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ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธข์องผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สุรพล   พิมพ์สอน1 

  วิกฤติคุณภาพผู้เรียน...จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร ? “ คุณภาพการศึกษา  หรือคุณภาพผู้เรียน 
“ เป็นปัญหาต่อเนื่องกันมายาวนาน  ซึ่งในสภาพปัจจุบันหลังจากมีการปฏิรูปการศึกษาในรอบแรกไปแล้ว  และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  จะเห็นได้ว่าการศึกษาโดยรวมมีพัฒนาการที่ยังไม่มีคุณภาพ  และยัง
ไม่เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งหลายคนคงได้รับข่าวสารทางการศึกษา  หรือการรายงานสภาวการณ์
การศึกษาไทยในเวทีโลก   
  ปี 2557  ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557, หน้า ฉ-ช)  ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษานานาชาติ
โครงการ PISA  2012 จ านวน 65 ประเทศในภาพรวม พบว่า ผลประเมิน PISA ของนักเรียนไทยกลุ่มอายุ 15 ปี มี
ผลการประเมินจะต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติทุกครั้ง แต่ผลประเมิน PISA 2012 ด้านการอ่านมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จาก PISA 2009  20 คะแนน  คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 8 คะแนน  และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น 19 คะแนน  ซึ่งประเทศ
ไทยได้อันดับที่ 50  เป็นรองเวียดนามที่ได้อันดับ 17 จาก 65 ประเทศ  ส่วนการประเมินผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์-
วิทยาศาสตร์ (TIMSS 2011) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ท้ัง 2 วิชาไทย
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 500 คะแนน ซึ่งคณิตศาสตร์ ไทยได้ 427 คะแนน วิทยาศาสตร์ไทยได้ 451 คะแนน 
  นอกจากน้ันสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2556)  ได้รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2556  พบว่า  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์  ยกเว้น 
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 61.69  และรายวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี  ร้อยละ 53.16  ส่วนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์  ยกเว้น วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 58.30  และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6   ทุกรายวิชามีค่าเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์  ยกเว้น วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 62.03     
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา  ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับปัญหามาก
ที่สุด  จะต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และในปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น และทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง  ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งเป็น
ผู้น าองค์กรจะได้สร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  และมีภาวะการเป็นผู้น าสูง  โดย เฉพาะ  
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์    
 เพื่อเป็นแนวทางที่จะฝ่าวิกฤติปัญหาคุณภาพผู้เรียนในครั้งนี้  เพราะว่าผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการ
วางแผนแก้ไขปัญหาเพื่ออนาคต  และเหมาะสมกับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันที่จะน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการ  เพราะหลักการของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ จะหมายถึง  ความสามารถของผู้น าองค์กร ในการคาดการณ์ 
อนาคตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  โดยใช้กระบวนการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  โดยให้ความสนใจสภาพแวดล้อม
ภายนอก  และสภาพแวดล้อมภายใน  สร้างความยืดหยุ่นสามารถปรับองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ  ท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  และ 
 
 
 
1รองผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 
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อยู่รอดไปได้  อย่างไรก็ตามผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องมีความรู้และทักษะการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ด้วย  จึงจะท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จ  โดยเฉพาะ ผู้เรียนประสบผลส าเร็จมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจาก
สาธารณชนท่ัวไป  บทความนี้จึงมุ่งเน้นท่ีจะสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  ได้ใช้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  
และการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพได้ในอนาคต 
  ความหมายของคุณภาพผู้เรียน    
              คณะอนุกรรมการปฎิรูปการเรียนรู้ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  และกระทรวง ศึกษาธิการ 
(2543, หน้า 16) ได้ให้ความหมายของคุณภาพผู้เรียนที่พึงประสงค์  คือ  ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และคนมีความสุข 
ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า คนด ี คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  มีจิตใจท่ีดีงาม  มีคุณธรรม จริยธรรม  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจ  และพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย  มีความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูล มีเหตุผล รู้
หน้าที่  ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด   มีจิตใจ เป็นประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น  มี
ความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข คนเก่ง  คือ  คนที่มีสมรรถนะสูงในการ
ด าเนินชีวิต  โดยมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง  หรือรอบด้าน  หรือมีความ สามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น  ทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์  มีความคิดสร้างสรรค์  มีความ สามารถด้าน
ภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา  มีภาวะผู้น า  รู้จักตนเอง  ควบคุมตนเองได้ เป็นต้น เป็นคนทันสมัย  ทันเหตุการณ์ ทัน
โลก ทันเทคโนโลยี   มีความ เป็นไทย  สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  และท าประโยชน์ให้เกิดแก่ตน สังคม  
และประเทศชาติได้ คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิต เป็นคนร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรง จิตใจ
เข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพปลอดพ้นจากการตกเป็นทาสของอบายมุข  และ
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงแก่อัตภาพ  ในด้านส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553, หน้า 2)
ให้ความหมายของคุณภาพผู้เรียนไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร แกนกลาง พุทธศักราช 2551  หมายถึง การพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  โดยก าหนดเป็นจุดหมาย
เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 1)  มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธ ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   2) มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้
เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต    
  3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก าลังกาย  4) มีความรักชาติ  มีจิต 
ส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5)มีจิต ส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และ ภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
            สรุปได้ว่า  คุณภาพผู้เรียนหมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่ 
  1. คุณลักษณะด้านความดี คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
   2. คุณลักษณะด้านความเก่ง คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์     
คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมวีิสัยทัศน์ มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น ตามหลักสูตร  
มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  และมีทักษะในการท างาน  รัก
การท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
  3. คุณลักษณะด้านการมีความสุข  คือ  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  และผู้เรียนมี
สุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
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  ความส าคัญของคุณภาพผู้เรียน     

              นักการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงข้อคิดเห็นในการให้ความส าคัญของคุณภาพผู้เรียนไว้หลากหลาย  

ดังนี้   

  ประเวศ  วะสี (2544, หน้า 5 – 6) ให้ความส าคัญของคุณภาพผู้เรียนไว้ว่า  “หัวใจการปฏิรูปการศึกษา  

คือ  การปฏิรูปการเรียนรู้  หัวใจปฏิรูปการเรียนรู้  คือ  การปฏิรูปจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง  มาเป็นยึดมนุษย์หรือ

ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนส าคัญที่สุด” การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นตัวตั้งหรือยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด  หมายถึง  

การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จริงของแต่ละคนไม่เหมือนกันจึงต้องเอาแต่ละคนเป็นตัวตั้ง  ครูจัดให้นักเรียน

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์  กิจกรรม  และการท างาน อันน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน ทั้งทางกาย ทางจิต

หรืออารมณ์  ทางสังคม และทางสติปัญญา ซึ่งรวมถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณด้วย  มนุษย์ต่างจากสัตว์ที่มี

พัฒนาการทางจิตวิญญาณ (Spiritual Development)  ความเป็นมนุษย์อยู่ที่พัฒนาการทางจิตวิญญาณ  

วิกฤตการณ์ของมนุษย์เกิดจากการทอดทิ้งมิติทางจิตวิญญาณ  เหลือแต่มิติทางวัตถุจึงพากันวิกฤตทั้งโลก  การศึกษา

สมัยใหม่ที่จะพามนุษย์รอดจากวิกฤตการณ์ต้องไปให้ถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณ  เพราะจิตวิญญาณอยู่ในชีวิตมนุษย์  

การเรียนที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งจะท าให้ค้นพบมิติทางจิตวิญญาณ  ทางด้าน  รุ่ง  แก้วแดง (2544, หน้า 11)  ได้ให้ 

ความส าคัญของผู้เรียนไว้ว่า  อนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนในวันนี้  เพราะโลกยุคใหม่การ

แข่งขันขึ้นอยู่กับความรู้ และความสามารถ ของคนในชาติ โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge 

Based  Economy) ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องปฏิรูปการเรียนรู้โดยเร็วที่สุด  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน  

ให้สามารถคิดเป็น ท าเป็น มีทักษะในการจัดการ มีคุณธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และรักแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง  ส่วนนักวิชาการอย่าง อ ารุง  จันทวานิช (2544, หน้า 16 – 17)  ได้ให้ความส าคัญของคุณภาพผู้เรียนไว้ว่า 

ผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดของการจัดการศึกษา ทุกฝ่ายทั้งบิดามารดา  ผู้ปกครอง  ครู ผู้บริหารทั้งภาครัฐและ

เอกชนต้องร่วมกันจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 

สติปัญญา และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้ง มีความรู้ความสามารถ  เจตคติและค่านิยมที่จะพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   

  อย่างไรก็ตามส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หน้า 3–9) ยังให้ความ ส าคัญของคุณภาพผู้เรียน

ไว้ว่าเป้าหมายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 คือ  การพัฒนาผู้เรียนให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ผู้เรียน  หรืออาจกล่าวอย่างง่ายว่าการ

เป็นคนเก่ง  ด ี และมีความสุขของผู้เรียนนั่นเอง    

  สรุปได้ว่า  ความส าคัญของคุณภาพผู้เรียน  หมายถึง  การพัฒนาให้นักเรียนมีความสมดุลทั้งด้าน

ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม  ซึ่งมีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม  มี

ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ  ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ  สังคม  

การเมืองการปกครอง  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและการสื่อสาร   
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  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

  อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพนั้นจ าเป็นต้องมีปัจจัยหลายประการที่เข้ามา

เกี่ยวข้อง  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ  เพราะผู้บริหารสถาน ศึกษาเป็นบุคคลที่เป็นผู้น าใน

ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีภาวะผู้น าสูง  เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้เป็น ไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของ

นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างแท้จริง  ดังนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้ น าที่มีคุณภาพในการ

ขับเคลื่อนให้องค์กรพัฒนาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง

มีความรู้และทักษะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันสังคมโลกมีสภาพการแข่งขันสูงมาก   

อันเนื่ องมาจากภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงทา งด้านการเมือง สั งคมสิ่ งแวดล้อม   และด้ านเทคโนโลยี   

สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง  และมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษามาก  เช่น  ประชาคมยุโรป (European 

Community)  การรวมตัวเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association of South East 

Asian Nations : ASEAN) หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมโลกไม่ว่าจะเป็นปรากฎการณ์เอลนิญโญ  

สึนามิ  การเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  และสภาวะโลกร้อน  ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิตของประชากรโลกทั้งนั้น  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จะส่งผลให้ประชากรที่มีคุณภาพ  

สามารถปรับตัวเพื่อการยังชีพและเพื่อการอยู่รอดในสังคม ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องใช้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์   เพื่อ

การบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้  และค าว่า “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์” (Strategic Leadership)  

มีนักบริหาร  นักการศึกษา  นักยุทธศาสตร์ หรือนักกลยุทธ์ได้ให้ความหมายหรือค าจ ากัดความ  หรือทรรศนะที่มี

มุมมองต่าง ๆ ดังนี้   

  Finkelstein & Hambrick (1996, p 7  อ้างถึงใน นฤมล  สุภาทอง)  ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น า

เชิงกลยุทธ์ไว้ว่า  หมายถึง ผู้น าหรือกลุ่มผู้น าระดับสูง  ที่มีความสามารถในการคาดการณ์  มีมุมมองระยะยาวและ

สร้างความยืดหยุ่นให้องค์การบรรลุเป้าหมาย  โดยมีขอบเขตรับผิดชอบงานทั้งองค์การ  ทางด้าน รังสรรค์   

ประเสริฐศรี (2544, หน้า 206, อ้างถึงใน นฤมล  สุภาทอง)  ยังได้ให้ความหมายผู้น าเชิงกลยุทธ์ว่าหมายถึง  

กระบวนการในการก าหนดทิศทาง  และการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์การ  ในการริเริ่มสร้างสรรค์  

สิ่งต่าง ๆ  ข้ึนมาเพื่อให้องค์การอยู่รอดไปได้      

  ส่วนในความเห็นของ ทรรศนะ  บุญขวัญ (2548, หน้า 3, อ้างถึงใน นฤมล  สุภาทอง) ยังได้ให้

ความหมายของผู้น าเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า หมายถึง  ความสามารถในการท านายอนาคต  ด้วยมีสายตาที่กว้างไกล  รักษา

ความยืดหยุ่น  และใจกว้างพอที่จะให้อ านาจหรือรับฟังบุคคลอื่นในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เท่าที่

