้งแรก กุญแจสำคัญในการประเมินผลโครงการ ได้แก่การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวม 4 ประการ ดังนี้ 
	     การควบคุมกลยุทธ์ เป็นการพิจารณาว่ากิจกรรมที่ได้กำหนดหลังจากดำเนินงานแล้วประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ยังมีการว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลต่อเป้าประสงค์ต่อองค์กรในระดับโรงเรียน ระดับเขต หรือระดับชาติหรือไม่ ถ้าผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าประสงคืก็จะมีการปรับเปลี่ยนทบทวนกลยุทธ์ใหม่
	3)  การควบคุมกลยุทธ์  
	   สุพาดา สิริกุตตา และคณะ (2543:  15-16) กล่าวว่า การวางแผนที่มีประสิทธิผล (Effective planning) ควรมีลักษณะดังนี้ 1.มีความเฉพาะเจาะจง (specific) คือ แผนนั้นสามารถนำไปใช้ได้โดยตรงสำหรับโครงการนั้น 2.ยืดหยุ่นได้ (flexibility) บางองค์ประกอบต้องมีการปรับเปลี่ยนได้พอสมควรตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแผนจึงต้องมีลักษณ์ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ 3.ทำให้เกิดการประสานงาน (improved coordination) ลักษณะของแผนที่ดีจะต้องมีการกำหนดให้มีหน้าทีต่าง ๆ และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการประสารกันในการปฏิบัติ 4.ทำให้เกิดการควบคุมที่ดีขึ้น(better control) แผนที่ดีต้องเป็นแนวทาง และมาตรฐานเพื่อที่จะสามารถใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5.สามารถบริหารเวล่ได้ดีขึ้น (better time management) ลักษณะของแผนที่ดีจะต้องมีตารางเวลาเพื่อช่วยขจัดเวลาที่สูญเปล่า ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติตามแผนนั้นรวดเร็ว และทันเวลาสามารถทำให้การบริหารเวลามีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 6.สามารถนำไปใช้ได้จริง (practically plan)  เป็นแผนที่เหมาะสมไม่เกินจริง และสามารถปฏิบัติตามแผนนั้นได้
	การจัดการความรู้ (Knowledge management) ในองค์กรหรือการพัฒนาองค์กร และการจัดการ (Management development) เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยทั่วไปสิ่งที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การจัดการระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ฯลฯ
	การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ     ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน   ได้แก่ 
	การจัดทำผลผลิตหรือให้บริการแก่ลูกค้า หรือผู้รับบริการ
	การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อดำเนิน
	       การปฏิบัติการเป็นกระบวนการดำเนินการตามแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
	     2.  การปฏิบัติการ (Take Action)
	      แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกกำหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน และโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปแล้วการกำหนดแผนปฏิบัติการจะเป็นแผนรายปีโดยหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงานที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยอาจกำหนดในรูปแบบแผนภูมิแกนต์(Gantt chart) ดังนั้นรูปแบบของแผนปฏิบัติการที่จัดทำจึงมักนิยมดำเนินการโดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical framework project planning) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับต่างๆ) ตัวชี้วัดความสำเร็จ และทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงาน
	1.  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
	     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ (2552:  20)  การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  คือ การแปลงกลยุทธ์ออกเป็นแผนปฏิบัติการประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องทำ เวลาดำเนินการ ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ งบประมาณดำเนินงาน ตัวชี้วัด ซึ่งการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 2 ส่วน คือ  
	2)  การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
	   สรุปได้ว่า กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มีขั้นตอนการดำเนินงาน หลังจากที่ได้วิเคราะห์ SWOT แล้ว โดยนำจุดอ่อน และจุดแข็งที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนงาน จากนั้นกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยเน้นขั้นตอนการทำงานแบบ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Action) ของแต่ละขั้นตอนย่อยๆ ของการปฏิบัติงาน สรุป และประเมินผลการปฏิบัติงานภาพรวมของทั้งกระบวนการ 
	    นิรมล กิติกุล (2542:  66) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการวางแผนของคูนทซ์และวิชริช (Koontz and Weihrich) ซึ่งมีทั้งหมด 8 ขั้น คือ 1.พิจารณาโอกาสและความเป็นไปได้ 2.กำหนดวัตถุประสงค์ 3.พิจารณากำหนดเงื่อนไขในการวางแผน 4.กำหนดทางเลือก 5.เปรียบเทียบทางเลือกและทางเลือก ใดที่ให้ผลมากที่สุด 6.เลือกทางที่ดีที่สุด 7.กำหนดปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการวางแผน และกำหนดงบประมาณ
	    แก้วตา  ไทรงาม  และคณะ (2548:  23) แบ่งกระบวนการวางแผนเป็น 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นต้องการทักษะ และกลยุทธ์ของที่ปรึกษาที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1.กำหนดขั้นการวางแผนเป็นเรื่องช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจกระบวนการและวิธีการทำงานรวมทั้งบทบาทในกระบวนการ 2.กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์การตรวจติดตามการปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ช่องว่าง 3.การดำเนินการขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการคล้องรวมแผนปฏิบัติการดำเนินการ  การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เริ่มตั้งแต่การกำหนดภารกิจหลักขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวจนถึงการวิเคราะห์ และจัดวางกลยุทธ์นี้ผู้บริหารต้องตอบคำถามหลัก 3 ข้อ คือ องค์การ กำลังก้าวไปทางไหน (Where are you going?) สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?) และองค์การจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร (How do you get there?) 
	    ลีลา สินานุเคราะห์ (2542:  65) กล่าวว่า การวางแผนเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1) กำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องกำหนดให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เข้าใจตรงกันทุกคนว่าองค์การต้องการอะไร อย่างไร  2) การวิเคราะห์งาน ศึกษารายละเอียดของงานเพื่อกำหนดระดับขั้นตอนของงานให้เหมาะสม  3) การจัดทำรายละเอียดของการปฏิบัติงานแต่ละอย่างว่าควรจะกระทำอะไรบ้าง  4) กำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดคนให้เข้ากับงานตามความเหมาะสม    5) กำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ทำเป็นตารางเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละอย่างตลอกแผนงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุม  6) กำหนดงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน     7) ควบคุมและ ประเมินผลงานเพื่อทราบความสำเร็จของแผนงาน  8)กำหนดความยืดหยุ่นของแผนงาน ในกรณีมีอุปสรรค หรือมีปัญหา  
	1) การวางแผนกลยุทธ์ 
	ผู้นำมีบทบาทสำคัญ คือ บทบาทแรกในฐานะเป็นผู้วางแผนออกแบบ หรือกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ให้แก่องค์การ ส่วนบทบาทที่สองในฐานะของผู้ที่นำเอากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นผู้นำจึงเป็นทั้งผู้กำหนด และผู้นำสู่การปฏิบัติ ในกรณีที่องค์การยังไม่ได้จัดทำกลยุทธ์หรือกรณีที่องค์การกำลังแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม่ด้านกลยุทธ์ในกรณีนี้ผู้นำจะมีความสำคัญในฐานะผู้รับผิดชอบต่อการกำหนดทิศทางให้แก่องค์การ ต่อมุมมอง และความสามารถในการอ่านสภาพแวดล้อมของตนแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นองค์การที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบมานาน มีกลยุทธ์ในการนำองค์การไปสู่ความสำเร็จอยู่แล้วกรณีหลังนี้ ผู้นำมีความสำคัญในฐานะผู้นำสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 2.3
	สรุปได้ว่า รูปแบบของผู้นำเชิงกลยุทธ์ เป็นรูปแบบของผู้นำที่มีการผสมผสานระหว่างลักษณะของผู้นำหลายรูปแบบ เน้นการบริหารงานเพื่อให้บรรลุตามปรัชญาขององค์กรในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการ 
	             เป็นผู้นำที่ชอบกลยุทธ์แบบอนุรักษ์นิยมที่ยึดติดกับแนวคิดหรือวิธีการเดิมที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว ชอบหลีกเลี่ยงนวัตกรรมใหม่ที่อาจมีความเสี่ยง แต่เนื่องจากผู้นำประเภทนี้มีความต้องการมีอำนาจในการควบคุมอยู่ในระดับต่ำ จึงยอมรับความหลากหลายทางความคิดและการเปิดกว้างขึ้นในองค์การ พนักงานไม่ถูกบังคับให้ต้องยึดติดกับเป้าหมายและนวัตกรรมร่วมกัน แต่ละคนจะมีอิสระและการปฏิบัติงานประจำวันจะไม่ถูกวัดในเรื่องมาตรฐานสูงมากนักตราบเท่าที่ยังไม่ส่งผลเสียหายร้ายแรงแก่องค์การ
	4)  ผู้นำเชิงกลยุทธ์แบบผู้บริหารกระบวนการ (Process Manager หรือ PM)
	ผู้นำแบบนี้มุ่งแสวงหาโอกาส ความท้าทายและการริเริ่มใหม่จากภายนอก ในขณะที่การดำเนินงานภายในองค์การจะสร้างระบบโครงสร้างแบบหลวม ๆ ที่มีความยืดหยุ่น มีลักษณะที่เปิดกว้างสูง เน้นวัฒนธรรมองค์การด้วยค่านิยมการมีส่วนร่วมและการเปิดเผย ผู้นำแบบนี้มองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกว่าเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่องค์การได้มากมาย และพร้อมเปิดรับกระแสอิทธิพลภายนอกเข้าสู่องค์การเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นผู้นำที่มุ่งแสวงหาความท้าทายและมีแนวโน้มที่จะเลือกกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง องค์การที่บริหารภายใต้ผู้นำแบบนี้เป็นที่รู้จักทั่วไปในฐานะที่มีความเป็นหนึ่งในด้านเทคโนโลยี การริเริ่มสร้างสรรค์ทางการบริหารและการริเริ่มด้านนวัตกรรม การเปิดกว้างและกระจายอำนาจโดยการตัดสินใจต่าง ๆ จะดำเนินการเบ็ดเสร็จที่ระดับล่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากผู้นำเป็นผู้ที่มีความต้องการมีอำนาจในการควบคุมอยู่ในระดับต่ำ จึงมักกระจายอำนาจการตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่ดังกล่าว องค์การมีวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่นแบบหลวม ๆ แต่มีความอดทนสูงต่อการรับฟังความคิดและวิธีปฏิบัติอันหลากหลายของบุคคลอื่นได้ดี สิ่งที่เป็นจุดร่วมที่สำคัญก็คือ “อดทนต่อความหลากหลาย” พนักงานขององค์การจะถูกกระตุ้นและสนับสนุน กระบวนการในการปฏิบัติงานด้วยตนเองและได้รับความมีอิสระในการนำเสนอการตัดสินใจของตน ภาวะผู้นำแบบผู้สร้างสรรค์ที่ให้มีส่วนร่วมนี้ จึงช่วยสร้างบรรยากาศความร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ในการพัฒนาปรับปรุงด้านโครงสร้างและเกิดสิ่งริเริ่มใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ที่เกี่ยวกับการสร้างผลผลิต งานบริการและกระบวนการต่าง ๆ ขององค์การ
	3)  ผู้นำเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วม (Participative Innovator หรือ PI)
	      ผู้นำแบบนี้ไม่แสวงหาความท้าทายแต่ต้องการที่จะคงความควบคุมเอาไว้ โดยจะควบคุมงานตามหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์การไว้ที่ตนและมักปฏิเสธการกระทำใด ๆ ที่ตนเห็นว่าเป็นการเสี่ยง เป็นผู้ที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นภัยคุกคามและจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะปกป้องมิให้องค์การของตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นผู้นำที่ไม่แสวงหากลยุทธ์ใหม่ที่สร้างสรรค์ แต่จะยืดติดอย่างเหนียวแน่นกับแนวคิดเดิม หรือกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้น องค์การที่ดำเนินการภายใต้ผู้นำแบบนี้ จึงยากที่จะปรับปรุงพัฒนาให้เป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่มีผลผลิตและนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาด เป็นองค์การที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายต่ำ การดูแลอย่างใกล้ชิดและใช้วิธีการต่าง ๆ แบบอนุรักษ์นิยมอย่างเข้มงวด มีวัฒนธรรมองค์การที่ถูกกำหนดไว้ชัดเจนแล้ว ซึ่งทั้งผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการที่เคยปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว การตัดสินใจจะมีลักษณะการรวมศูนย์อำนาจสูง โดยผู้นำจะต้องรับรู้และเข้าไปเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจที่สำคัญโดยตรง
	2)  ผู้นำเชิงกลยุทธ์แบบผู้รักษาสถานภาพเดิม (Status Quo Guardian หรือ SQG)
	- เน้นกระจายการควบคุม
	- ไม่ชอบความท้าทาย
	- เน้นการควบคุมที่เข้มงวด
	- ไม่ชอบความท้าทาย
	- เน้นกระจายการควบคุม
	- ผู้นำแสวงหาความท้าทายสูง
	- เน้นการควบคุมที่เข้มงวด
	- ผู้นำแสวงหาความท้าทายสูง
	ในส่วนตรงกันข้ามกับคุณสมบัติในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เมื่อเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆภายนอกก็คือผู้นำแบบ HCI จะมีลักษณะอนุรักษ์นิยมในการบริหารจัดการต่างๆ ภายในองค์การ ทั้งนี้เกิดจากผู้นำมีความต้องการที่จะมีอำนาจในการควบคุมสูงจึงสร้างวัฒนธรรม การควบคุมที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน การบรรลุเป้าหมายและการให้รางวัลตอบแทนการทำงาน มีการตัดสินใจค่อนข้างจะมีลักษณะรวมอำนาจ โดยผู้นำจะกระจายอำนาจการตัดสินใจที่สำคัญน้อยมาก องค์การในอุดมคติของผู้นำแบบนี้ก็คือ องค์การที่สร้างสรรค์แต่ควบคุมมีพนักงานที่มีความผูกพันต่อกันอย่างเหนียวแน่น และเชื่อมั่นในวิธีการบริหารจัดการของผู้นำ
	เป็นผู้นำที่ชอบแสวงหาความท้าทายสูงแต่ยังเน้นการควบคุมการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์การอย่างเข้มงวด ผู้บริหารแบบ HCI จะมองสิ่งแวดล้อมว่าเป็นโอกาสและเต็มใจที่จะใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าชั้นสูงมาช่วยให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผู้นำที่แสวงหากลยุทธ์ที่มีลักษณะริเริ่มและมีความเสี่ยงทั้งระดับองค์การและระดับส่วนงานเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดใหม่หรืออุตสาหกรรมใหม่ได้
	1)  ผู้นำเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ที่ควบคุมสูง(High-Control Innovator หรือ HCI)
	รูปแบบของผู้นำเชิงกลยุทธ์ แบ่งตามคุณลักษณะของผู้นำที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังภาพที่ 2.2 
	2.3.3  รูปแบบผู้นำเชิงกลยุทธ์
	สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารสถานศึกษาเอกชนโดยยึดเป้าหมาย และภารกิจขององค์การเป็นหลัก และจะสรรหาวิธีการบริหารงาน ด้วยการกำหนดทิศทางที่ชัดเจน การกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยรางวัลอันเกิดจากการบรรลุผลสำเร็จในงาน การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆโดยให้อำนาจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานด้วย  เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และยังคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างพนักงานด้วยกัน 
	รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549:  1)  กล่าวว่า  ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นเรื่องของผู้บริหารระดับสูง และการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์นี้ก็มีความหมายคล้ายกับการเป็นผู้นำแบบมุ่งเน้นเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้นำที่จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยรางวัลอันเกิดจากการบรรลุผลสำเร็จในงาน หรือผู้นำเชิงปฏิรูปซึ่งเป็นกระบวนการนำเพื่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าความคงที่ ดังนั้น ผู้นำเชิงกลยุทธ์จึงต้องสนใจจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายขององค์การเป็นอย่างมาก การเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นเป้าหมายต้องอาศัยการประเมินซ้ำที่เป้าหมายและคุณค่าขององค์การ รวมทั้งกำหนดทิศทางขององค์การที่จะเกิดไปและให้อำนาจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานด้วย
	เนต์พัณณา ยาวิราช (2552:  3)  กล่าวว่า  ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบของผู้นำเชิงกลยุทธ์เริ่มต้นจากการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ หมายถึง ผู้นำที่มองการณ์ไกล ในอนาคตถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะยาวข้างหน้า เช่น 5-10 ปี และวางแผนกลยุทธ์เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ ผู้นำกลยุทธ์มีความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์
	ทรรศนะ บุญขวัญ (2548:  3) กล่าวว่า ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความสามารถในการทำนายอนาคต ด้วยมีสายตาที่กว้างไกล รักษาความยืดหยุ่น และใจกว้างพอที่จะให้อำนาจหรือรับฟังบุคคลอื่นในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เท่าที่จำเป็น 
	ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) มีนักทฤษฏีและนักวิชาการได้ให้คำจำกัดความไว้มากมายดังนี้
	เดวิด (David, 1997:  5; อ้างถึงใน รังสรรค์  ประเสริฐศรี, 2549:  2) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง กระบวนการบริหารที่จะให้ปฏิบัติภารกิจขององค์การให้สำเร็จ ขณะเดียวกัน ก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีขององค์การและสภาพแวดล้อมไว้ ลักษณะการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการกำหนดการปฏิบัติการ การประเมินผล และการตัดสินใจตามหน้าที่ ซึ่งช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังหมายถึงกระบวนการซึ่งรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 ประการเข้าด้วยกัน คือ (1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) (2) การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) และ (3) การดำเนินการในทางปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) 
	   ดูบริน (DuBrin, 2007:  391; อ้างถึงใน ยอดเยี่ยม สอนเฉลิม, 2548:  17) กล่าวว่า การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) หมายถึง กระบวนการในการกำหนดทิศทางกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์การ ในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้องค์การอยู่รอดต่อไปได้ การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ยังเป็นอีกหนึ่งในประเภทของภาวะผู้นำที่จะเป็นตัวผลักดันให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
	ปัจจุบันภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้นทำให้องค์การต้องเผชิญกับคู่แข่งทั้งภายในและภายนอก ความผันผวนที่ไม่หยุดนิ่งของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทำให้เกิดอุปสรรคและปัญหาอย่างมากแก่องค์การอย่างต่อเนื่อง ผู้นำจึงต้องเรียนรู้และปรับวิสัยทัศน์ของการบริหารจัดการให้ทันสมัยและนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญต่อผู้นำเป็นอย่างมาก เพราะสามารถทำให้ผู้นำมีแผนการดำเนินการที่มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น นอกจากผู้นำจะต้องหาความรู้ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้มากขึ้นแล้ว ยังจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ด้วย ดังนั้น ในบทความนี้จะกล่าวถึงคุณลักษณะของการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์และรูปแบบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของผู้นำว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติของผู้นำเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ
	2.3.2  ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
	สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการที่ใช้อิทธิพลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เต็มใจที่จะร่วมมือในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงาน ใช้ความสามารถใจการจูงใจสมาชิกในองค์กรเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์กรซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอื่นโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่นเป็นผู้ทำให้บุคคลอื่นไว้วางใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผู้นำเป็นผู้มีหน้าที่อำนวยการ สั่งการบังคับบัญชา ประสานงานโดยอาศัยอำนาจหน้าที่(Authority)เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ
	พระธรรมปิฎก (2543:  3) กล่าว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง คุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคลที่ชักนำให้คนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม โดยถูกต้องตามธรรม 
	เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540:  10) กล่าว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง การใช้อิทธิพลของบุคคลหรือตำแหน่งให้ผู้อื่นยินยอมปฏิบัติตาม เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
	ดาฟท์ (Daft, 1999:  478; อ้างถึงในนฤมล สุภาทอง, 2550:  18) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถของผู้นำในการใช้อิทธิพลโน้มน้าวผู้อื่นเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงภาวะผู้นำจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ผู้นำกับผู้ตาม การโน้มน้าวหรือการใช้อิทธิพล และการบรรลุเป้าหมาย 