จ าเป็น  ส่วนทางด้าน เนตร์พัณณา   ยาวิราช (2549, หน้า 44 อ้างถึงใน นฤมล  สุภาทอง)   ยังเน้นว่าภาวะผู้น า

เชิงกลยุทธ์  หมายถึง  รูปแบบของผู้น าเชิงกลยุทธ์เริ่มต้นจากการเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์  หมายถึง  ผู้น าที่มองการณ์

ไกล  ในอนาคตถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะยาวข้างหน้า  เช่น 5 – 10 ปี และวางแผนกลยุทธ์เพื่อไปสู่

จุดมุ่งหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้  ผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนด

กลยุทธ์  
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  สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์  หมายถึง  ความสามารถของผู้น าองค์กร ในการคาดการณ์อนาคตที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กระบวนการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์โดยให้ความสนใจสภาพแวดล้อมภายนอก  และ

สภาพแวดล้อมภายใน  สร้างความยืดหยุ่นสามารถปรับองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ท าให้

องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  และอยู่รอดไปได้    

  องค์ประกอบของผู้น าเชิงกลยุทธ์     

  การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถน าองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและอยู่รอดได้นั้น  จะต้องศึกษา  และ

เข้าใจถึงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์   ว่ามีองค์ประกอบด้วยสิ่งใดบ้างซึ่งในที่นี้ผู้เขียนได้น าแนวคิดของ

รังสรรค์   ประเสริฐศรี (2551, หน้า 242-245)  ที่ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไว้  

ดังนี ้  

   1.  ผู้น าท่ีมีความคิดความเข้าใจในระดับสูง (High-level cognitive  activity)  การคิดเชิงกลยุทธ์

นั้นต้องอาศัยทักษะความเข้าใจที่เกิดขึ้นในระดับที่สูง  เช่น ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพ (Conceptually)  

ในการซึมซับและการรับรู้แนวโน้มของสิ่งต่าง ๆ จ านวนมากได้อย่างมีเหตุผล  และมีความสามารถในการสรุปข้อมูล

ต่าง ๆ  เพื่อน าไปก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ  ตลอดจบสามารถประมวลข้อมูลต่าง ๆ และเข้าใจผลที่ตามมา  

ส าหรับองค์กรที่มีปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมนี้เรียกว่า  วิธีคิดเชิงระบบ (Systems thinking) อย่างไรก็ตามผู้เขียน

เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องติดตามข่าวสารความเคลือ่นไหวตา่ง ๆ โดยเฉพาะข่าวสารทางการศึกษา  และการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม  การเมือง  และเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและน ามา

วิเคราะห์เป็นสารสนเทศประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  ในการด าเนินการในสถานศึกษา   ความคิดเชิงระบบนี้

สามารถฝึกฝนได้โดยรู้จักคิดเชิงเหตุผล  ตั้งแต่ด้านข้อมูลน าเข้า (Input)  ด้านกระบวนการ (Process)  ด้านผลผลิต 

(Output)  และเกิดผลย้อนกลับ (Feedback)  อย่างไรบ้าง  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีประสบการณ์  มี

ความคิดเชิงระบบอย่างแท้จริง  ซึ่งจะไม่เกิดผลกระทบตามมาหลังพิจารณาตัดสินใจ  บางครั้งเราอาจจะพบเห็นบ่อย 

ๆที่ผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงปัญหาเดียว แต่กลับไปสร้างปัญหาขึ้นอีก

หลายปัญหา  นั่นแสดงว่าผู้บริหารไม่ได้ใช้คิดเชิงระบบ (Systems thinking) อย่างแท้จริง  

   2. ความสามารถในการน าปัจจัยต่าง ๆ มาก าหนด เป็นกลยุทธ์ได้ (Gathering multiple inputs  

to  formulate  strategy)  ผู้น าเชิงกลยุทธ์นั้นอาจเปรียบได้กับผู้ที่มีสมาธิสูงในการท างานโดยอิสระ  และสามารถ

ก าหนดอนาคตได้  ในทางปฏิบัติผู้น าจะปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่ายซึ่งเป็นลักษณะของความเป็น

ประชาธิปไตยในการท างานร่วมกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่าความจ าเป็นของ

ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องศึกษาปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกสถานศึกษา และภายในสถานศึกษา  เพื่อน ามา

วิเคราะห์หาโอกาส  อุปสรรค  จุดแข็ง  และจุดอ่อน  ของสถานศึกษา  โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  ครู  นักเรียน  

ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  และชุมชน  มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัจจัย  

เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์  สิ่งส าคัญยิ่งของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ขอ งผู้บริหารสถานศึกษานั้น  

จะต้องเข้าใจบริบทของสถานศึกษาของตนเองอย่างถูกต้องและมีความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างแม่นย า  ปัจจัยต่าง ๆเหล่านั้นจึงต้องได้มาจากข้อมูลที่เป็นจริง  และเป็นข้อมูลที่ใหม่
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ทันสมัยอยู่เสมอ  

   3.  การมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสส าหรับอนาคต (Anticipating  and  creating  a 

future)  ซึ่งต้องอาศัยการคาดคะเนอนาคต  จากค ากล่าวที่ว่า “ การมองอนาคตอย่างทะลุปรุโปร่งเป็นเรื่องของ

ความแตกต่างระหว่างความส าเร็จและความล้มเหลว ”   ส าหรับการมองอนาคตของผู้บริหารสถานศึกษานั้น  

ผู้เขียนอยากจะเน้นย้ าเพื่อสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนว่า  หากผู้บริหารปราศจากความคาดหวังก็แสดงว่าเป็นนัก

บริหารที่ไร้เป้าหมาย  บริหารตามสถานการณ์ไปอย่างไร้ทิศทาง  ส่วนการสร้างโอกาสส าหรับอนาคตนั้น  เป็นเข็ม

ทิศที่จะโน้มน้าวให้ครูและบุคลากรเห็นความส าคัญ  และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร  ให้ทุกคนมี

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและก้าวข้ามสภาพปัจจุบันไปสู่อนาคตอย่างประสบผลส าเร็จ  เช่น   ในสภาวการณ์ที่

ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  นี้  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคาดหวังว่าสังคมไทยจะ

พัฒนาไปในทางทิศใด  และควรเอาวิกฤติการณ์นี้มาเป็นโอกาสในการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์  ผู้บริหารที่ชาญฉลาด จะต้องศึกษานโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และสถานการณ์

ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน  และน ามาถ่ายทอดให้กับครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ

สถานศึกษา  ตลอดจนชุมชน  เพื่อหาทางก าหนดทิศทางองค์กร  ไม่ใช่จะรอแต่ภาครัฐหรือค าสั่ งจาก

กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น  ผู้ปกครองหรือชุมชนที่มีผลกระทบ  จะต้องมีส่วนร่วมในการมองเป้าหมายอนาคต 

และความคาดหวัง  พร้อม ๆ กับมีการก าหนดทิศทางไปด้วยกัน    

   4.  วิธีการคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary thinking)  เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ  ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับค าว่า  การสร้างอนาคตใหม่ (Re – inventing the future)   

Hamal  ได้กล่าวไว้ว่า  “ กลยุทธ์ใดก็ตามหากไม่สามารถท้าทายสถานการณ์หรือสภาพท่ีเป็นอยู่ได้  ก็ไม่อาจเรียกสิ่ง

นี้ว่ากลยุทธ์ “  หลายองค์กรที่ไม่ประสบผลส าเร็จเพราะกลยุทธ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

เหนือกว่าคู่แข่งขัน  แนวคิดเชิงปฏิวัติเป็นเรื่องของการจัดแนวความคิดใหม่  ซึ่งสามารถก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างมากมาย  ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  เช่น  

    4.1 การสร้างแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (Reconceiving product/service) 

เป็นแนวทางการปรับปรุงด้าน “สมการเชิงมูลค่า” ของสินค้า/บริการ  แนวความคิดใหม่นี้ผู้บริหารสถานศึกษา  คง

ต้องมองไปที่ลูกค้าเป็นหลัก  ในที่นี้หมายถึงผู้รับบริการ (Customer)  หรือผู้ปกครอง  นักเรียน หรือชุมชนที่จะ

ได้รับการบริการจากสถานศึกษา   การส ารวจความต้องการของผู้ปกครองจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะน าข้อมูลมา