	คำว่าภาวะผู้นำ (Leadership) มีนักทฤษฎีแ ละนักวิชาการได้ให้คำจำกัดความไว้มากมายดังนี้
	สรุปได้ว่า  ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึกของสมาชิกในองค์กรเพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์กร ซึ่งอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวได้มาจากความรู้ ความสามารถในการทำงาน ความสามารถใจการจูงใจ 
	สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์ (2548:  2)  กล่าวว่า  ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้มีอิทธิพล และบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถที่จะจูงใจชักนำหรือชี้นำให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลัง เพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกลุ่มให้สำเร็จ 
	เนตร์พัณณา ยาวิราช (2552:  1)  กล่าวว่า ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่น หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาก หรือได้รับการยกยองให้เป็นหัวหน้าในการดำเนินงานต่าง ๆ
	สมคิด บางโม (2545:  229)  กล่าวว่า ผู้นำ หมายถึง สมาชิกของกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อคนอื่น ๆ ในกลุ่มเป็นผู้ที่แผ่อิทธิพลไปยังคนอื่นมากกว่าการที่คนอื่นจะแผ่อิทธิพลมายังตนและสมาชิกคนอื่น ๆ ยอมรับโดยสมัครใจว่าบุคคลนี้เป็นผู้นำของกลุ่มและนำกลุ่มบรรลุเป้าหมายได้
	คำว่าผู้นำ (Leader) มีนักทฤษฎี และนักวิชาการได้ให้คำจำกัดความไว้มากมาย  ดังนี้
	สภาพที่เป็นจริง หมายถึง การรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  จากการมองเห็น และตีความ ทำความเข้าใจ ในการบริหารงานที่มีการปฏิบัติจริงของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน แต่ละคนที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน อาจจะตีความ เข้าใจ ออกไปในทางต่างๆกัน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตใจและความคิดของแต่ละคน
	กล่าวโดยสรุป สภาพการรับรู้  หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเปิดรับต่อข้อมูลข่าวสาร โดยตั้งใจรับข้อมูลนั้นแล้วทำความเข้าใจ หรือการมองเห็น การแสดงความคิดเห็นที่บอกถึงความเห็น ความรู้สึก ความต้องการ ในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของผู้บริหาร  ซึ่งแต่ละคนอาจจะตีความในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันออกไปในทางต่างๆกัน ที่มีเหตุผลเป็นองค์ประกอบซึ่งแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยต่างๆ สภาพการรับรู้นี้ ประกอบด้วย
	ประเภทของสภาพการรับรู้
	นอกจากนี้ความแตกต่างในการรับรู้ของของบุคคลขึ้นอยู่กับคุณสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย์และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย์ได้แก่ คุณสมบัติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เช่น ความมีไหวพริบ เชาวน์ ปฏิภาณ ความถนัด ส่วนอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ชุมชน สื่อ สิ่งแวดล้อมจะทำให้บุคคลมีความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อมั่นและค่านิยม ที่แตกต่างกันไป
	3.  ข้อสรุป คือ สารที่สำคัญที่สุดของทรรศนะ อาจเป็นข้อเสนอแนะข้อวินิจฉัย ข้อสันนิษฐาน ประเมินค่าซึ่งเจ้าของเสนอเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับและนำไปปฏิบัติ
	จิตต์นิภา  ศรีไสย์ (2547:  152) ได้กล่าวว่า  การรับรู้หมายถึงความคิดเห็น  ที่ประกอบ ด้วยเหตุผล และยังได้กล่าวถึงโครงสร้างของการรับรู้ว่าประกอบด้วย
	สุวัฒน์  วัฒนวงศ์ (2547:  81) กล่าวว่า การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการที่มนุษย์ติดต่อสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว โดยมนุษย์จะทำการตีความ ทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสได้แล้วทำการตอบสนองกลับไปอย่างเหมาะสม แต่ละคนอาจจะตีความในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันออกไปในทางต่างๆกัน ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตใจและความคิดของแต่ละคน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก มนุษย์จึงเลือกรับรู้เฉพาะข้อมูลที่พวกเขาสนใจ แล้วจึงนำ
	2.2.5  สภาพการรับรู้ต่อการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
	พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551:  7-8) กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารสถาบันการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ สถาบันอาจแบ่งส่วนบริหารดังนี้ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน วิทยาลัย สำนัก และศูนย์ โดยสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันอาจแบ่งส่วนราชการเป็นฝ่ายหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย วิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการเป็นคณะวิชา ภาควิชา แผนก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาหรือภาควิชา สำนัก หรือศูนย์ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าแผนก
	   9.  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา และไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งบุคคลป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
	8.  ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้จัดการหนึ่งคน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้          1) ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  2) ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน และ 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียน และหน้าที่อื่น ผู้รับใบอนุญาตจะทำหน้าที่ผู้จัดการก็ได้ 
	7.  ผู้อำนวยการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  1) ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรียนในระบบ  2) แต่งตั้ง และถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  3) ควบคุมปกครองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียน  4) จัดทำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับการให้การศึกษา    5) จัดทำหลักฐานเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการศึกษา และ 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับวิชาการตามระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียน และหน้าที่อื่น
	6.  ผู้รับใบอนุญาตจะแต่งตั้งรองผู้อำนวยการคนหนึ่งหรือหลายคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมายก็ได้ รองผู้อำนวยการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้อำนวยการ
	5.  ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้อำนวยการคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียน โดยผู้อำนวยการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสามารถทำงานให้กับโรงเรียนได้เต็มเวลาผู้รับใบอนุญาตจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการก็ได้
	   4.  คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละภาคการศึกษา
	   3.  การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา ค่าตอบแทนครูที่มีความรู้ และความสามารถที่ดี และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขยายกิจการ
	2.  คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียน  2)ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  3) ให้คำแนะนำการบริหาร และการจัดการโรงเรียนด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณวิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน  4) กำกับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ  6) ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียว หรือหลายครั้ง กรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบคณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดำเนินกิจการโรงเรียน    7) ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน  8) ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี งบการเงินประจำปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  9) พิจารณาคำร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน และ 10) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	   1. โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อยหนึ่งคนแต่ไม่เกินสามคน กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกับผู้จัดการหรือผู้อำนวยการ หรือเป็นบุคคลเดียวกันทั้งสามตำแหน่ง ให้ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองคน 
	        พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (2550 :  38-41) กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเอกชน ดังภาพที่ 2.1 สรุปได้ดังนี้
	2.2.4  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
	               ผู้บริหารต้องผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
	6.  มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นำและการจัดการ ดังนี้ 
	     นวัตกรรม และการวิจัย  โดยส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน และสังคม มีงบประมาณสำหรับการพัฒนาดังกล่าว และเผยแพร่ข้อมูลต่อชุมชน และสังคม 
	5.  มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม และการวิจัย ดังนี้
	      การบริการวิชาชีพสู่สังคม ตามความต้องการของชุมชน และสังคม มีงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับแผนการบริการวิชาชีพที่กำหนด
	     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องจัดระบบการดูแลให้คำปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
	     หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนจะต้องร่วมมือกับสถานประกอบการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ จัดระบบคอมพิวเตอร์ จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝึกงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
	2.  มาตรฐานที่ 2 หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน จะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
	     ผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพจะต้อง มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม มีความรู้และทักษะในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี การมีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ และทักษะในการทำงาน การศึกษาต่อ และประกอบวิชาชีพอิสระ 
	สรุปได้ว่า การอาชีวศึกษา หมายถึง การจัดการการศึกษาที่เน้นการเตรียมบุคลากรสู่การทำงานโดยเน้นการฝึกทักษะทางอาชีพ การสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวิชาชีพ และมีการแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
	บุญเทียม เจริญยิ่ง (2535:  25) กล่าวว่า การอาชีวศึกษา คือ  กระบวนการเรียน การฝึกทักษะ การสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง โดยมุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ พื้นฐานความรู้ของผู้เรียนและทักษะความรู้ใหม่ที่ได้รับ เป็นตัวกำหนดประเภทของกำลังคน 5 ประเภท คือ วิศวกร นักเทคโนโลยี ช่างเทคนิค ช่วงฝีมือแรงงาน และช่างไร้ฝีมือ
	บุศรินทร์ ปัทมาคม (2537:  34) ให้แนวคิดไว้ว่า  การอาชีวศึกษาคือ  การให้พื้นฐานวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความชำนาญในการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเศรษฐกิจ โดยจัดให้อยู่บนพื้นฐานของสังคมและให้เหมาะกับแนวทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น 
	ภิญโญ สาธร (2536:  311) กล่าวว่า การอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาวิชาชีพที่จะนำไปประกอบอาชีพทุกชนิด เพื่อดำรงชีวิตโดยมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาและครูผู้สอน มีรัฐสนับสนุนและควบคุมให้ตรงกับความต้องการของสังคม และตลาดแรงงานเพื่อมิให้การลงทุนทางการศึกษาโดยเปล่าประโยชน์
	เมธี ปิลันธนานนท์ (2533:  45) ได้กล่าวว่า อาชีวศึกษา คือ การศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรด้านฝีมือระดับคุณวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญา สำหรับอาชีพหนึ่ง หรือกลุ่มอาชีพ ช่างและงานต่าง ๆ อาชีวศึกษาตามปกติจัดขึ้นในระดับมัธยมปลาย จะต้องจัดให้มีการศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป วิชาทฤษฎีสัมพันธ์และฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาฝีมือที่ต้องการสำหรับอาชีพหนึ่ง ๆ สัดส่วนของวิชาชีพที่แตกต่างกันแต่ตามปกติและจะเน้นการฝึกภาคปฏิบัติ
	คำว่า “การอาชีวศึกษา” (Vocational Education) มีผู้ให้ความหมายของคำว่า “การอาชีวศึกษา” ไว้ดังนี้
	   แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพได้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยที่ประเทศไทยเริ่มมีอาชีพหัตกรรมมากขึ้นนอกเหนือไปจากอาชีพ กสิกรรม โรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรก คือ โรงเรียนพาณิชยการที่วัดมหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรียนเพาะช่าง และปี พ.ศ.2460 จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 ได้กำหนดว่าวิสามัญศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิชาชีพซึ่งจัดให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับประกอบการเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมต่าง ๆ และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2479 ได้ปรากฏคำว่า "อาชีวศึกษา" เป็นครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ อาชีวศึกษา ชั้นต้น กลาง และสูง รับนักเรียนจากโรงเรียนสามัญศึกษาของทุกระดับประโยคพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484   กระทรวงธรรมการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการและตั้งกรมอาชีวศึกษาขึ้น  โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กอง     คือ    1) สำนักงานเลขานุการกรม 2) กองโรงเรียน ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการโรงเรียนอาชีวศึกษา  3)กองวิชาการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตรแบบเรียน ทะเบียน การสอบไล่ และการออกประกาศนียบัตร และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2494 การอาชีวศึกษาได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยในแต่ละระดับกำหนดเวลา เรียนไม่เกิน 3 ปี  พ.ศ. 2499 การอาชีวศึกษาได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำดับโดยโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมอาชีวศึกษา ตอนปลาย หลายแห่ง ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง และโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงเฉพาะวิชาอีกหลายแห่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเข้าศึกษาต่อ ปี พ.ศ.2512 สถานศึกษาหลายแห่งได้รับการพัฒนาและเปิดสอนจนถึงระดับ ปวส. ได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนเป็นวิทยาลัย ซึ่งแห่งแรกคือวิทยาลัยพณิชยการพระนคร จนถึงปี พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษามีวิทยาลัยอยู่ในสังกัด จำนวน 90 แห่ง ในจำนวนสถานศึกษา 159 แห่ง ปี พ.ศ.2514 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดยรวมวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยโทรคมนาคม และวิทยาลัยช่างก่อสร้างในสังกัดกรมอาชีวศึกษาไปรวมเป็นสถาบันและเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 พ.ศ. 2515 ให้โอนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 36 แห่ง ของกรมอาชีวศึกษาไป กรมสามัญ ปี พ.ศ.2524 ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี พ.ศ.2527 ได้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ปี พ.ศ.2530 มีการจัดตั้ง "วิทยาลัยการอาชีพ" ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาทุกประเภทวิชาชีพและทุกหลักสูตรทั้งในและนอกระบบการศึกษา ปี พ.ศ.2533-2535 นี้มีผู้สนใจเรียนอาชีวศึกษามากจึงจัดตั้งสถานศึกษาเพิ่ม 20 แห่ง ปี พ.ศ.2535-2539 ได้มีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 93 แห่ง เฉพาะโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ 60 แห่ง วิทยาลัยสารพัดช่าง 25 แห่ง และอีก 8 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสู่ท้องถิ่น สนับสนุน การพัฒนาชนบท เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพในระดับช่างกึ่งฝีมือ และช่างเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการ ของตลาด แรงงาน และสอดคล้องกับสภาพเศษฐกิจและสังคมของประเทศ การอาชีวศึกษาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ขึ้นเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงาน และการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ โดยให้จัดหลักสูตรอาชีวศึกษา ไว้ 3 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2553, 13 ตุลาคม)
	สรุปได้ว่าหลัก และวิธีการจัดการสถานศึกษา จะต้องครอบคลุมตามหมวดที่ 4 มีสาระสำคัญ คือ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม มีแหล่งเพื่อการเรียนรู้ และจัดการประเมินผู้เรียนโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย  ซึ่งความสำเร็จของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับการจัดการบริหารโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองภาพของผลิตทางการศึกษาในอนาคตได้ และบอกผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
	-  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
	-  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ   สภาพแวดล้อม   สื่อการเรียน
	-  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
	-  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็น
	-  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
	3.  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
	-  ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
	-  ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
	-   ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
	2.1.2  หลักและวิธีจัดการสถานศึกษา
	สรุปได้ว่า สถานศึกษาต้องพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและทรัพยากรท้องถิ่น การวางแผนงานวิชาการ และส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนโดย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยุม่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้การจัดการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
	17.  บทบาทด้านการพัฒนา และใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้ และพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา         
	16.  บทบาทด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา สถานศึกษาต้องศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดทำ และตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์  หนังสืออ่านประกอบ  แบบฝึกหัด  ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน   
	15.  บทบาทด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา สถานศึกษต้องศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ จัดทำร่าง ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุง ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ และนำไปใช้ปฏิบัติ และประเมินผลการใช้ ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
	14.  บทบาทด้านการส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอื่น เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา 
	13.  บทบาทด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่นโดยระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา วิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ให้บริการด้านวิชาการ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
	  12.  บทบาทด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานบันอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม แสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน
	10.  บทบาทด้านการแนะแนว การจัดการศึกษามีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญ การมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดระบบงาน และโครงสร้างองค์กรแนะแนว ส่งเสริม และพัฒนาให้ครูได้รับความรู้ด้านจิตวิทยา และการแนะแนว ส่งเสริมความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง และชุมชน ประสานงานด้านการแนะแนว 
	             9.  บทบาทด้านการนิเทศการศึกษา โดยสร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ทั่วถึง ต่อเนื่อง และ จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาภายนอก
	8.  บทบาทด้านการพัฒนา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา
	7.  บทบาทด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา กำหนดแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทำงานของนักเรียน  ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา พัฒนาครู และให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ และเผยแพร่ผลการวิจัย สนับสนุนให้ครูนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
	   6.  บทบาทด้านการวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนบทบาท สถานศึกษาต้องกำหนดระเบียบการวัด และประเมินผล จัดทำเอกสารการวัด และประเมินผล และจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ พัฒนาเครื่องมือในการวัด และประเมินผล
	   5.  บทบาทด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  จัดเนื้อหาสาระและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิดให้ผู้เรียนรู้จักแก้ไขปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์ ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 
	4.  บทบาทด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพิ่มเติมเนื้อหาสาระให้สูง และลึกซึ้งขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ส่งเสริมความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก เนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
	   3.  บทบาทด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา จัดทำแผนการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ          
	2.  บทบาทด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ รวบรวมข้อมูล และกำกับ ดูแล นิเทศ และติดตามงานวิชาการ การพัฒนา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
	   1.  บทบาทด้านการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชน เพื่อจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนำไปสู่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน          
	      กระทรวงศึกษาธิการ (2550:  20-49) ได้มีแนวทางการกระจายอำนาจการบริหาร  และการจัดการศึกษาตามขอบข่ายภารกิจในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อให้การบริหาร และการจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เรื่องกำหนดบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 
	M คือ ขวัญกำลังใจของครูซึ่งส่งผลดดยตรงต่อคุณภาพของนักเรียน 
	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (อ้างถึงในสุรศักดิ์ สุทธิศรี, 2549:  13-22) ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ไว้ดังนี้ 
	2.4.5  มีการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์
	2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.1  การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
	       2.1.1  บทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษา
	11.  บทบาทด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  จัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางาน สร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็งโดยใช้  P-D-C-A ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี (SAR) และสรุปรายงานประจำปี
	    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542:  8-10) หลักและวิธีการจัดการสถาน ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 กล่าวถึงหลักการสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงจุดมุ่งหมาย และสาระเนื้อหาของหลักสูตร กระบวนการจัดการ และการประเมินผล ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
	          2.  การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความรู้ และคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการเรื่องต่างๆ  ดังนี้  
	-  ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่  
	ครอบครัวชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความ เป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
	ใช้ภูมิปัญญา
	โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
	-  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความ
	รู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา
	ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
	กันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
	และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอน และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภท  ต่าง ๆ
	มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
	4.  สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
	ดังนั้น การบริหารและการจัดการสถานศึกษาในปัจจุบันเน้นสถานศึกษาต้องพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและทรัพยากรท้องถิ่น การวางแผนงานวิชาการ และส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม มีแหล่งเพื่อการเรียนรู้ และจัดการประเมินผู้เรียนโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย  การบริหารสถานศึกษาดังที่กล่าวมาแล้วจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาซึ่งมีผู้ขับเคลื่อนกลไกสำคัญ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคของการปฏิรูปการเรียนรู้  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนตามรูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ซึ่งหมายถึง ผู้นำ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความสร้างสรรค์  มองการณ์ไกล รวมถึงแผนกระบวนการทำงานเพื่อให้องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด 
	2. 2  การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
	2.2.1  แนวคิดในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
	2.2.2  ความหมายของอาชีวศึกษา
	    กู๊ด (Good, 1973:  645; อ้างถึงใน เมธี ปิลันธนานนท์, 2533:  46) ได้ให้ความหมายของการอาชีวศึกษาไว้ว่า การอาชีวศึกษาหมายถึง การศึกษาที่มีระดับต่ำกว่ามหาวิทยาลัย เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมผู้เรียนเข้าสู่การเลือกงานอาชีพในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะหรือเป็นการศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาแรงงานฝีมือให้มีระดับสูงขึ้นรวมทั้งการศึกษา การค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจและคหกรรม ในทำนองเดียวกัน 
	2.2.3  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
	1.  มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียน และผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
	3.  มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องเป็นดังนี้
	4.  มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม มีดังนี้  
	ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเอกชน
	โดยแต่ละฝ่ายจะมีขอบเขตหน้าที่ สรุปได้ดังนี้
	ฝ่ายบุคคล มีขอบข่ายงานเกี่ยวกับ    งานทะเบียนครู/แต่งตั้ง/ถอดถอน          การจัด
	บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน   การวางแผนและธำรงรักษาบุคลากรและจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่ครู   และบุคลการ
	ฝ่ายวิชาการ    มีขอบข่ายงานเกี่ยวกับรวบรวมและจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ
	เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ การพัฒนาส่งเสริมทางด้านการเรียนรู้ การพัฒนาส่งเสริมด้านการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการเรียน การจัดระบบสารสนเทศและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการประเมินผล
	กิจการนักศึกษาและแนะแนว      มีขอบข่ายงานเกี่ยวกับวางแผนและดำเนินงาน
	กิจกรรมนักศึกษา วางแผนดำเนินการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน ประสานผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในการหาหนทางช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา 
	ฝ่ายทะเบียนแลวัดผล มีขอบข่ายงานเกี่ยวกับ งานการจัดทำสถิติข้อมูล สารสนเทศ
	นักศึกษา งานประมวลผลการสอบ งานรับรายงานตัวนักศึกษา งานตรวจสอบหลักฐาน งานจัดทำทะเบียนนักศึกษา งานการลงทะเบียน งานการจัดทำระเบียนผลการเรียน งานตรวจสอบเวลาเรียน งานการตรวจสอบและการขออนุมัติผลการเรียน และออกใบรับรองวุฒิ ปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียนและอื่น ๆ (ของนักศึกษา)
	ฝ่ายวินัยและความประพฤติ มีขอบข่ายงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลความประพฤติ
	ของนักเรียนเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
	ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีขอบข่ายงานเกี่ยวกับดำเนินกิจกรรมทั้งทางด้าน
	สนับสนุนงานวิชาการและงานบริหาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทุกด้าน เช่น พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารจัดการ และการเรียนการสอน และบริการฝึกอบรมและประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
	ฝ่ายธุรการและการเงิน มีขอบข่ายงานเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษาผู้บริหารเกี่ยวกับธุรการ
	ของโรงเรียนติดตามการบริหารงานด้านธุรการต่าง ๆ ช่วยตรวจและกลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมงานต่าง ๆ ที่จะให้ผู้บริหารลงนาม  ต้องให้มีความถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ  ช่วยประสานสัมพันธ์ต้อนรับผู้มาติดต่องานที่เกี่ยวกับงานธุรการ  หน้าที่วางแผนและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ
	สรุปได้ว่า โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คือ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีอำนาจในการบริหารสถานศึกษา และกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน โดยอาจแบ่งหน่วยงานในสถาบันเพื่อความสะดวกในการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน  
	ดังนั้น โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกำหนดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารและการปฏิบัติงาน การจัดแบ่งโครงสร้างการบริหารที่มีความชัดเจนในแง่บทบาทหน้าที่ แนวปฏิบัติ สายการบริหารจะช่วยให้บุคลากรในสถานศึกษาได้ใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในการกำหนดวิสัยทัศน์(Vision) และพันธกิจ (Mission) ของสถานศึกษาที่ผู้บริหารอยากเห็นในอนาคต 
	สิ่งที่ตีความได้นี้ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆต่อไป การรับรู้จะแตกต่างกันไปในคนแต่ละคน คนสองคนสามารถมองเหตุการณ์เดียวกันไปในคนละทางได้ ปัจจัยอีกปัจจัยที่มีผลในการรับรู้ข้อมูล นอกจากรายละเอียดของข้อมูล ได้แก่ สภาพแวดล้อม การชักจูง ความเชื่อต่างๆ หรือแม้แต่ในด้านกายภาพ ซึ่งทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เรา รับรู้ผิดไป และคนแต่ละคนจะเข้าใจเหตุการณ์แตกต่างกันไป  
	1.  ที่มา คือ ส่วนที่เป็นเรื่องราวต่างๆอันทำให้เกิดการรับรู้
	2.  ข้อสนับสนุน คือ ข้อเท็จจริง หลักการ รวมทั้งการรับรู้ ความคิดเห็นและมติของ
	ผู้อื่นเพื่อประกอบให้เป็นเหตุผลสนับสนุนข้อสรุป
	1.  การรับรู้ตามสภาพที่เป็นจริง  เป็นการมองเห็น สัมผัสและตีความ ทำความเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 
	2.  การรับรู้ตามสภาพที่คาดหวัง เป็นการรับรู้ของบุคคลต่อความสามารถของตนเองหรือโอกาสและความเป็นไปได้ที่เขาจะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยทั่วไปแล้วบุคคลที่มีความคาดหวังสูงย่อมมีแรงจูงใจ การคาดหวัง (expectancy) เป็นการตั้งความปรารถนาที่จะเกิดขึ้นของบุคคลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น พนักงานคาดหวังว่าเขาจะได้โบนัสประมาณ 4-5 เท่าของเงินเดือนในปีนี้ การคาดหวังทำให้พนักงานมีชีวิตชีวาซึ่งบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจผิดหวังก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวังมักไม่ตรงกันเสมอไป ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นห่างกับสิ่งที่คาดหวังมากก็อาจจะทำให้พนักงานคับข้องใจในการทำงาน การคาดหวังก่อให้เกิดแรงผลักดันหรือเป็นแรงจูงใจที่สำคัญต่อพฤติกรรม 
	สภาพที่คาดหวัง หมายถึง  การรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนตามความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นด้วยวิจารณญาณเกี่ยวกับความคาดคะเน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ว่าควรจะมี ควรจะเป็น ควรจะเกิดขึ้น หรือว่าควรจะเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น โดยบุคคลรับรู้ความเป็นไปได้ว่า จะนำไปสู่การบริหารงานที่ดีขึ้น
	  2.3  ภาวะผู้นำและภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
	2.3.1  ภาวะผู้นำ
	สูง
	ผู้สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม (Participative Innovator หรือ PI)
	ผู้สร้างสรรค์ที่ควบคุมสูง (High-Control Innovator หรือ HCI)
	ผู้บริหารกระบวนการ (Process Manager หรือ PM)
	ผู้รักษาสถานภาพเดิม (Status Quo Guardian หรือ SQG)
	ต่ำ
	สูง          ระดับความต้องการมีอำนาจในการควบคุม ต่ำ
	ภาพที่ 2.2  ประเภทของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
	ที่มา:  Nahavandi, 2000:  208; อ้างถึงในนฤมล สุภาทอง, 2550:  24
	2.3.4  ภาระหน้าที่ของผู้นำเชิงกลยุทธ์ 
	ภาพที่ 2.3  แสดงบทบาทคู่ขนานของผู้นำกลยุทธ์ 
	ที่มา:  Nahavandi, 2000:  203 ; อ้างถึงใน นฤมล สุภาทอง, 2550:  20
	     2.  การประเมินความก้าวหน้า (assessment of progress) คือ การสำรวจจุดประสงค์ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเป็นโครงการ ผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการว่าผลที่ได้รับนั้นได้นำไปสู่ความสำเร็จตามจุดประสงค์ของโครงการหรือไม่ และในท้ายที่สุดก็ดูว่าความก้าวหน้านั้นมีส่วนทำให้บรรลุนโยบายขั้นสูงที่วางแผนไว้อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ตรวจสอบในเรื่องของการทำงานขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นทรัพยากรโครงการและการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความก้าวหน้าที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ทำให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมาย
	2.3.5  ผู้นำเชิงกลยุทธ์กับการบริหารสถานศึกษา 
	2.4   ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
	ภาพที่ 2.4   แผนภาพแสดงคุณลักษณะเฉพาะเชิงพฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติ 
	ที่มา:  DuBrin, 1998:  355;  อ้างถึงใน รังสรรค์  ประเสริฐศรี, 2549:  2
	สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (2542, 12 พฤศจิกายน) กล่าวว่า การบริหารงานแบบองค์รวม เป็นแนวคิดหนึ่งในการรวมงานให้เป็นหนึ่งเดียวจะได้ไม่หลงลืมงานที่ต้องทำมากมาย การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) เป็นการรวมคนให้ทำงานร่วมกันจนเป็นทีมงาน แต่การบริหารงานแบบองค์รวม เป็นการรวมงาน (Merge) ที่ทำให้ทุกงานได้รับการทำงานตามจังหวะที่ต้องทำในกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ เช่น เมื่อจะทำงานชิ้นหนึ่ง ก็ให้มองคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ในคราวเดียวกัน ตั้งแต่การจัดเตรียมคน อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ขณะทำงานก็คำนึงทั้งสามองค์ประกอบ สุดท้ายเป็นการเคลียร์งาน ทำความสะอาด ให้มีความปลอดภัย และป้องกันสิ่งแวดล้อม จนจบงาน ตลอดจนจัดให้มีระบบการทำงานที่มี 3 ปัจจัย อยู่ในวิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน สัญญาจ้างเหมา การประเมินผลงานพนักงาน ดังนี้
	S = ความปลอดภัยในการใช้งานหรือปฏิบัติงาน 
	M = ขวัญกำลังใจของผู้ทำงาน 
	E = สิ่งแวดล้อมในการทำงานและที่ส่งผลกระทบต่อภายนอก และ
	Et= จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงเจ้าของบริษัท 
	การบริหารจัดการในปัจจุบัน ได้นำแนวคิดความเป็นองค์รวมมาเป็นแนวคิดในการบริหารและสร้างนวัตกรรมการบริหารมากมาย ซึ่งถ้าวิเคราะห์ให้ดีจะเห็นได้ว่าต่างอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเดียวกัน จะต่างกันก็ตรงวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการนำไปใช้เท่านั้น ขอยกตัวอย่างแนวคิดและนวัตกรรมการบริหารที่มีแนวคิดเป็นองค์รวมซึ่งเราคุ้นเคยกันบางเรื่อง เช่น   1.  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึงการพัฒนาที่ต้องคำนึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกๆด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มด้วยความเอื้ออาทรเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม ซึ่งวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 จะมุ่งให้ทุกหน่วยงานพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมตามแนวคิดนี้ทั้งสิ้น รวมทั้งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
	279Bการบริหารจัดการในปัจจุบัน ได้นำแนวคิดความเป็นองค์รวมมาเป็นแนวคิดในการบริหารและสร้างนวัตกรรมการบริหารมากมาย ซึ่งถ้าวิเคราะห์ให้ดีจะเห็นได้ว่าต่างอยู่บนพื้นฐานแนวคิดเดียวกัน จะต่างกันก็ตรงวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการนำไปใช้เท่านั้น ขอยกตัวอย่างแ...
	2.  การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic  Planning )เป็นกระบวนการสร้างภาพอนาคตขององค์กรและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามภาพอนาคต  ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ    4 ประการคือ 1) การมุ่งเน้นอนาคต  2) การมุ่งเน้นจุดมุ่งหมายรวมขององค์กร  3) การมุ่งเน้นกระบวนการ  และ  4) การมุ่งเน้นภาพรวม 
	280B2.  การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic  Planning )เป็นกระบวนการสร้างภาพอนาคตขององค์กรและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามภาพอนาคต  ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ    4 ประการคือ 1) การมุ่งเน้นอนาคต  2) การมุ่งเน้นจุดมุ่งหมายรวมขององค์กร  3) การมุ่งเน้นกระบว...
	3.  การวิจัย ( Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า การหาคำตอบ การหาความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ โดยวิธีการที่เป็นระบบหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ แต่งานวิจัยที่สร้างสรรค์เพื่อประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ ๆ ที่องค์กรต่าง ๆ นิยมนำมาใช้คือการวิจัยและพัฒนา (Research and experimental development) ซึ่ง 
	281B3.  การวิจัย ( Research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า การหาคำตอบ การหาความรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ โดยวิธีการที่เป็นระบบหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ แต่งานวิจัยที่สร้างสรรค์เพื่อประดิษฐ์...
	4.  การบริการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Management ) เป็นหลักการบริหารอย่างหนึ่งในยุคใหม่ที่มีทั้งการบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ กลุ่มทำงานหรือให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมกำกับติดตามการดำเนินงาน ร่วมระดมทรัพยากรมีทั้งการมีส่วนร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรับผิดชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์กร
	282B4.  การบริการแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Management ) เป็นหลักการบริหารอย่างหนึ่งในยุคใหม่ที่มีทั้งการบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ กลุ่มทำงานหรือให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมกำกับติดตามการดำเนินงาน ร่วมระดมทรัพยากรมีทั้งการ...
	5. นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการบริหารอื่น ๆ  เช่น Balanced Scorecard  คือ การกำหนดผลสำเร็จอย่างสมดุลรอบด้านเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สามารถมองเห็นความสมดุลและความสัมพันธ์ของการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านลูกค้า  2) ด้านกระบวนการภายในองค์กร  3) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา  และ 4) ด้านการเงิน  วงจร PDCA  คือ วงจรคุณภาพ หรือ วงจรเดรมมิ่ง ได้แก่ Plan (วางแผน)  Do (ปฏิบัติตามแผน)  Check (ตรวจสอบ) และ Action ( ปรับปรุงพัฒนา ) เป็นกระบวนการเชิงระบบที่นิยมใช้ในการปรับปรุงคุณภาพได้ทุกองค์กร
	283B5. นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการบริหารอื่น ๆ  เช่น Balanced Scorecard  คือ การกำหนดผลสำเร็จอย่างสมดุลรอบด้านเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สามารถมองเห็นความสมดุลและความสัมพันธ์ของการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนทั้ง 4 ด้...
	  สรุปได้ว่า ความคิดความเข้าใจระดับสูง คือความสามารถในการบริหารจัดการแบบองค์รวมของผู้บริหารสอดคล้องกับการคิดเชิงระบบหรือบูรณาการ ซึ่งผู้นำต้องมีความสามารถในด้านความคิด ความเข้าใจ (Cognitive abilities) มีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem solving) รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาภายใต้หลักประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึง การบริหารแบบคุณภาพโดยรวม (TQC หรือ TQM) แต่ TQC จะเน้นตัวคุณภาพ Q, C, D, S, M, E, Et ในการบริหารงาน และตอบสนองความพึงพอใจ ในทางการศึกษาลูกค้า หมายถึง ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญของการบริหารแต่ละส่วนได้ดังนี้ 
	284B  สรุปได้ว่า ความคิดความเข้าใจระดับสูง คือความสามารถในการบริหารจัดการแบบองค์รวมของผู้บริหารสอดคล้องกับการคิดเชิงระบบหรือบูรณาการ ซึ่งผู้นำต้องมีความสามารถในด้านความคิด ความเข้าใจ (Cognitive abilities) มีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem...