วิเคราะห์  และด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง    

    4.2  การก าหนดนิยามตลาดใหม่ (Redefining market space)  เป็นวิธีของการก าหนด

ขอบเขตเกี่ยวกับสภาพตลาดแบบกว้างให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด  ในการก าหนดนิยามนี้ผู้เขียนเห็นว่าผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องสนใจผู้เรียนให้มากท่ีสุด  ซึ่งในการก าหนดนั้นจะต้องค านึงถึงความต้องการ  และการให้บริการที่

ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่ม  เช่น  ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง

พัฒนาผู้เรียนด้านใดบ้าง  อาจจะเป็นการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  และควรจะด าเนินการกับผู้เรียนในช้ัน

ไหน  อย่างไร   สิ่งนี้เป็นเรื่องท้าทายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งจะมีวิธีด าเนินการด าเนินการอย่างแยบยล  

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมองไปข้างหน้าเรื่องของคุณภาพผู้เรยีนโดยเฉพาะการจัดการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม
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กับศักยภาพ  การให้บริการในการค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมโดยการจัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ไม่ว่าจะ

เป็นในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษา    และการดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จะมีนักบริหารสักกี่คนที่จะสนใจเรื่อง

การเรียนรู้เป็นรายบุคคลอย่างจริงจัง  สถานศึกษาจะต้องสร้างความเข้าใจเรื่องการวัดและประเมินผล  ทั้งนักเรียน  

ครู  และผู้ปกครองให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และมีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานของแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้  และสิ่งส าคัญที่สุดก็คือการรายงานผลการเรียนรู้  ซึ่งในที่นี้สถานศึกษาควรก าหนดให้ครูผู้สอนรายงาน

เป็นหน่วยการเรียนรู้  และหาวิธีแก้ไขร่วมกันกับผู้ปกครองในกรณีที่ผู้เรียนมีปัญหาเรื่องการเรียน    

     4.3  การปรับขอบเขตอุตสาหกรรมใหม่ (Redrawing industry boundaries)  ซึ่งเป็นการ

ปรับตัวในทางการค้าและอุตสาหกรรม  หากเป็นแนวการปรับขอบเขตทางด้านการศึกษา  ผู้เขียนเห็นว่าเป็น

แนวทางในการปรับตัวของสถานศึกษาคือการก าหนดขนาดของสถานศึกษาให้ชัดเจนว่าความเหมาะสมที่สุดควรจะ

ก าหนดขนาดสถานศึกษาไว้ในขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  หรือขนาดใหญ่พิเศษ  เพราะจะเกี่ยวข้องกับ

ทรัพยากรในการบริหารจัดการ  ประเด็นต่อมาจะต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับการ

เรียนรู้อย่างแท้จริง  ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องดูแลกลไกในการ

สร้างคุณภาพของครูผู้สอน  ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผู้เรียน  ประเด็นสุดท้ายเป็น

การปรับให้สถานศึกษาได้เพิ่มบริการที่ดีให้กับผู้ปกครอง  และผู้เรียน  เช่น  การให้บริการเรียนเสริมนอกเวลาเรียน

ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพัฒนาตนเอง  อีกทั้งยังจัดบริการด้านความปลอดภัย  บริการด้านการสื่อสารที่

รวดเร็ว  เป็นต้น  

   5.  การก าหนดวิสัยทัศน์ (Creating a vision)  วิสัยทัศน์ (Vision)  หมายถึง  สภาพขององค์การที่

ต้องการจะเป็นในอนาคต  หรือเป็นเป้าหมายในลักษณะกว้าง ๆ  ซึ่งเป็นความต้องการในอนาคต  โดยยังไม่ได้

ก าหนดวิธีการเอาไว้  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่ผู้เขียนเห็นว่าผู้บริหารสถาน ศึกษาจะต้องให้ความ ส าคัญในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์  ทั้งนี้จะต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ด้วยเปิดใจ

กว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้มาก  ไม่ใช่เอาแต่ใจตนเองไปทุกเรื่อง นอกจากนั้นการก าหนดวิสัยทัศน์ต้องมี

ความเหมาะสม  สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกของสถานศึกษา นั่นคือผู้บริหารจะต้ องให้