	สำหรับนักเรียน 
	2.4.2  มีความสามารถในการนำปัจจัยต่างๆ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ หมายถึง  การกำหนดกลยุทธ์แบบประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกัน วางแผนเกี่ยวกับภารกิจ ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์สถานศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบทางบวกและทางลบต่อการดำเนินงาน จากนั้นสรุปและเลือกกลยุทธ์ที่จะพัฒนาองค์กร ประเมินผลการดำเนินงาน โดยผู้นำหรือผู้บริหารจะมุ่งเน้นการแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายตามหลักการมีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษา นอกจากนี้ต้องมีการบริหารข้อมูลโดยจัดเป็นระบบสารสนเทศ จัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของสถานศึกษาได้
	ภาพที่ 2.5  แสดงโมเดลการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (The strategic planning model) 
	ที่มา:  DuBrin, 1998:  344 ; อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549:  6
	1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Analyze the environment) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อธุรกิจ เช่น ลักษณะพิเศษเฉพาะของการแข่งขันในอุตสาหกรรม ความต้องการซื้อสินค้า การใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ ซึ่งผู้นำสามารถค้นหาได้จากฐานข้อมูล และอินเตอร์เน็ต
	S (Strengths) : จุดแข็งด้านทรัพยากรที่มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน (Potential resource strengths and competitive capabilities) หมายถึง ความแข็งแกร่ง (ข้อดี) ทักษะ (Skill) และความสามารถทางการแข่งขัน (Competitive compentence) ที่สามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดกับองค์การ จุดแข็งที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เช่น กลยุทธ์ที่มีอำนาจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการใช้ทักษะที่ดีและความเชี่ยวชาญในขอบเขตที่สำคัญ สภาพการเงินที่แข็งแกร่ง เป็นต้น
	W (Weaknesses) : จุดอ่อนเกี่ยวกับศักยภาพของทรัพยากรที่มี และความเสียเปรียบทางการแข่งขันภายใน (Potential resource Weaknesses and competitive deficiencies) หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้นำจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหา เช่น ทิศทางกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้าสมัย เป็นต้น
	O (Opportunities) : โอกาสของบริษัทที่เป็นไปได้ (Potential company opportunities) หมายถึง ข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ผู้นำอาจแสวงหาโอกาสจากสภาพแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่ง และนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์การบริหารที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เช่น สามารถให้บริการกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น หรือขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เป็นต้น
	T (Threats) : อุปสรรคที่เป็นไปได้ที่อาจคุกคามเป็นอยู่ที่ดีขององค์การ (Potential external threats to a company’s well-being) เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งผู้นำจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การบริหารให้สอดคล้องและขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเข้ามาของคู่แข่งขันใหม่ที่มีศักยภาพ อุปสรรคจากผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนกันได้ เป็นต้น
	    1.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS ) เป็นระบบที่สนับสนุนให้การทำงานสำนักงานของผู้บริหารทั้ง 3 ระดับ โดยเน้นการเตรียมรายงานสรุปให้กับผู้บริหารระดับต่างๆ สารสนเทศที่ได้รับมักมาจากระบบ TPS นำมาสรุปให้อยู่ในรูปของรายงาน กราฟ ในรูปแบบที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ พิจารณา เพื่อให้ผู้บริหารใช้วางแผนและกำหนดนโยบายต่อไป เช่น การรายงานยอดขาย รายงานสินค้าคงคลัง เป็นต้น 
	- สนับสนุนการทำงานของระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลรายวัน 
	ได้ตามต้องการ     
	- มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปของ
	องค์กร 
	- ต้องมีระบบรักษาความลับของข้อมูลและจำกัดการใช้งานของบุคคลเฉพาะผู้
	ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
	เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2534:  9) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสร้างบารมี เพราะผู้นำจะสร้างแรงบันดาลใจ โดยกระตุ้นอารมณ์ผู้ตามให้เพิ่มความตระหนักและเข้าใจเป้าหมาย และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย และเชื่อมั่นว่าจะปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายได้ และสามารถสร้างโอกาสสำหรับอนาคตได้ พฤติกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจของผู้นำ มีดังนี้ 
	 กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทดลองโครงการใหม่ ๆ หรือทำงานที่ท้าทาย
	ความสามารถ ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาอาสาสมัครทำงาน     การได้อาสาสมัครทำงานเป็น
	โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความสามารถ และความรับผิดชอบ เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง  การมีนโยบายส่งเสริมการทดลอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาของหน่วยงาน สร้างบรรยากาศการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย และเชื่อถือไว้วางใจ ซึ่งกันและกันภายในหน่วยงาน ใช้ระบบการบันทึกสั้นๆ แทนที่การรายงานหรือการบันทึกแบบยาว
	2.4.4  มีความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง  การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ โดยไม่กลัวความเสี่ยง ชอบท้าทายสถานการณ์ มักเป็นบุคคลที่มีความคิดนอกกรอบ คิดเชิงรุก เชิงบูรณาการ แบบองค์รวมมุ่งเน้นกระบวนการของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการ PDCA นำมาปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา โดยการดำเนินกิจกรรมจะส่งเสริมและคำนึงถึงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมชุมชนด้วย นอกจากนี้ผู้บริหารจะมีการกระตุ้นและเปิดกว้างแก่ทุกคนตามหลักการมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร เมื่อพบปัญหาจะแก้ปัญหาให้ได้ผลระยะยาวด้วยวิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลผลิตด้านปริมาณควบคู่กับคุณภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารต้องสร้างกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจ ประทับใจให้แก่ลูกค้าได้เหนือกว่าคู่แข่ง
	ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ (2547:  35-37) กล่าวถึง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage Strategy) ดังนี้ 
	โดย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความเป็นเอกลักษณ์
	ทำได้โดยการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น การมีสถานที่จัดจำหน่ายหรือศูนย์กระจายสินค้าที่ทั่วถึง การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตลอดจนการบริการหลังการขาย 
	การทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ร่วมกับสินค้าและบริการผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งห้า (Five Senses) คือ รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส
	สรุปได้ว่า การมีความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงการ เป็นผู้นำที่สามารถพลิกผัน “วิกฤตการณ์” ให้เป็น “โอกาส” จนประสบความสำเร็จสร้างความแตกต่างทางธุรกิจมีกลยุทธ์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ ความแตกต่างของสินค้าบริการ การลดต้นทุนให้ต่ำลงแต่คุณภาพสินค้าคงเดิม และการตอบสนองกับลูกค้าที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1. สินค้าและบริการของสถานศึกษา คือ ผู้เรียนและการศึกษา สถานศึกษาจะต้องพยายามสร้างความแตกต่างในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีเอกลักษณ์ มีความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพด้านความรู้ ความสามารถของผู้เรียน 2. การลดต้นทุนให้ต่ำลงแต่คุณภาพสินค้าคงเดิม ไม่ได้หมายถึงการลดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้น้อยลง จ้างครูน้อยลงแต่ในทางกลับกันหมายถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และวัสดุอุปกรณ์หนึ่งอย่างสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป และ 3. การตอบสนองกับลูกค้าที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว ลูกค้าของสถานศึกษาอาจหมายถึง ผู้ปกครอง หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ฝึกงาน ที่ทำงาน เป็นต้น ดังนั้นสถานศึกษาต้องสร้างมาตรฐานการให้บริการ เช่น การส่งผลการเรียน การติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น ให้เป็นระบบชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานแต่มีความยืดหยุ่นได้ 
	รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2549:  4-5) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ (vision) เป็น สภาพขององค์การที่ต้องการจะเป็นในอนาคต หรือเป็นเป้าหมายกว้าง ๆ ที่องค์การต้องการจะบรรลุในอนาคต โดยยังไม่ได้กำหนดวิธีการเอาไว้ เป็นการสร้างความคิดโดยการใช้คำถาม รวมทั้งวิสัยทัศน์ในรูปแบบของข้อเสนอแนะแบบไม่เจาะจง หรือตำแหน่งของทิศทางที่จะไป 
	   รุ่ง  แก้วแดง (2539:  129) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพในอนาคตขององค์กรที่ผู้บริหารและสมาชิก ขององค์กรร่วมกันวาดฝัน หรือจินตนาการขึ้นโดยมีพื้นฐานอยู่บนความจริง ในปัจจุบัน เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ ภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อมั่นเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งพรรณนาให้เห็นทิศทางของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีพลังท้าทาย ทะเยอทะยาน และมีความเป็นไปได้ วิสัยทัศน์จึงเป็นเสมือนพิมพ์เขียวของสภาพที่ต้องการเพื่อให้ทุกคนทำงานไปสู่ความสำเร็จในอนาคต 
	บัณฑิต  แท่นพิทักษ์ (2540:  27) กล่าวว่า  วิสัยทัศน์ได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหาขององค์กรบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ร่วมกับการระดมความคิดหาแนวทางแก้ปัญหานั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์กรอันพึงประสงค์ในอนาคต 
	   เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2541:  65) กล่าวว่า  วิสัยทัศน์เป็นเรื่องของทุกๆคน แต่วิสัยทัศน์ไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้ หากไม่ได้รับการปลูกฝัง ไม่ได้รับการเรียนรู้จากสังคม    เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2538:  6)   กล่าวว่า วิสัยทัศน์จะช่วยสร้างความผูกพันและร้อยรัดพลังของสมาชิกเพื่อการบรรลุเป้าหมายผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์จะสามารถสร้างวิสัยทัศน์ให้กับองค์กรและเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นสภาพที่เป็นจริง มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดคืออะไร จะต้องทำอะไร และทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น วิสัยทัศน์ที่แจ่มแจ้งชัดเจนนั้นมาจากการเข้าใจองค์กรอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง งานวิจัยและวรรณกรรมต่าง ๆ ได้ยืนยันว่า วิสัยทัศน์เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผู้บริหาร 
	เนตร์พัณณา  ยาวิราช(2552:  44-49) ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้นำเชิงกลยุทธ์ไว้ดังนี้
	                   1) กำหนดทิศทางที่จะดำเนินกิจกรรมองค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน
	                 2) กำหนดบทบาทหน้าที่ ความสำคัญของสมาชิกในองค์กร  
	3) กระตุ้นสมาชิกให้มีความรู้สึกสนใจ ผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจท้าท้าย 
	เกิดความหมายในชีวิตการทำงาน และทุ่มเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ
	                 4) กำหนดมาตรฐานของชีวิตองค์กร และสังคมที่แสดงถึงคุณภาพองค์กร และ
	สังคมที่เจริญก้าวหน้า
	 ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี  มีดังนี้    
	                 1) มีมุมมองแห่งอนาคต(Future Perspective) สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร รวมทั้งวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กรนั้น ๆ 
	                2) ริเริ่มโดยผู้นำและสมาชิกมีส่วนร่วมคิดและให้การสนับสนุน(Share and Supported) มีความน่าเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม การมีส่วนร่วมของสมาชิกจะก่อให้เกิดความผูกพัน(Commitment) ร่วมกัน และทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
	             3) มีสาระครบถ้วนและชัดเจน(Comprehensive & Clear) สะท้อนให้เห็นถึงจุดหมายปลายทางและทิศทางที่จะก้าวไปในอนาคตที่ทุกคนเข้าใจง่าย สามารถทำให้สำเร็จได้ตรงตามเป้าหมาย สาระต่างๆ จะช่วยกระตุ้น ท้าทายความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน
	             4) ให้ความฝันและพลังดลใจ (Positive & Inspiring) ท้าท้าย ทะเยอทะยาน สามารถปลุกเร้าและสร้างความคาดหวังที่เป็นสิ่งพึงปรารถนาที่มองเห็นได้ นั่นคือ มีเส้นทางที่ท้าท้ายความสามารถ
	                 5) มีแผนปฏิบัติที่แสดงให้เห็นวิธีการที่มุ่งสู่จุดหมายชัดเจน และเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะให้ผลคุ้มค่าในอนาคต ทั้งในด้านบุคคลและองค์กร ทั้งนี้จะต้องมีความสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางที่กำหนดเป็นวิสัยทัศน์   
	1)  การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision formulation) เป็นการกำหนดสิ่งที่องค์การต้องการในอนาคตในลักษณะกว้างขวางในระยะยาว
	     2)  การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Implementation) เป็นการปฏิบัติตามภารกิจ (Mision) ที่กำหนดเอาไว้ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถและความเต็มใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
	4)  แบบกว้าง ๆ (General) โดยทั่วไปลักษณะวิสัยทัศน์อาจจะเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะกว้างขวางเกี่ยวกับความต้องการในอนาคต ไม่เจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ
	    6)  การเผชิญความเสี่ยง (Risk taking) วิสัยทัศน์มีลักษณะที่ต้องเผชิญความเสี่ยงเพราะสิ่งที่ต้องการในอนาคตไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้สำเร็จหรือบรรลุผลได้โดยง่าย หรือใครจะทำก็ได้ ลักษณะนี้จึงถือว่าวิสัยทัศน์ต้องมีลักษณะที่ต้องเผชิญความเสี่ยงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ
	   กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ มีดังนี้
	2. 5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	ส่วนการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธผลของโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 (นฤมล  สุภาทอง, 2550, 25 กุมภาพันธ์) พบว่า 1)ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารแบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01  2)ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารแบบสร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วมและแบบรักษาสถานภาพเดิม มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียน โดยแบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วมพยากรณ์ได้ร้อยละ 20.90 เมื่อรวมกันทั้งสองแบบสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 23.70  3)แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับประสิทธิผลโรงเรียน  พบว่า  มี 2 แบบ ที่ควรนำไปพัฒนา คือ ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์แบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วมและแบบรักษาสถานภาพเดิม 
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	     สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู” มีดังนี้
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	3.  ค่าเฉลี่ย (Mean)
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	        สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู มีดังนี้ 
	3.6.1  สถิติพื้นฐาน 
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	  3.5.4  เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม ระยะเวลาก่อตั้ง และขนาดโรงเรียน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA)  
	  3.5.3  เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้สภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังของผู้บริหารและครู ใช้การทดสอบค่าที (t-test)
	3.5.2  วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
	  ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
	3.4.4  การสัมภาษณ์ แจ้งจุดมุ่งหมายการสัมภาษณ์ นัดหมายวัน เวลา กับผู้บริหารและครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์เพิ่มเติม 
	3.4.3  กรณีที่ไม่ได้รับแบบสอบถามตามวันเวลาที่นัดหมาย ผู้วิจัยจะติดตามทางโทรศัพท์ และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองโดยพิจารณาเป็นกรณี และตามความเหมาะสม
	3.4.2  ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ และแบบสอบถามไปมอบให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ พร้อมเตรียมซองจดหมายเปล่า จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย ติดแสตมป์ และนัดหมายวันเวลาในการนำส่งแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์
	3.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แจ้งกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้าวิจัย
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
	  วิธีดำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้
	ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
	1.00 - 1.50   หมายถึง    ผู้บริหารมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์น้อยที่สุด
	1.51 - 2.50   หมายถึง    ผู้บริหารภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์น้อย
	2.51 - 3.50   หมายถึง    ผู้บริหารมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ปานกลาง
	3.51 - 4.50   หมายถึง    ผู้บริหารมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์มาก
	การแปลผลคะแนน มีเกณฑ์แปลคะแนนภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร แต่ละข้อของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อ ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด(2535: 100) ดังนี้ 
	ระดับ 1   หมายถึง    สภาพที่เป็นจริงน้อยที่สุด/ สภาพที่คาดหวังน้อยที่สุด
	ระดับ 2   หมายถึง    สภาพที่เป็นจริงน้อย/ สภาพที่คาดหวังน้อย
	ระดับ 3   หมายถึง    สภาพที่เป็นจริงปานกลาง/ สภาพที่คาดหวังปานกลาง
	ระดับ 4   หมายถึง    สภาพที่เป็นจริงมาก/ สภาพที่คาดหวังมาก
	แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคริ์ท (Likert) โดยกำหนดความมากน้อยหรือระดับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ดังนี้
	ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู  จำนวน 50 ข้อ แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีผู้นำเชิงกลยุทธ์ของดูบริน (DuBrin, 1998:  355; อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549:  2) ดังนี้
	ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Check List) ถามเกี่ยวกับ ตำแหน่ง  ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน และขนาดโรงเรียน 
	3.2.1  แบบสอบถาม เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
	4.  ผู้วิจัยได้แบ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้จำนวน 375 คน ออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดของโรงเรียน โดยแบ่งตามสัดส่วนของครูรวมผู้บริหาร  เพื่อให้ได้จำนวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม ดังตารางที่ 3.1 และ ตารางที่ 3.2
	3.  ผู้วิจัยกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทั้ง 3 กลุ่ม เป็นกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 13 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 19 โรงเรียน รวม 42 โรงเรียน จากนั้นใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เลือกโรงเรียนจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 
	2.  ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 จำนวน 85 โรงเรียน ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดของโรงเรียน  ประกอบด้วย  โรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน  21 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลางจำนวน 26 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 38 โรงเรียน
	                  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 42 คน และครู จำนวน 333 คน ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  2553  รวมทั้งสิ้น 375 คน  จาก 42 โรงเรียน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548:  49)โดยใช้ความเชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน 5%  กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) มีขั้นตอน ดังนี้
	       3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง
	    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 6,067 คน จากทั้งหมด 85 โรงเรียน
	  3.1.1  ประชากร
	3.6  สถิติที่ใช้ในการวิจัย
	3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล
	3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.3  การสร้างเครื่องมือ
	3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิง     กลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
	3.5.6  วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยสรุปเป็นรายด้านและความถี่ของผู้แสดงความคิดเห็น นำเสนอในรูปแบบตาราง
	ตารางที่ 3.1  แสดงการแบ่งจำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 3 กลุ่มตามขนาดของโรงเรียน โดยใช้สัดส่วนของครู ผู้บริหาร จาก 42 โรงเรียน
	กลุ่มตัวอย่าง
	ประชากร
	ขนาดโรงเรียน
	ครู
	ผู้บริหาร
	ครู
	ผู้บริหาร
	140
	10
	1,179
	10
	ใหญ่
	117
	13
	973
	13
	กลาง
	  76
	19
	663
	19
	เล็ก
	333
	42
	        2,815
	42
	รวม
	375
	2,857
	รวมทั้งหมด
	ตารางที่ 3.2  การสุ่มตัวอย่างโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 เป็นผู้บริหาร จำนวน 42 คน และเป็นครู จำนวน 333 คน รวมทั้งสิ้น 375 คน
	จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สุ่ม
	ขนาดของโรงเรียน
	ชื่อโรงเรียน
	ลำดับ
	รวม
	ครู
	ผู้บริหาร
	15
	14
	1
	ใหญ่
	พณิชยการตั้งตรงจิตร
	1
	15
	14
	1
	ใหญ่
	วิมลพณิชยการ ศรีย่าน
	2
	15
	14
	1
	ใหญ่
	วิทยาการจัดการเพชรเกษม
	3
	15
	14
	1
	ใหญ่
	เทคนิคพณิชยการจำนงค์
	4
	15
	14
	1
	ใหญ่
	วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
	5
	15
	14
	1
	ใหญ่
	สันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
	6
	15
	14
	1
	ใหญ่
	อรรถวิทย์พณิชยการ
	7
	15
	14
	1
	ใหญ่
	ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
	8
	15
	14
	1
	ใหญ่
	ดุสิตพณิชยการ
	9
	15
	14
	1
	ใหญ่
	กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
	10
	150
	140
	10
	รวม  10  โรงเรียน
	10
	9
	1
	กลาง
	เทคโนโลยีบางกะปิ
	11
	10
	9
	1
	กลาง
	สหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
	12
	10
	9
	1
	กลาง
	13
	วิบูลย์บริหารธุรกิจ
	10
	9
	1
	กลาง
	14
	พณิชยการกรุงเทพ
	10
	9
	1
	กลาง
	15
	พณิชยการจรัลสนิทวงศ์
	10
	9
	1
	กลาง
	16
	จรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ
	10
	9
	1
	กลาง
	17
	เทคโนโลยีกรุงธน
	10
	9
	1
	กลาง
	สารสาสน์บริหารธุรกิจกนกอนุสรณ์
	18
	10
	9
	1
	กลาง
	เอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจ
	19
	10
	9
	1
	กลาง
	ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
	20
	10
	9
	1
	กลาง
	21
	พณิชยการสุโขทัย
	10
	9
	1
	กลาง
	22
	พณิชยการราชดำเนิน
	10
	9
	1
	กลาง
	23
	พระรามหกเทคโนโลยี
	130
	117
	13
	รวม  13  โรงเรียน
	ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
	จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สุ่ม
	ขนาดของโรงเรียน
	ชื่อโรงเรียน
	ลำดับ
	รวม
	ครู
	ผู้บริหาร
	5
	4
	1
	เล็ก
	พระนครพณิชยการ
	24
	5
	4
	1
	เล็ก
	พณิชยการมีนบุรี
	25
	5
	4
	1
	เล็ก
	บุษยรัตน์บริหารธุรกิจ
	26
	5
	4
	1
	เล็ก
	เทคโนโลยีดุสิต
	27
	5
	4
	1
	เล็ก
	กิตติบริหารธุรกิจ
	28
	5
	4
	1
	เล็ก
	โพลีเทคนิคพณิชย์กรุงเทพ
	29
	5
	4
	1
	เล็ก
	เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค
	30
	5
	4
	1
	เล็ก
	ศาสนบริหารธุรกิจ
	31
	5
	4
	1
	เล็ก
	สารสาสน์โปลีเทคนิค
	32
	5
	4
	1
	เล็ก
	พระนครบริหารธุรกิจ
	33
	5
	4
	1
	เล็ก
	พณิชยการสามเสน
	34
	5
	4
	1
	เล็ก
	จิตรลดา
	35
	5
	4
	1
	เล็ก
	โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ
	36
	5
	4
	1
	เล็ก
	เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
	37
	5
	4
	1
	เล็ก
	ไทยอาชีวศึกษา
	38
	5
	4
	1
	เล็ก
	เทคนิคพณิชยการธนบุรี
	39
	5
	4
	1
	เล็ก
	นิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรม
	40
	5
	4
	1
	เล็ก
	เกษมสันต์บริหารธุรกิจ
	41
	5
	4
	1
	เล็ก
	เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ
	42
	95
	76
	19
	รวม  19 โรงเรียน
	375
	333
	42
	รวมจำนวนกลุ่มตัวอย่างจากทั้งหมด 42 โรงเรียน
	3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ข้อ
	2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ข้อ
	3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวัง และการสร้างโอกาสสำหรับอนาคตของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ข้อ
	4. แบบสอบถามเกี่ยวกับการคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ข้อ
	5. แบบสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  จำนวน 10 ข้อ
	ระดับ 5   หมายถึง    สภาพที่เป็นจริงมากที่สุด/ สภาพที่คาดหวังมากที่สุด
	4.51 - 5.00   หมายถึง    ผู้บริหารมีภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์มากที่สุด
	3.2.2  แบบสัมภาษณ์ ผู้บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ที่รายด้านมีคะแนนเฉลี่ยน้อย
	3.3  การสร้างเครื่องมือ
	3.3.1  ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
	3.3.2  นำแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ มาสร้างแบบสอบถาม ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โดยให้   คลอบคลุมเนื้อหาแต่ละด้าน ได้ข้อคำถามรวมทั้งสิ้น 55 ข้อ 
	3.3.3  หาคุณภาพเครื่องมือ
	1.  ความเที่ยงตรง (Validity) ดำเนินการโดยเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นต่อประธาน และกรรมการที่ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบ ตรวจสอบแก้ไขความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เชิงเนื้อหา ความสอดคล้องของคำถาม และวัตถุประสงค์
	2.  นำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน พิจารณา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (Index  of Item Objective  Congruence   = IOC) และคัดเลือกข้อความคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่  0.50 ขึ้นไปมากำหนดเป็นข้อคำถาม และปรับปรุง แก้ไขตามคำแนะนำของคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม ได้ข้อคำถามจำนวน 52 ข้อ
	3.  นำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครู และผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นจากการรับรู้ตามสภาพที่เป็นจริงของผู้บริหารและครูเท่ากับ 0.99 และค่าความเชื่อมั่นจากการรับรู้ตามสภาพที่คาดหวังของผู้บริหารและครู 0.97 แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ข้อคำถามทั้งหมด 50 ข้อ
	4. นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์   นำไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
	3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล
	3.5.1  วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม          ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
	3.5.7  วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์  โดยการรวบรวมข้อมูล ทบทวนประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ นำมาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  เพื่อสรุปผลการสัมภาษณ์
	3.6  สถิติที่ใช้ในการวิจัย
	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู” มีดังนี้
	3.6.2  สถิติใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
	     หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
	3.6.3  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน

	Chap_4
	                      ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต 
	บทที่ 4
	ผลการศึกษา
	เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยจึงกำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ ดังนี้
	n      แทน      จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
	S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
	t แทน ค่าการทดสอบความแตกต่าง t-test
	F แทน ค่าการทดสอบความแตกต่าง F-test
	Sig แทน ระดับนัยสำคัญทางสถิติ
	** แทน ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
	ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน และขนาดโรงเรียน 
	ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ประกอบด้วย ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์
	ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู 
	ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและ
	    มาก
	                     เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้
	       สภาพที่เป็นจริง
	         สภาพที่คาดหวัง
	        สภาพที่เป็นจริง
	                     ของผู้บริหารและครู ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง (n=344)
	                     เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้
	   มาก
	     ระดับ
	     ระดับ
	        สภาพที่คาดหวัง
	           สภาพที่เป็นจริง
	           สภาพที่คาดหวัง
	      สภาพที่เป็นจริง
	                     ของผู้บริหารและครู ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต (n=344)
	                     เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้
	    0.76
	   ระดับ
	            สภาพที่คาดหวัง
	      สภาพที่เป็นจริง
	      มาก
	    มาก
	 ระดับ
	 ระดับ               
	               สภาพที่คาดหวัง
	           สภาพที่เป็นจริง
	            สภาพที่คาดหวัง
	      สภาพที่เป็นจริง
	                     ของผู้บริหารและครู ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ (n=344)
	                     เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้
	            สภาพที่คาดหวัง
	      สภาพที่เป็นจริง
	           สภาพที่คาดหวัง
	      สภาพที่เป็นจริง
	(n = 344)
	                    ของผู้บริหารและครู ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน
	                     เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้
	    สร้างสรรค์
	    เปลี่ยนแปลง
	    โอกาสสำหรับอนาคต 
	    กำหนดกลยุทธ์ 
	    ระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน 
	                     ของผู้บริหารและครู โดยรวม (n = 344)
	                     เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้
	               ผู้บริหารและครู 
	               ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของ
	ตอนที่ 6  ผลการสัมภาษณ์
	 * แทน ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
	                 แทน ค่าเฉลี่ย
	การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและครูของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 375 คน เก็บข้อมูลกลับคืนได้ จำนวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 91.73 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย แบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้
	           สภาพที่คาดหวัง
	                     ของผู้บริหารและครู ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ (n=344)
	        สภาพที่เป็นจริง
	  ระดับ    
	  ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
	ครูโดยรวม (n = 344)
	    สร้างสรรค์
	                 ผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและ
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	     5.2 กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลกำไรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชน ที่มีคู่แข่งทางการศึกษาสูง จึงต้องบริหารให้เกิดผลกำไร มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู พัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพรอบด้าน ผลลัพธ์ที่ต้องการและต้องทำให้ได้คือ ปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและการศึกษามีคุณภาพ
	     5.1  ควรให้โอกาสครู ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพราะครูคือผู้ปฏิบัติ ย่อมรับรู้ปัจจัย ข้อมูลต่างๆของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นการกระตุ้นครูให้มีความรู้สึกสนใจ มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ การที่ครูมีส่วนร่วมคิดและผู้บริหารให้การสนับสนุนนั้นจะ   ก่อให้เกิดความผูกพันและความรับผิดชอบร่วมกันด้วย
	5.  ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์
	     4.2  การศึกษา ดูงานจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มีประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียน เช่น ไปศึกษา ดูงานด้านการจัดการศึกษา การบริหารโรงเรียนจากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ จากโรงเรียนที่มีความมั่นคงและยั่งยืน นำข้อดีมาปรับใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียนของเราได้  ทั้งนี้ผู้บริหารต้องเปิดกว้างที่จะยอมรับคำแนะนำจากโรงเรียนอื่นหรือคู่แข่ง ครูต้องกระตือรือร้นที่จะเพิ่มพูนความรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
	     4.1  ผู้บริหารควรนำเทคนิคการเสริมแรง กระตุ้นให้ครูเกิดกำลังใจในการทำงาน ผู้บริหารต้องให้ความรัก ความภาคภูมิใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นกันเอง มีเมตตา กรุณากับครู จะไม่ใช้การบังคับหรือควบคุม แต่จะให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้รางวัลเมื่อสร้างผลงาน เพิ่มเงินเดือนทุกปีอย่างยุติธรรมและมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน นอกจากนี้ควรดูแล ให้ความสำคัญกับสวัสดิการครู เพื่อกระตุ้นให้ครูเกิดกำลังใจและทำงานอย่างมีความสุข
	4.  ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง
	     3.2  ผู้บริหารต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่างๆให้แก่ครู เช่น 1) สร้างความเชื่อมั่นทางความมั่นคงในชีวิต โดยสร้างแรงจูงใจและให้ความรู้แก่ครูเพื่อให้ทุกคนได้มีความคาดหวังและในอนาคตมีโอกาสที่จะมั่นคงในหน้าที่การงาน 2) สร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารเอง ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความเข้มแข็งทางด้านอารมณ์ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของครู สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ ปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 3) สร้างความเชื่อมั่นด้านความสามารถของครู ให้ความสำคัญแก่ครู  สนับสนุนครูให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ หากครูเกิดความเชื่อมั่นจะทำให้เกิดขวัญ กำลังใจ และทุ่มเทความพยายามมากเป็นพิเศษในการปฏิบัติงาน
	     3.1  ผู้บริหารสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครู ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จร่วมกันได้ โดยให้ความสำคัญ ให้โอกาสครูได้มีส่วนร่วมในการกำหนดสภาพที่คาดหวังของโรงเรียน  ให้ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน สร้างแรงจูงใจให้ครูให้ครูได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้บริหารต้องสนับสนุนและให้โอกาสครูได้ทดลองทำโครงการใหม่ๆ หรือให้ครูอาสาสมัครทำงานได้แสดงความสามารถ และความรับผิดชอบ เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเอง 
	3.  ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต
	     2.2  การนำจุดอ่อนภายในของโรงเรียน มาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน มีความสำคัญ เพราะจุดอ่อนคือ ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนต้องนำมาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาให้ตรงจุด ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ที่เป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนเพื่อทำให้เกิดจุดเด่น
	     2.1  การให้โอกาสครูมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากครูจะเป็นผู้ใกล้ชิด รับรู้ถึงปัญหา ความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองมากที่สุด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารโรงเรียนโดยนำหลักการบริหารที่เข้าถึงสภาพและบริบทของโรงเรียน
	2.  ด้านการนำปัจจัยต่างๆมากำหนดกลยุทธ์
	     1.2  เมื่อผู้บริหารรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ครู นักเรียนและชุมชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆภายในโรงเรียน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน แก้ปัญหาโดยการสร้างสัมพันธภาพ 3 ทางคือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพราะสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของนักเรียนคือ ผู้ปกครอง ผู้บริหารควรใช้วิธีแบ่งปันประสบการณ์ทำให้ทั้ง 3 ทาง รู้บทบาทของตนเอง สร้างความร่วมมือทั้ง 3 ทาง นอกจากนี้ควรจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อาจกำหนดหลักสูตร จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้นักเรียนไปเรียนรู้จากชุมชน ช่วยเหลือชุมชน จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อชุมชน เกิดการพึ่งพากัน
	ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารควรส่งเสริมการกำหนดวิสัยทัศน์และนำไปสู่การกำหนดทิศทางที่จะปฏิบัติได้จริง คำนึงถึงสังคมและสภาพแวดล้อม สามารถวัดและติดตามผลผลการดำเนินงานได้ และส่งเสริมให้ครูได้รับรู้และเข้าใจ มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
	ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครู เช่น จัดให้มีการศึกษาดูงาน ได้รับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น อาศัยความคิดแบบนอกกรอบ ค้นหาวิธีการใหม่ๆเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน สนับสนุนพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของครู ส่งเสริมการสร้างระบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของโรงเรียน
	ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ควรส่งเสริมให้ครูได้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครู เช่น จัดให้มีการศึกษาดูงาน ได้รับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น สร้างเสริมบทบาทหน้าที่ในงานและบทบาทหน้าที่ส่วนบุคคลของตนเอง  และกระตุ้นการส่งเสริมจากภาคในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน 
	ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และให้โอกาสครูมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ นำกลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆองค์การต่างๆและให้ครูสามารถนำความรู้ที่รับมาพัฒนาปรับปรุงในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งส่งเสริมการแสดงความเห็นทั้งจุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางในการพัฒนาของครูด้วยความเสมอภาค
	ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรมีความรอบรู้ เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ระบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในอันที่จะพัฒนาโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ สามารถรับรู้และเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของครูและนักเรียน รับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน มีความเข้าใจในสภาพปัญหา และศักยภาพของโรงเรียนเป็นอย่างดี และส่งเสริมให้มีเอกภาพในกำหนดนโยบายร่วมกัน
	จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผู้บริหารและครู ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูแต่ละด้านดังนี้ 
	                     อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
	                 อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู  
	                     ขนาดโรงเรียน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ 
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                    ขนาดโรงเรียน ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
	                     อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                     ขนาดโรงเรียน ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต 
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                     ขนาดโรงเรียน ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ 
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                       ขนาดโรงเรียน ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน 
	                       อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  จึงนำมาทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
	    กำหนดกลยุทธ์ 
	    ระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน 
	                     ขนาดโรงเรียน (n=344)
	                       อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                     ขนาดโรงเรียน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ 
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                     ขนาดโรงเรียน ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
	                   อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                     ขนาดโรงเรียน ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต 
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                     ขนาดโรงเรียน ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ 
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                       ขนาดโรงเรียน ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน 
	                       อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  จึงนำมาทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
	จากตาราง 4.20 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกๆด้าน
	    กำหนดกลยุทธ์ 
	    ระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน 
	                       ขนาดโรงเรียน (n=344)
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                     ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ 
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                     ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                     โรงเรียน 
	                     ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหาร
	                       อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  จึงนำมาทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
	    กำหนดกลยุทธ์ 
	    ระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน 
	 20 ปี
	 10 ปี
	                       ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน (n=344)
	                       อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  จึงนำมาทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
	                     ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ 
	                 อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                     ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                    ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต 
	                      อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                  ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ 
	                       อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	                     โรงเรียน 
	                    ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหาร
	                     อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตาม
	    กำหนดกลยุทธ์ 
	    ระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน 
	 20 ปี
	                      ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน (n=344)
	ครู จำแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งและขนาดของโรงเรียน
	    เปลี่ยนแปลง
	S.D.
	      สภาพที่คาดหวัง
	ตอนที่ 4  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิง   กลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งและขนาดของโรงเรียน
	ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูแต่ละด้าน 
	ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
	ตารางที่ 4.1  จำนวน ร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 344)
	ร้อยละ
	จำนวน
	ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
	     ตำแหน่ง
	10.83
	37
	ผู้อำนวยการโรงเรียน
	89.25
	307
	ครู 
	ระยะเวลาก่อตั้งโรงเรียน
	18.61
	64
	น้อยกว่า 10 ปี
	25.00
	86
	10 – 20 ปี
	56.46
	194
	มากกว่า 20 ปี
	ขนาดของโรงเรียน (ตามจำนวนนักเรียน)
	25.64
	88
	โรงเรียนขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1,000 คน)
	35.82
	123
	โรงเรียนขนาดกลาง (1,001 – 2,000 คน)
	38.77
	133
	โรงเรียนขนาดใหญ่ (มากกว่า 2,000 คน)
	100
	344
	รวม
	จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นครู จำนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 89.25 ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ระยะเวลาก่อตั้งมากกว่า 20 ปี จำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 56.46 และปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 38.77   
	ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
	ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำ
	สภาพที่คาดหวัง
	สภาพที่เป็นจริง
	ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
	ระดับ
	S.D.
	ระดับ
	S.D.
	มาก
	0.63
	4.37
	มาก
	0.77
	3.72
	1. ด้านความคิดความเข้าใจใน
	มาก
	0.57
	4.36
	มาก
	0.76
	3.70
	2. ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มา
	มาก
	0.72
	4.30
	มาก
	0.76
	3.62
	3. ด้านความคาดหวัง และสร้าง
	มาก
	0.74
	4.34
	มาก
	0.80
	3.64
	4. ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการ
	มาก
	0.60
	4.43
	มาก
	0.82
	3.77
	5. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิง
	มาก
	0.58
	4.37
	มาก
	0.69
	3.69
	รวม
	จากตารางที่ 4.2 พบว่า สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก     (= 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดและรองลงมา ดังนี้ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ (= 3.77) ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน (= 3.72) ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ (= 3.70) ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง (= 3.64) และด้านความคาดหวังและสร้างสรรค์ (= 3.62) ตามลำดับ
	สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โดยรวมในระดับมาก (= 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดและรองลงมา ดังนี้ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์อยู่ (= 4.43) รองลงมา ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ (= 4.37) ด้านการนำปัจจัยต่างๆ มากำหนดกลยุทธ์ (= 4.36) ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง (= 4.34) และด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต (= 4.30) ตามลำดับ
	ตารางที่ 4.3  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำ
	ความคิดความเข้าใจในระดับสูง
	ของผู้บริหารโรงเรียน
	ระดับ
	S.D.
	ระดับ
	S.D.
	มาก
	0.84
	4.31
	มาก
	0.88
	3.62
	1.รับรู้ และเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของครูและนักเรียนในโรงเรียน
	มาก
	0.78
	4.25
	มาก
	0.93
	3.55
	2.ใช้วิธีบูรณาการความคิดที่หลาก หลายของครูเพื่อร่วมกันบริหารโรงเรียน
	มาก
	0.67
	4.46
	มาก
	0.89
	3.85
	3.มีความรอบรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้
	มาก
	0.68
	4.43
	มาก
	0.90
	3.76
	4.สามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา การบริหารโรงเรียนเพื่อนำไปกำหนดทิศทางขององค์กร
	ตารางที่ 4.3  (ต่อ) 
	ความคิดความเข้าใจในระดับสูง
	ของผู้บริหารโรงเรียน
	ระดับ
	S.D.
	ระดับ
	S.D.
	มาก
	0.65
	4.44
	มาก
	0.90
	3.84
	5.สามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับครู การ
	จัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
	พื้นฐานของนักเรียนและงบประมาณ 
	เพื่อนำไปกำหนดทิศทางขององค์กร
	มาก
	0.75
	4.35
	มาก
	0.94
	3.72
	6. มีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากเดิมเพื่อหาวิธีการใหม่ๆในการปฏิบัติงาน
	มาก
	0.71
	4.39
	มาก
	0.98
	3.82
	7.เข้าใจผลที่จะเกิดตามมาจากการกำหนดนโยบายและ แผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
	มาก
	0.87
	4.42
	มาก
	1.16
	3.71
	8.เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและใช้วิธีประชาธิปไตยแก้ปัญหา
	มาก
	0.76
	4.40
	มาก
	1.07
	3.91
	9.มีการแยกงานบริหารโรงเรียนออกเป็นหลายระบบ และมีหลายระดับการทำงาน
	มาก
	0.92
	4.27
	ปานกลาง
	0.98
	3.44
	10.รับรู้ปัญหานำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
	มาก
	0.63
	4.37
	มาก
	0.77
	3.72
	รวม
	จากตารางที่ 4.3 พบว่า สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดและรองลงมา ดังนี้ มีการแยกงานบริหารโรงเรียนออกเป็นหลายระบบและมีหลายระดับการทำงาน(= 3.91) รองลงมา มีความรอบรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้ (= 3.85) และสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับครู การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนพื้นฐานของนักเรียนและงบประมาณเพื่อนำไปกำหนดทิศทางขององค์กร(= 3.84) ตามลำดับ
	สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดและรองลงมา ดังนี้ มีความรอบรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้ (= 4.46) รองลงมา สามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับครู การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนพื้นฐานของนักเรียน และงบประมาณเพื่อนำไปกำหนดทิศทางขององค์กร (= 4.44) และสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา การบริหารโรงเรียนเพื่อนำไปกำหนดทิศทางขององค์กร (= 4.43) ตามลำดับ
	ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำ
	ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนด
	กลยุทธ์
	ระดับ
	S.D.
	ระดับ
	S.D.
	มาก
	0.64
	4.44
	มาก
	0.77
	3.92
	1.นำนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
	มาก
	0.62
	4.46
	มาก
	0.83
	3.86
	2.นำข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการดำเนินงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านมามาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
	ตารางที่ 4.4  (ต่อ)
	ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนด
	   S.D.
	    S.D.
	กลยุทธ์
	    0.67
	    4.31
	    0.89
	      3.63
	3.นำข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นภายในโรงเรียน และข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนรวมทั้งความต้องการของท้องถิ่นมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
	มาก
	0.82
	4.30
	มาก
	1.05
	3.51
	4.ให้โอกาสครูมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการ การจัดลำดับความสำคัญมาพิจารณาเพื่อกำหนด
	กลยุทธ์ในการทำงาน
	มาก
	0.84
	4.26
	มาก
	  0.95
	3.82
	5.นำจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบที่    แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆซึ่งจะเสริมให้การดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุ
	วัตถุประสงค์มาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
	มาก
	0.72
	4.35
	มาก
	  0.97
	3.60
	6.มีการนำจุดอ่อน ภายในของโรงเรียนมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
	มาก
	0.75
	4.35
	มาก
	1.05
	3.67
	7.นำโอกาสหรือสภาพการณ์ภายนอก
	โรงเรียนทั้งปัจจุบัน และอนาคตที่เอื้อต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
	มาก
	0.75
	4.34
	มาก
	  0.90
	   3.71
	8.นำอุปสรรคหรือสภาพการณ์ภายนอกที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งปัจจุบันและอนาคตมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
	ตารางที่ 4.4  (ต่อ)
	ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนด
	   S.D.
	ระดับ
	   S.D.
	กลยุทธ์
	มาก
	0.82
	4.36
	มาก
	1.10
	3.61
	9.มีการระดมความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆโดยเปิดโอกาสให้ครูทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
	มาก
	  0.73
	 4.45
	มาก
	   1.05
	3.69
	10.บริหารจัดการข้อมูลเป็นระบบ
	สารสนเทศ(Information System) และบริหารงานโดยใช้ระบบฐานข้อมูล(Database System)
	มาก
	   0.57
	4.36
	มาก
	3.70
	รวม
	จากตารางที่ 4.4 พบว่า สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดและรองลงมา ดังนี้ นำนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน (= 3.92) รองลงมา นำข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการดำเนินงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านมามาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน (= 3.86) และนำจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆซึ่งจะเสริมให้การดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์มาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน (= 3.82) ตามลำดับ
	สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านการนำปัจจัยต่างๆมากำหนดกลยุทธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดและรองลงมา ดังนี้ นำข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพจากการดำเนินงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านมามาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน(= 4.46)  รองลงมา บริหารจัดการข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศ(Information System)และบริหารงานโดยใช้ระบบฐานข้อมูล (Database System)(= 4.45) และนำนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ เกณฑ์ มาตรฐานของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน(= 4.44) ตามลำดับ
	ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำ
	ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต
	ระดับ
	S.D.
	ระดับ
	S.D.
	มาก
	0.80
	4.44
	มาก
	0.89
	3.87
	1.จัดการความรู้(Knowledge Management) เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
	มาก
	0.78
	4.34
	มาก
	0.82
	3.77
	2.กำหนดสภาพที่คาดหวัง วิธีปฏิบัติและวิธีการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน
	มาก
	0.77
	4.20
	มาก
	0.85
	3.63
	3.สามารถสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารโรงเรียน
	มาก
	0.87
	4.24
	มาก
	0.98
	3.57
	4.คิดหาทางเลือกหลายทางในการพัฒนาโรงเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
	มาก
	0.82
	4.29
	มาก
	1.00
	3.52
	5.คำนึงถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติตามแผนงาน  และมีความเหมาะสมกับเวลา
	มาก
	0.84
	4.35
	มาก
	0.91
	3.80
	6.ตอบสนองความต้องการและให้บริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้ดีกว่าโรงเรียนอื่นที่ท่านรู้จัก
	มาก
	0.95
	4.31
	ปานกลาง
	1.01
	3.50
	7.สร้างความเชื่อมั่นด้านต่างๆให้แก่ครู เช่น ทำให้ครูเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารและตนเอง
	ตารางที่ 4.5  (ต่อ)
	ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต
	S.D.
	S.D.
	  0.91
	  4.30
	ปานกลาง
	1.00
	3.39
	8.สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน
	มาก
	0.84
	4.43
	มาก
	1.00
	3.53
	9.จัดบุคคลให้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน และมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความสามารถ
	มาก
	0.76
	4.39
	มาก
	0.87
	3.63
	10.มีการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างชัดเจน
	มาก
	0.74
	4.34
	มาก
	0.76
	3.62
	รวม
	จากตารางที่ 4.5 พบว่า สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดและรองลงมา ดังนี้ จัดการความรู้(Knowledge Management)เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (= 3.87) รองลงมา ตอบสนองความต้องการและให้บริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้ดีกว่าโรงเรียนอื่นที่ท่านรู้จัก (= 3.80) และกำหนดสภาพที่คาดหวัง วิธีปฏิบัติและวิธีการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน (= 3.77) ตามลำดับ
	สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดและรองลงมา ดังนี้ จัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (= 4.44) รองลงมา จัดบุคคลให้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน และมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความสามารถ (= 4.43) และมีการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างชัดเจน (= 4.39) ตามลำดับ
	ตารางที่ 4.6  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำ
	ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง
	ระดับ
	S.D.
	ระดับ
	S.D.
	มาก
	0.93
	4.34
	ปานกลาง
	1.08
	3.48
	1.ศึกษา ดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำมาพัฒนา ปรับปรุง
	มาก
	0.92
	4.29
	มาก
	1.12
	3.51
	2.มีความคิดแบบนอกกรอบ ค้นหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มผลผลิต(จำนวนนักเรียนเข้าใหม่) และบริการอยู่เสมอ
	มาก
	0.95
	4.37
	มาก
	1.08
	3.51
	3.มีพฤติกรรมการบริหารที่ทันสมัย รู้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี
	มาก
	0.93
	4.38
	มาก
	1.10
	3.64
	4.จัดระบบบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ
	มาก
	0.71
	4.44
	มาก
	0.88
	3.80
	5.นำกระบวนการเชิงระบบ PDCA มาปรับปรุงคุณภาพให้สถานศึกษา
	มาก
	0.94
	4.30
	มาก
	0.98
	3.55
	6.มีความสามารถในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลผลิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพ
	มาก
	0.98
	4.31
	ปานกลาง
	1.12
	3.37
	7.มีความคิดเชิงรุกใช้เทคนิคเสริม แรงให้ครูเกิดกำลังใจในการทำงาน
	มาก
	0.80
	4.42
	มาก
	0.92
	3.94
	8.การปฏิบัติงานคำนึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และศีลธรรมของชุมชน
	มาก
	0.82
	4.28
	มาก
	0.87
	3.81
	9.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน(คือ การพัฒนาที่คำนึง ถึงความสมดุลของสิ่งแวดล้อม สังคมและ เศรษฐกิจ )
	ตารางที่ 4.6  (ต่อ)
	ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง
	ระดับ
	S.D.
	ระดับ
	S.D.
	มาก
	0.88
	4.31
	มาก
	0.86
	3.79
	10.บริหารงานที่เป็นองค์รวม คือ การ
	คำนึงถึงปัจจัยหรืองค์ประกอบต่างๆที่ก่อให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน
	มาก
	0.74
	4.34
	มาก
	0.80
	3.64
	รวม
	จากตารางที่ 4.6 พบว่า สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดและรองลงมา ดังนี้ การปฏิบัติงานคำนึงถึงวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และศีลธรรมของชุมชน (= 3.94) รองลงมา จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน(คือ การพัฒนาที่คำนึงถึงความสมดุลของสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ) (= 3.81) และนำกระบวนการเชิงระบบ PDCA มา ปรับปรุงคุณภาพให้สถานศึกษา (= 3.80) ตามลำดับ 
	สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง    โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดและรองลงมา ดังนี้ นำกระบวนการเชิงระบบ PDCA มาปรับปรุงคุณภาพให้สถานศึกษา (= 4.44) รองลงมา การปฏิบัติงานคำนึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และศีลธรรมของชุมชน (= 4.42) และจัดระบบบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ (= 4.38) ตามลำดับ
	ตารางที่ 4.7  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำ
	ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์
	ระดับ
	  S.D.
	เชิงสร้างสรรค์
	มากที่สุด
	0.62
	4.57
	มาก
	 0.88
	3.91
	1.กำหนดวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต
	มากที่สุด
	0.64
	4.52
	มาก
	 0.96
	3.88
	2.กำหนดวิสัยทัศน์ได้ สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
	มาก
	0.69
	4.39
	มาก
	0.90
	3.74
	3.กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
	มาก
	0.75
	4.44
	มาก
	0.88
	3.84
	4.กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ นำไปสู่การกำหนดทิศทางที่จะปฏิบัติได้จริง
	มาก
	0.81
	4.38
	มาก
	1.03
	3.62
	5.ให้โอกาสครู ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
	มาก
	0.70
	4.42
	มาก
	 0.89
	3.77
	6.ครู รับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอย่างทั่วกัน
	มาก
	0.71
	4.37
	มาก
	0.95
	3.73
	7.ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
	มาก
	0.66
	4.36
	มาก
	 0.96
	3.66
	8.กำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลกำไรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
	มากที่สุด
	0.66
	4.51
	มาก
	 0.95
	3.82
	9.วิสัยทัศน์มีความชัดเจน  สื่อสารเข้าใจง่าย และสามารถเป็นไปได้
	มาก
	0.75
	4.43
	มาก
	0.98
	3.77
	10.กำหนดวิสัยทัศน์โดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน เช่น นโยบายรัฐบาล คู่แข่งทางการศึกษา
	มาก
	0.60
	4.43
	   0.82
	      3.77
	รวม
	จากตารางที่ 4.7 พบว่า สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดและรองลงมา ดังนี้ กำหนดวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคตอนาคต (= 3.91) รองลงมา กำหนดวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม (= 3.88) และกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ นำไปสู่การกำหนดทิศทางที่จะปฏิบัติได้จริง (= 3.84) ตามลำดับ
	สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์         โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากสูงที่สุดและรองลงมา ดังนี้ กำหนดวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต (= 4.57) รองลงมา กำหนดวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม (= 4.52) และวิสัยทัศน์มีความชัดเจน สื่อสารเข้าใจง่าย และสามารถเป็นไปได้ (= 4.51) ตามลำดับ 
	ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ
	ตารางที่ 4.8 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ
	สภาพที่คาดหวัง
	สภาพที่เป็นจริง
	Sig.
	t-test
	ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
	S.D.
	S.D.
	0.000
	13.960**
	0.63
	4.37
	0.77
	3.72
	1. ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน 
	0.000
	14.886**
	0.57
	4.36
	0.76
	3.70
	2. ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ 
	0.000
	15.895**
	0.72
	4.30
	0.76
	3.62
	3. ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต 
	0.000
	14.697**
	0.74
	4.34
	0.80
	3.64
	4. ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการ
	0.000
	13.825**
	0.60
	4.43
	0.82
	3.77
	5. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิง
	0.000
	16.136**
	0.58
	4.37
	0.69
	3.69
	รวม
	** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
	ตารางที่ 4.8  พบว่า การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิง
	กลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู  แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกๆด้าน 
	ตอนที่ 4  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ
	ตารางที่ 4.9  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	มากกว่า
	น้อยกว่า 
	10 – 20 ปี
	10 ปี
	Sig.
	F-test
	ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
	S.D.
	S.D.
	S.D.
	1. ด้านความคิดความเข้าใจใน
	0.000
	28.703**
	0.75
	3.65
	0.54
	4.18
	0.72
	3.33
	2. ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มา
	0.000
	17.540**
	0.79
	3.68
	0.53
	4.03
	0.76
	3.33
	3. ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต 
	0.000
	32.579**
	0.78
	3.52
	0.60
	4.12
	0.57
	3.26
	4. ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง
	0.000
	29.582**
	0.82
	3.58
	0.59
	4.11
	0.66
	3.19
	5. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์
	0.000
	38.421**
	0.81
	3.75
	0.61
	4.27
	0.71
	3.20
	0.000
	37.692**
	0.68
	3.64
	0.49
	4.14
	0.64
	3.26
	รวม
	** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
	จากตาราง 4.9 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง ต่างกัน รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกๆด้าน 
	ตารางที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	มากกว่า 20 ปี
	10 – 20 ปี
	น้อยกว่า 10 ปี
	ด้านความคิดความเข้าใจ
	ในระดับสูงของผู้บริหาร  
	3.65
	4.18
	3.33
	          0.32**
	    0.85**
	-
	3.33
	น้อยกว่า 10 ปี
	  0.85**
	-
	-
	4.18
	10 – 20 ปี
	-
	-
	-
	3.65
	มากกว่า 20 ปี
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง น้อยกว่า 10 ปี รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
	ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
	ตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	มากกว่า 20 ปี
	10 – 20 ปี
	น้อยกว่า 10 ปี
	ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ 
	มากำหนดกลยุทธ์
	3.68
	4.03
	3.33
	   0.35**
	   0.70**
	-
	3.33
	น้อยกว่า 10 ปี
	   0.35**
	-
	-
	4.03
	10 – 20 ปี
	-
	-
	-
	3.68
	มากกว่า 20 ปี
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง น้อยกว่า 10 ปี รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
	ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
	ตารางที่ 4.12 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	ด้านความคาดหวัง และ
	มากกว่า 20 ปี
	10 – 20 ปี
	น้อยกว่า 10 ปี
	สร้างโอกาสสำหรับอนาคต
	3.52
	4.12
	3.26
	0.26*
	  0.86**
	-
	3.26
	น้อยกว่า 10 ปี
	 0.60**
	-
	-
	4.12
	10 – 20 ปี
	-
	-
	-
	3.52
	มากกว่า 20 ปี
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	  * ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
	จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง น้อยกว่า 10 ปี รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ
	ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
	ตารางที่ 4.13 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	มากกว่า 20 ปี
	10 – 20 ปี
	น้อยกว่า 10 ปี
	ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง
	3.58
	4.11
	3.19
	    0.39 **
	   0.92**
	-
	3.19
	น้อยกว่า 10 ปี
	   0.52**
	-
	4.11
	10 – 20 ปี
	-
	3.58
	มากกว่า 20 ปี
	**ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง น้อยกว่า 10 ปี รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
	ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
	ตารางที่ 4.14 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	มากกว่า 20 ปี
	10 – 20 ปี
	น้อยกว่า 10 ปี
	ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์
	เชิงสร้างสรรค์
	3.75
	4.27
	3.20
	    0.55 **
	    1.07**
	-
	3.20
	น้อยกว่า 10 ปี
	   0.52**
	-
	-
	4.27
	10 – 20 ปี
	-
	-
	-
	3.75
	มากกว่า 20 ปี
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง น้อยกว่า 10 ปี รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
	ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
	ตารางที่ 4.15  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	มากกว่า
	น้อยกว่า
	10 – 20 ปี
	Sig.
	F-test
	ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
	S.D.
	S.D.
	S.D.
	1. ด้านความคิดความเข้าใจใน
	0.001
	 7.493**
	0.66
	4.38
	0.42
	4.53
	0.72
	4.14
	2. ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มา
	0.724
	   0.324
	0.63
	4.35
	0.35
	4.40
	0.66
	4.35
	3. ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต 
	0.008
	 4.878**
	0.86
	4.30
	0.35
	4.55
	0.70
	4.20
	4. ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง
	0.008
	 4.878**
	0.86
	4.30
	0.35
	4.55
	0.70
	4.20
	5. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์
	0.000
	10.298**
	0.61
	4.47
	0.41
	4.58
	0.71
	4.15
	0.004
	 5.562**
	0.64
	4.36
	0.30
	4.52
	0.65
	4.21
	รวม
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
	จากตาราง 4.15 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง ต่างกัน รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ยกเว้น ด้านการนำปัจจัยต่างๆมากำหนดกลยุทธ์ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
	ตารางที่ 4.16  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	ด้านความคิดความเข้าใจ
	มากกว่า 20 ปี
	10 – 20 ปี
	น้อยกว่า 10 ปี
	ในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน
	4.38
	4.53
	4.14
	 0.24*
	   0.39**
	-
	4.14
	น้อยกว่า 10 ปี
	 0.15*
	-
	-
	4.53
	10 – 20 ปี
	-
	-
	-
	4.38
	มากกว่า 20 ปี
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	  * ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
	จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง น้อยกว่า 10 ปี รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ .05 ตามลำดับ  
	ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง มากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
	ตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	ด้านความคาดหวัง และ
	มากกว่า 20 ปี
	10 – 20 ปี
	น้อยกว่า 10 ปี
	สร้างโอกาสสำหรับอนาคต
	4.30
	4.55
	4.20
	0.10
	 0.35*
	-
	4.20
	น้อยกว่า 10 ปี
	 0.25*
	-
	-
	4.55
	10 – 20 ปี
	-
	-
	-
	4.30
	มากกว่า 20 ปี
	* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
	จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง น้อยกว่า 10 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน
	ตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	มากกว่า 20 ปี
	10 – 20 ปี
	น้อยกว่า 10 ปี
	ด้านความคิดเชิงปฏิวัติ
	เพื่อการเปลี่ยนแปลง
	4.30
	4.55
	4.20
	0.10
	0.35*
	-
	4.20
	น้อยกว่า 10 ปี
	  0.25*
	-
	-
	4.55
	10 – 20 ปี
	-
	-
	-
	4.30
	มากกว่า 20 ปี
	* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
	จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปี รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง น้อยกว่า 10 ปี และมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน
	ตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	มากกว่า 20 ปี
	10 – 20 ปี
	น้อยกว่า 10 ปี
	ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์
	เชิงสร้างสรรค์
	4.47
	4.58
	4.15
	0.32**
	0.43**
	-
	4.15
	น้อยกว่า 10 ปี
	        0.10
	-
	-
	4.58
	10 – 20 ปี
	-
	-
	-
	4.47
	มากกว่า 20 ปี
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง น้อยกว่า 10 ปี รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง 10 – 20 ปีและมากกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน
	ตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	โรงเรียนขนาดใหญ่
	โรงเรียนขนาดกลาง
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	Sig.
	F-test
	ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
	S.D.
	S.D.
	S.D.
	1. ด้านความคิดความเข้าใจใน
	0.000
	 8.523**
	0.69
	3.74
	0.74
	3.89
	0.83
	3.46
	2. ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มา
	0.000
	18.004**
	0.67
	3.93
	0.78
	3.73
	0.73
	3.33
	3. ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต 
	0.000
	10.680**
	0.54
	3.78
	0.92
	3.67
	0.75
	3.32
	4. ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง
	0.000
	 7.894**
	0.66
	3.79
	0.87
	3.67
	0.84
	3.37
	5. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์
	0.000
	17.534**
	0.65
	3.99
	0.88
	3.84
	0.83
	3.36
	0.000
	14.468**
	0.56
	3.85
	.71
	3.76
	0.75
	3.37
	รวม
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
	ตารางที่ 4.21  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียน
	ด้านความคิดความเข้าใจ
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	ขนาดใหญ่
	ขนาดกลาง
	ในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน
	3.74
	3.89
	3.46
	 0.28*
	   0.43**
	-
	3.46
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	          0.15
	-
	-
	3.89
	โรงเรียนขนาดกลาง
	-
	-
	-
	3.74
	โรงเรียนขนาดใหญ่
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	  * ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
	จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็กรับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน
	ตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ 
	ขนาดใหญ่
	ขนาดกลาง
	มากำหนดกลยุทธ์
	3.93
	3.73
	3.33
	   0.60**
	   0.40**
	-
	3.33
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	0.20
	-
	3.73
	โรงเรียนขนาดกลาง
	-
	3.93
	โรงเรียนขนาดใหญ่
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน
	ตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียน
	ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	ขนาดใหญ่
	ขนาดกลาง
	3.78
	3.67
	3.32
	0.46**
	   0.35**
	-
	3.32
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	         0.11
	-
	-
	3.67
	โรงเรียนขนาดกลาง
	-
	-
	-
	3.78
	โรงเรียนขนาดใหญ่
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน
	ตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	ด้านความคิดเชิงปฏิวัติ
	ขนาดใหญ่
	ขนาดกลาง
	เพื่อการเปลี่ยนแปลง
	3.79
	3.67
	3.37
	           0.42**
	    0.30**
	-
	3.37
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	           0.12
	-
	-
	3.67
	โรงเรียนขนาดกลาง
	-
	-
	-
	3.79
	โรงเรียนขนาดใหญ่
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน
	ตารางที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์
	ขนาดใหญ่
	ขนาดกลาง
	เชิงสร้างสรรค์
	3.99
	3.84
	3.36
	          0.63**
	   0.48**
	-
	3.36
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	          0.15
	-
	-
	3.84
	โรงเรียนขนาดกลาง
	-
	-
	-
	3.99
	โรงเรียนขนาดใหญ่
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน
	ตารางที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	โรงเรียนขนาดใหญ่
	โรงเรียนขนาดกลาง
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	Sig.
	F-test
	ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
	S.D.
	S.D.
	S.D.
	1. ด้านความคิดความเข้าใจใน
	0.000
	14.120**
	0.47
	4.58
	0.70
	4.18
	0.67
	4.33
	2. ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มา
	0.000
	19.099**
	0.41
	4.59
	0.61
	4.17
	0.64
	4.29
	3. ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต 
	0.001
	7.051**
	0.67
	4.53
	0.69
	4.20
	0.84
	4.27
	4. ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง
	0.001
	7.051**
	0.67
	4.53
	0.69
	4.19
	0.84
	4.27
	5. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์
	0.000
	11.763**
	0.45
	4.61
	0.66
	4.26
	0.63
	4.40
	0.000
	14.110**
	0.47
	4.56
	0.57
	4.20
	0.66
	4.31
	รวม
	** นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
	จากตาราง 4.26 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร แตกต่างจากกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกๆด้าน 
	ตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียน
	ด้านความคิดความเข้าใจ
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	ขนาดใหญ่
	ขนาดกลาง
	ในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน
	4.58
	4.18
	4.33
	  0.25*
	0.15
	-
	4.33
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	    0.40**
	-
	-
	4.18
	โรงเรียนขนาดกลาง
	-
	-
	-
	4.58
	โรงเรียนขนาดใหญ่
	**ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	 * ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
	จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน
	ตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ 
	ขนาดใหญ่
	ขนาดกลาง
	มากำหนดกลยุทธ์
	4.59
	4.17
	4.29
	   0.30**
	0.11
	-
	4.29
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	    0.42**
	-
	-
	4.17
	โรงเรียนขนาดกลาง
	-
	-
	-
	4.59
	โรงเรียนขนาดใหญ่
	**ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน
	ตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียน
	ด้านความคาดหวัง และ
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	ขนาดใหญ่
	ขนาดกลาง
	สร้างโอกาสสำหรับอนาคต
	4.53
	4.20
	4.27
	  0.26*
	0.07
	-
	4.27
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	    0.33**
	-
	-
	4.20
	โรงเรียนขนาดกลาง
	-
	-
	-
	4.53
	โรงเรียนขนาดใหญ่
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	  * ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
	จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน 
	ตารางที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	ด้านความคิดเชิงปฏิวัติ
	ขนาดใหญ่
	ขนาดกลาง
	เพื่อการเปลี่ยนแปลง
	4.53
	4.19
	4.27
	  0.25*
	0.08
	-
	4.27
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	    0.34**
	-
	-
	4.19
	โรงเรียนขนาดกลาง
	-
	-
	-
	4.53
	โรงเรียนขนาดใหญ่
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	  * ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
	จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน
	ตารางที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียน
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์
	ขนาดใหญ่
	ขนาดกลาง
	เชิงสร้างสรรค์
	4.61
	4.26
	4.40
	  0.21*
	0.14
	-
	4.40
	โรงเรียนขนาดเล็ก
	    0.35**
	-
	-
	4.26
	โรงเรียนขนาดกลาง
	-
	-
	-
	4.61
	โรงเรียนขนาดใหญ่
	** ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01
	  * ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
	จากตารางที่ 4.31 พบว่า ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.05 ตามลำดับ ส่วนคู่อื่นๆไม่แตกต่างกัน
	ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียน
	ตารางที่ 4.32 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
	ความถี่
	ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
	1. ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน 
	9
	1.1 มีความรอบรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ
	8
	1.2 ผู้บริหารควรรับรู้และเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของครูและนักเรียน รับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
	3
	1.3 มีความเข้าใจในสภาพปัญหา และศักยภาพของโรงเรียนเป็นอย่างดี
	2
	1.4 ส่งเสริมให้มีเอกภาพในกำหนดนโยบายร่วมกัน
	2. ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ 
	10
	2.1 ปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและให้โอกาสครูมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ และนำกลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
	3
	2.2 ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆองค์การต่างๆและนำมาพัฒนาปรับปรุงในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
	1
	2.3 ส่งเสริมการแสดงความเห็นทั้งจุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางในการพัฒนาของครูด้วยความเสมอภาค
	3. ด้านความคาดหวัง และสร้างโอกาสสำหรับอนาคต 
	7
	3.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมและให้โอกาสครู ให้ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
	5
	3.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ควรส่งเสริมให้ครูได้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
	2
	3.3 ผู้บริหารมีพฤติกรรมการบริหารที่ทันสมัย สร้างเสริมบทบาทหน้าที่ในงานและบทบาทหน้าที่ส่วนบุคคล
	1
	3.4 กระตุ้นการส่งเสริมจากภาคในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน
	ตารางที่ 4.32  (ต่อ)
	ความถี่
	ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
	4. ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง
	8
	4.1 ส่งเสริมสนับให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครู เช่น จัดให้มีการศึกษาดูงาน ได้รับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
	5
	4.2 มีความคิดแบบนอกกรอบ ค้นหาวิธีการใหม่ๆเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหา
	3
	4.3 สนับสนุนพัฒนาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของครู
	2
	4.4 ส่งเสริมการสร้างระบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูอย่างมีประสิทธิภาพ
	1
	4.5 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของโรงเรียน
	5. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์
	8
	5.1 ผู้บริหารควรส่งเสริมการกำหนดวิสัยทัศน์และนำไปสู่การกำหนดทิศทางที่จะปฏิบัติได้จริง สามารถวัดและติดตามผลผลการดำเนินงานได้
	5
	5.2 ส่งเสริมให้ครูได้รับรู้และเข้าใจ มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง
	ตอนที่ 6  ผลการสัมภาษณ์
	การสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จำนวน   12 คน ได้ผลดังนี้
	1.  ด้านความคิด ความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน
	     1.1  ผู้บริหารควรบูรณาการความคิดที่หลากหลายของครูเพื่อร่วมกันบริหารโรงเรียน โดยให้ครูได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากกว่าการรับฟังและปฏิบัติตาม เพราะแต่ละคนต่างมีบทบาทหน้าที่ต่างกัน ประสบการณ์ การเรียนรู้และการปฏิบัติที่ต่างกันจึงมีมุมมอง ความคิดที่หลากหลาย  ผู้บริหารต้องเข้าใจความต้องการของครูและนักเรียน นำความคิด ข้อเสนอแนะ มาบูรณาการเพื่อพัฒนา แก้ปัญหาได้อย่างดี นอกจากนี้ควรมีการกระจายอำนาจมุ่งให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาภายใต้การปกครองตามหลักธรรมาภิบาล นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ทุกคนรู้สึกว่า “เราคือส่วนหนึ่งของโรงเรียน” 

	Chap_5
	5.4.3.1 จำแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียน
	บทที่ 5
	สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	2. ด้านการนำปัจจัยต่างๆ มากำหนดกลยุทธ์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการนำนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการดำเนินงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านมามาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน และนำจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆซึ่งจะเสริมให้การดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์มาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ลีลา สินานุเคราะห์ (2542:  65) กล่าวไว้ว่า การวางแผนเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1) กำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องกำหนดให้ชัดเจน 2) การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดระดับขั้นตอนของงานให้เหมาะสม  3) การจัดทำรายละเอียดของการปฏิบัติงานแต่ละอย่างว่าควรจะกระทำอะไรบ้าง           4) กำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดคนให้เข้ากับงานตามความเหมาะสม 5) กำหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน 6) กำหนดงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 7) ควบคุมและ ประเมินผลงาน 8)กำหนดความยืดหยุ่นของแผนงาน 
	3. ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการสร้างคลังความรู้ให้เกิดขึ้นภายในและภายนอกสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังตอบสนองความต้องการและให้บริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้ดีกว่าโรงเรียนอื่นที่ท่านรู้จัก และกำหนดสภาพที่คาดหวัง วิธีปฏิบัติและวิธีการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยผู้บริหารต้องมีทักษะในการคาดคะเนอนาคตของสถานศึกษาเพื่อการบริหารให้เกิดความสำเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของดูบริน(DuBrin, 1998; อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549:  6) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารควรใช้ทักษะในการคาดคะเนอนาคตของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการกำหนดสภาพที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน สามารถสร้างโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆมาบริหารงานให้ประสบความสำเร็จได้
	1. ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน  พบว่า   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการแยกงานบริหารโรงเรียนออกเป็นหลายระบบและมีหลายระดับการทำงาน โดยควรใช้หลักการบริหารงานแบบองค์รวมในการรวมงานให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นการรวมคนให้ทำงานร่วมกันจนเป็นทีมงานมีความรอบรู้  นอกจากนี้ ผู้บริหารเข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้ และสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับครู การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนพื้นฐานของนักเรียนและงบประมาณเพื่อนำไปกำหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (2542, 12 พฤศจิกายน) กล่าวไว้ว่า การบริหารงานแบบองค์รวม เป็นแนวคิดหนึ่งในการรวมงานให้เป็นหนึ่งเดียวจะได้ไม่หลงลืมงานที่ต้องทำมากมาย การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) เป็นการรวมคนให้ทำงานร่วมกันจนเป็นทีมงาน
	5.4.3  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งและขนาดโรงเรียน
	สภาพที่คาดหวังของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการรับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ที่ไม่ตรงกันในด้านต่างๆดังนี้ 
	4. ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การปฏิบัติงานคำนึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและศีลธรรมของชุมชน ผู้บริหารชอบทำงานที่ท้าทายสามารถพลิกวิกฤตการณ์ ให้เป็นโอกาสได้ มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตนเองและสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้า แต่ควรคำนึงถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งผลกระทบที่จะตามมาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คูซี่ส์และโพสเนอร์(Kouzer&Posner, 2002; อ้างถึงใน   ภูษิตา  อินทรประสงค์, 2552:  121) กล่าวว่า  ผู้นำที่สามารถพลิกผัน “วิกฤตการณ์” ให้เป็น “โอกาส” จนประสบความสำเร็จนั้นจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ ผู้นำจะเป็นผู้ที่แสวงหาโอกาสทำงานที่ท้าทาย ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ริเริ่มสิ่งใหม่ ผู้นำไม่เพียงมีความสนใจเหตุการณ์ในอนาคตเท่านั้น แต่ยังมีความรัก ความภาคภูมิใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นกันเอง มีเมตตา กรุณากับผู้ร่วมงาน ดุจดั่งสมาชิกครอบครัว  ผู้นำจะไม่ใช้การบังคับหรือควบคุม แต่จะให้การส่งเสริม สนับสนุนสร้างความไว้วางใจ ผู้นำไม่ใช่บุคคลที่มีบุคลิกน่านับถือ หรือเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งสูงเท่านั้น แต่ต้องเป็นผู้มีพลังกระตือรือร้น มุ่งมั่น เชื่อถือได้ 
	5.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	สภาพที่คาดหวังของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้งต่างกัน จำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี พบว่า การรับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนำปัจจัยต่างๆมากำหนดกลยุทธ์ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารและครูมีการรับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารตรงกัน คือ การกำหนดกลยุทธ์แบบประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกัน วางแผนเกี่ยวกับภารกิจ ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์สถานศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบทางบวกและทางลบต่อการดำเนินงาน จากนั้นสรุปและเลือกกลยุทธ์ที่จะพัฒนาองค์กร ประเมินผลการดำเนินงาน โดยผู้นำหรือผู้บริหารจะมุ่งเน้นการแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายตามหลักการมีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษา นอกจากนี้ต้องมีการบริหารข้อมูลโดยจัดเป็นระบบสารสนเทศ จัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมของสถานศึกษาได้  สอดคล้องกับ ชูชัย โพธิ์ช่วย (2545:  133) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในงาน ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในงานตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี มีความสัมพันธ์กันในประเด็นต่างๆต่อไปนี้ การปฏิบัติงานที่เปิดโอกาสให้ใช้ความสามารถที่มีอยู่ การเป็นสมาชิกที่สำคัญคนหนึ่งในสถานศึกษา การมีส่วนร่วม ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่คาดหวัง  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน ณ สถานศึกษา   
	5. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคตอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใจกว้าง รับฟังและไม่ปิดกั้นทางความคิด จะทำให้ครูและนักเรียนรับรู้วิสัยทัศน์ได้ทั่วกัน นอกจากนี้ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ นำไปสู่การกำหนดทิศทางที่จะปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรภา สงวนสุข (2540:  63) ได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สำคัญของผู้บริหารโรงเรียน มีดังนี้ คุณลักษณะส่วนตัวด้านบุคลิกภาพ คือ เชื่อมั่นในตนเอง สามารถวินิจฉัยตัดสินใจโดยใช้เหตุผล ด้านมนุษยสัมพันธ์คือ ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ ยึดหลักความถูกต้อง หรือหลักคุณธรรมในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ด้านภาวะผู้นำ คือ คิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
	สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
	ความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ในการรับรู้ปัญหานำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยครู นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม  ในการแก้ไขปัญหา การเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยใช้วิธีประชาธิปไตย   
	5.2  วิธีดำเนินการวิจัย
	ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง ในการระดมความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆโดยเปิดโอกาสให้ครูทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (2542, 12 พฤศจิกายน) กล่าวว่า การบริการแบบมีส่วนร่วม เป็นหลักการบริหารอย่างหนึ่งในยุคใหม่ที่มีทั้งการบริหารให้มีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ กลุ่มทำงานหรือให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุน ร่วมกำกับติดตามการดำเนินงาน ร่วมระดมทรัพยากรมีทั้งการมีส่วนร่วมจากภายในและการมีส่วนร่วมจากภายนอกองค์กร เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรับผิดชอบต่องาน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในองค์กร  
	5.2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน และคิดหาทางเลือกหลายทางในการพัฒนาโรงเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน สอดคล้องกับแนวคิดของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2534:  9) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสร้างบารมี เพราะผู้นำจะสร้างแรงบันดาลใจ โดยกระตุ้นอารมณ์ผู้ตามให้เพิ่มความตระหนักและเข้าใจเป้าหมาย และเห็นคุณค่าของเป้าหมาย และเชื่อมั่นว่าจะปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายได้ และสามารถสร้างโอกาสสำหรับอนาคตได้ พฤติกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจของผู้นำ
	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 จาก 85 โรงเรียน จำนวน 6,067 คน และกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร 42 คน ครู 333 คน จาก 42 โรงเรียน
	สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พิจารณาเป็นรายด้าน
	4.  ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง การสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารควรนำเทคนิคการเสริมแรง กระตุ้นให้ครูเกิดกำลังใจในการทำงาน ผู้บริหารไม่ใช้การบังคับหรือควบคุม แต่จะให้การส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มเงินเดือนทุกปีอย่างยุติธรรม ส่วนการศึกษา ดูงานจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มีประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียน เช่น ไปศึกษา ดูงานด้านการจัดการศึกษา ทั้งนี้ผู้บริหารต้องเปิดกว้างที่จะยอมรับคำแนะนำจากโรงเรียนอื่นหรือคู่แข่ง 
	5.  ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ การสัมภาษณ์พบว่า ควรให้โอกาสครู ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพราะครูคือผู้ปฏิบัติ ย่อมรับรู้ปัจจัย ข้อมูลต่างๆของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  ในการกำหนดวิสัยทัศน์ควรมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากเป็นโรงเรียนเอกชนจึงต้องบริหารให้เกิดผลกำไรเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพรอบด้าน ผลลัพธ์ที่ต้องการและต้องทำให้ได้คือ ปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและการศึกษามีคุณภาพ
	2. ด้านการนำปัจจัยต่างๆ มากำหนดกลยุทธ์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้บริหารและครูมีความคาดหวังที่จะให้มีการนำข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการดำเนินงานของโรงเรียนในปีที่ผ่านมามาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน นอกจากนี้ควรบริหารจัดการข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศและบริหารงานโดยใช้ระบบฐานข้อมูล และนำนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ เกณฑ์ มาตรฐานของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน 
	ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างผลกำไรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับ ยงยุทธ  แตงหอม (2546:  94) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการ ดำเนิน  การวางแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่  มีสภาพการดำเนินการวางแผนการปฏิบัติการประจำปี  ขั้นการวางแผนในเรื่องการกำหนดจุดเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและวิเคราะห์ความซับซ้อนของโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
	ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ในการส่งเสริมศึกษา ดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำมาพัฒนา ปรับปรุง มีพฤติกรรมการบริหารที่ทันสมัย รู้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี
	ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ ในการจัดบุคคลให้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจนและมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความสามารถ ดังที่ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (2550:  38-41) กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเอกชน คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนตามระบบมีอำนาจหน้าที่ ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้จัดการหนึ่งคน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1)ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรียน  2)ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน และ 3)ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับของโรงเรียน และหน้าที่อื่น ผู้รับใบอนุญาตจะทำหน้าที่ผู้จัดการก็ได้  
	ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็กรับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร  แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ ในการมีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากเดิมเพื่อหาวิธีการใหม่ๆในการปฏิบัติงาน
	สภาพที่เป็นจริงของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการรับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ไม่ตรงกัน ดังนี้
	สภาพที่เป็นจริงของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้งต่างกัน จำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้ง น้อยกว่า 10 ปี 10 – 20 ปี และมากกว่า 20 ปี พบว่า การรับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทั้งในภาพรวมและทุกๆด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน ในการแยกงานบริหารโรงเรียนออกเป็นหลายระบบ และมีหลายระดับการทำงาน ในการจัดลำดับความสำคัญมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ โดยนำโอกาสหรือสภาพการณ์ภายนอกโรงเรียนทั้งปัจจุบัน และอนาคตที่เอื้อต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต ในการคำนึงถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติตามแผนงาน และมีความเหมาะสมกับเวลา ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ความคิดเชิงรุก ใช้เทคนิคเสริมแรงให้ครูเกิดกำลังใจในการทำงาน มีพฤติกรรมการบริหารที่ทันสมัย รู้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ในการกำหนดวิสัยทัศน์โดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน เช่น นโยบายรัฐบาล คู่แข่งทางการศึกษา รวมถึงกำหนดวิสัยทัศน์ได้ สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
	การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ
	5. ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารและครูมีความคาดหวังที่จะให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ควรกำหนดวิสัยทัศน์ได้สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการกำหนดวิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจน สื่อสารเข้าใจง่ายและสามารถเป็นไปได้ 
	4. ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารและครูมีความคาดหวังที่จะให้มีการนำกระบวนการเชิงระบบ PDCA มาปรับปรุงคุณภาพให้สถานศึกษา นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและศีลธรรมของชุมชน และจัดระบบบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ 
	3. ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้บริหารและครูมีความคาดหวังที่จะให้มีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  นอกจากนี้ผู้บริหารควรจัดบุคคลให้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจนและมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความสามารถ และมีการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างชัดเจน 
	ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย ตามสรุปผลการวิจัย ดังนี้
	ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร แตกต่างจากกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกๆด้าน 
	ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2550:  20-49) ได้มีแนวทางการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาตามขอบข่ายภารกิจในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อให้การบริหาร และการจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ไว้คือ 1) การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น วิเคราะห์หลักสูตร ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 6) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 7) การมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครองและชุมชน 8) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ สร้างระบบการทำงานที่เข้มแข็งโดยใช้  PDCA 9) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา นักเรียนสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 10) การพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
	3.  ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต การสัมภาษณ์พบว่า ผู้บริหารสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครู ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จร่วมกันได้ โดยให้ความสำคัญกับครู เช่น ให้ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ผู้บริหารต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่างๆให้แก่ครู เช่น 1) สร้างความเชื่อมั่นทางความมั่นคงในชีวิต 2) สร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารเอง ปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 3) สร้างความเชื่อมั่นด้านความสามารถของครู สนับสนุนครูให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ 
	5.2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การวิจัยเรื่อง  ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โดยผู้วิจัยนำเสนอข้อมูล ดังนี้ 
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ได้ค่าความเชื่อมั่นจากการรับรู้ตามสภาพจริงของผู้บริหารและครูเท่ากับ 0.99 และค่าความเชื่อมั่นจากการรับรู้ตามสภาพที่คาดหวังของผู้บริหารและครู 0.97
	5.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล
	5.3.2  ผลการวิเคราะห์ สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
	การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู  พบว่า สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละด้านในสภาพความคาดหวังที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง และจากข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
	เพื่อให้ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นจึงควรมีการนำผลจากการวิจัย และมีการศึกษาเพิ่มเติม ดังข้อเสนอแนะต่อไปนี้
	ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก  เรื่องความสามารถในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลผลิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพ กำหนดวิสัยทัศน์โดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน ดังแนวคิดของ สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545:12-36) กล่าวว่า การศึกษาสถานภาพสถานศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดทิศทางพัฒนาสถานศึกษา มีขั้นตอนประการหนึ่งคือ วิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก โดยภารกิจหลักของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และผลผลิตหลัก คือ ผู้สำเร็จการศึกษา  เป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการวิเคราะห์ภารกิจ และผลผลิต สอดคล้องกับ สุรชาติ สังข์รุ่ง (2542:  112) ได้วิจัยเรื่อง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำมีประการหนึ่งคือ ขนาดของกลุ่มผู้ร่วมงาน และคุณลักษณะขององค์การ เช่น ปรัชญา ขนาด และบรรยากาศองค์การ เป็นต้น 
	ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ รับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีพฤติกรรมการบริหารที่ทันสมัย รู้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยี และจัดระบบบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550:  20-49)
	5.4.3.2  จำแนกตามขนาดของโรงเรียน
	5.4.2  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
	1. ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารและครูมีความคาดหวังที่จะให้ผู้บริหารนั้นมีความรอบรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้ นอกจากนี้ต้องสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับครู การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนพื้นฐานของนักเรียนและงบประมาณเพื่อนำไปกำหนดทิศทางขององค์กร และสามารถสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา การบริหารโรงเรียนเพื่อนำไปกำหนดทิศทางขององค์กร 
	สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พิจารณาเป็นรายด้าน
	สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โดยรวมและรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  รายด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ แสดงว่า ผู้บริหารและครู มีการรับรู้สภาพที่ความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์มากกว่าการรับรู้สภาพที่เป็นจริง ให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ต้องคำนึงถึงอนาคตสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  ต้องการผู้บริหารที่มีความรอบรู้ เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของครู  มุ่งเน้นให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบการเปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างสรรค์ พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการบริหารงานนั้นต้องคำนึงตัวบุคคลทั้งในด้านความสามารถ ขวัญกำลังใจด้วย
	2.  ด้านการนำปัจจัยต่างๆมากำหนดกลยุทธ์ การสัมภาษณ์พบว่า การให้โอกาสครูมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากครูจะเป็นผู้ใกล้ชิด รับรู้ถึงปัญหา ความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองมากที่สุดและการนำจุดอ่อนภายในของโรงเรียน มาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานนั้นมีความสำคัญ เพราะจุดอ่อนคือ ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนต้องนำมาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาให้ตรงจุด ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์ที่เป็นรูปแบบเฉพาะของโรงเรียนเพื่อทำให้เกิดจุดเด่น
	1.  ด้านความคิด ความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน การสัมภาษณ์พบว่า 
	ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดต่างกัน รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกๆด้าน 
	ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้งต่างกัน การรับรู้สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ยกเว้น ด้านการนำปัจจัยต่างๆมากำหนดกลยุทธ์ พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
	ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีระยะเวลาการก่อตั้งต่างกัน รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกๆด้าน 
	5.3.4  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งและขนาดโรงเรียน
	การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ
	สภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการนำปัจจัยต่างๆมากำหนดกลยุทธ์ ตามลำดับ 
	สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการนำปัจจัยต่างๆมากำหนดกลยุทธ์ ตามลำดับ 
	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นครู จำนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 89.25 ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ระยะเวลาก่อตั้งมากกว่า 20 ปี จำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 56.46 และปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 38.77
	5.3.1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
	การวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
	การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t-test) ความแปรปรวนแบบทิศทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: Anova) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s Method) 
	5.2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้จากสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ความคาดหวังของผู้บริหารและครู และเพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู จำแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียนและขนาดของโรงเรียน 
	ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและครูของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 รวมทั้งสิ้น 375 ฉบับ เก็บข้อมูลกลับคืนได้ จำนวน 344 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.73 ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2554
	5.3  สรุปผลการวิจัย 
	5.3.3  ผลการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
	ผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู  แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกๆด้าน 
	    5.3.5  สรุปผลการสัมภาษณ์
	การสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จำนวน   12 คน สรุปผลได้ดังนี้
	ผู้บริหารควรบูรณาการความคิดที่หลากหลายของครูเพื่อร่วมกันบริหารโรงเรียน โดยให้ครูได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากกว่าการรับฟังและปฏิบัติ ควรมีการกระจายอำนาจมุ่งให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาภายใต้การปกครองตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อผู้บริหารรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ครู นักเรียนและชุมชน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆภายในโรงเรียน ควรจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ช่วยเหลือชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อชุมชน 
	5.4  อภิปรายผล 
	5.4.1 ผลการวิเคราะห์ สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู
	กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โดยรวมและรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  รายด้านที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ แสดงว่า ผู้บริหารมีความรอบรู้ เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของครู  มุ่งเน้นให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดยสร้างแรงบันดาลใจให้ครูในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดนอกรอบแต่สร้างสรรค์ พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และความคงอยู่อย่างยั่งยืนของสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ ดูบริน (DuBrin, 2007:  391; อ้างถึงใน ยอดเยี่ยม สอนเฉลิม, 2548:  17) กล่าวว่า การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นกระบวนการในการกำหนดทิศทางกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์การ ในการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้องค์การอยู่รอดต่อไปได้ การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ยังเป็นอีกหนึ่งในประเภทของภาวะผู้นำที่จะเป็นตัวผลักดันให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
	ผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู  แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกๆด้าน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัชวาล  วิภวชาติ(2545:  123) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในทรรศนะของครูผู้สอน ผลการศึกษา พบว่า ครูมีทรรศนะต่อบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบทรรศนะครูต่อบทบาทที่คาดหวังและที่เป็นจริงของผู้บริหารโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
	ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดเล็ก รับรู้สภาพที่เป็นจริงของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร แตกต่างจากการรับรู้ของผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ ในการให้โอกาสครูมีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการ การจัดลำดับความสำคัญมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน 
	5.5  ข้อเสนอแนะ
	5.5.1  ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
	1.1 ด้านความคิดความเข้าใจในระดับสูงของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรรับรู้และเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของครูและนักเรียนเพื่อสรุปข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนสู่การกำหนดทิศทางขององค์กรได้ อีกทั้งควรรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน มีความเข้าใจในสภาพปัญหาและศักยภาพของโรงเรียนเป็นอย่างดี และส่งเสริมให้มีเอกภาพในกำหนดนโยบายร่วมกัน
	1.2 ด้านการนำปัจจัยต่าง ๆ มากำหนดกลยุทธ์ ผู้บริหารควรนำระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการงานโรงเรียนให้เกิดความคุ้มค่า ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และให้โอกาสครูมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ นำกลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
	1.3 ด้านความคาดหวังและสร้างโอกาสสำหรับอนาคต ผู้บริหารควรคำนึงถึงผลระยะยาวเช่น จัดการความรู้ สร้างคลังความรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่องค์กรการเรียนรู้  บริหารบุคคลโดยคำนึงถึงความสามารถ สร้างขวัญกำลังใจ แรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่ และกระตุ้นการส่งเสริมจากภาคในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน
	1.4 ด้านความคิดเชิงปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารควรนำกระบวนการ PDCA มาปรับปรุงคุณภาพให้แก่สถานศึกษา การเปลี่ยนแปลงระบบใดๆเพื่อผลทางธุรกิจ ควรคำนึงถึงวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและศีลธรรมของชุมชนด้วย และควรเน้นหลักการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจเพื่อที่จะใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของโรงเรียน
	1.5 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์  ผู้บริหารควรกำหนดวิสัยทัศน์แบบเชื่อมโยงปัจจุบันกับอนาคตคือ ต้องเป็นผู้มองการณ์ไกล สอดคล้องกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งวิสัยทัศน์นั้นต้องเข้าใจง่าย ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง 
	5.5.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
	1. ควรมีการศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู เชิงลึกด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ทราบรายละเอียดของปัญหาชัดเจนมากขึ้น เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น
	2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารแต่ละแบบกับประสิทธิผลของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
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