น้ าหนักในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่ง  เปรียบเหมือนแพทย์ก าลังวิเคราะห์หาสาเหตุของ

อาการป่วย  เพื่อจะได้หาวิธีการรักษาให้ดีที่สุด  อีกประการที่จะลืมไม่ได้คือผู้บริหารสถานศึกษา  ควรมีการทบทวน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  และวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ  เพื่อจะได้หาแนวทาง

ในการป้องกัน หรือแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน  ความส าคัญของการก าหนดวิสัยทัศน์จะท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามี

เป้าหมายในการปฏิบัติงาน  และที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจน

ผู้ปกครอง  และชุมชน  จะได้เห็นทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ  และสามารถจะช่วยเหลือให้

สถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ได้ง่ายขึ้น    

    ดังนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษา  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจ  และศึกษาองค์ประกอบ  ภาวะผู้น า

เชิงกลยุทธ์ให้ลึกซึ้ง   ซึ่งสรุปได้ตามภาพท่ี 1  ดังนี ้
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ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Components of strategic leadership) (DuBrin.2007 : 393)    
ที่มา : รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2551, หน้า 242) ·  
 
  สรุปได้ว่า  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  จะเป็นปัจจัยส าคัญ  ที่จะน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ  โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความเข้าใจคุณภาพของผู้เรียน  ซึ่งประกอบ
ไปด้วยคุณภาพด้านการเป็นคนดี  การเป็นคนเก่ง  และการเป็นคนมีความสุข  ซึ่งเป็นการสร้างความสมดุลให้กับ
ผู้เรียนให้สามารถปรับตัวอยู่ในโลกได้อย่างปลอดภัย  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา  จึงเป็นบทบาทหน้าที่
ที่ยิ่งใหญ่และส าคัญยิ่ง  ซึ่งการที่จะน ามาซึ่งคุณภาพผู้เรียนได้นั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความคิดขั้นสูงและ
เป็นระบบ   สามารถน าปัจจัยที่มีอยู่ในองค์กรมาสร้างกลยุทธ์ได้ทุกโอกาส  มีความคาดหวังและสร้างโอกาสใน
อนาคต มีความคิดที่นอกกรอบและปรับตัวตามสถานการณ์ได้ทัน  และที่ส าคัญคือมีความสามารถในการก าหนด
วิสัยทัศน์อย่างมีส่วนร่วม  เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน  ให้บรรลุเป้าหมายนั่นเอง 
   การบริหารเชิงกลยุทธ์    
   นอกจากผู้บริหารสถานศึกษาจะมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์แล้ว  สิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ส าเร็จ  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ควบคู่ไปด้วย  ซึ่งในที่นี้  
สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2552, หน้า 29 – 33) ได้กล่าวถึงกระบวนการ บริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) ไว้ 3 ขั้นตอน คือ 
    1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์(Strategic Analysis) หมายถึง ขั้นตอนการวิเคราะห์

องค์ประกอบทั้งหมด  3  ประการ  คือ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

องค์กร  และการวิเคราะห์ทัศนคติ  ค่านิยม  หรือวัฒนธรรมองค์กร  โดยเป้าหมายของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ก็คือ  

1.มีความคิดความเข้าใจในระดับสูง 

(High-level cognitive  activity) 

กลยุทธ์เป็นงานการใช้ความคิดที่ยาก 

(Strategy is hard mental work) 

2.สามารถน าปัจจยัต่าง ๆ มาก าหนด  

กลยุทธ์ได้(Gathering multiple inputs) 

การก าหนดกลยุทธ์แบบประชาธิปไตย 

(Strategy formulation is democratic) 

 

ผู้น าเชิงกลยุทธ ์

(Strategic leadership) 

4.มีวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ

(เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง) 

(Revolutionary thinking) 

ไม่มีสิ่งแบบเคยท ามาก่อน 

(Nothing like this has ever 

been done before) 

3.มีความคาดหวังและการสร้าง

โอกาสส าหรับอนาคต 

(Anticipating and creating 

a future) 

การสร้างโลกใหม่  

(Let’s invent a new world) 

5. การก าหนดวิสัยทัศน ์ (Creating a vision) 

การแบ่งปันความฝัน(Come share my dream) 
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การที่จะก าหนดสิ่งที่เรียกว่า“ต าแหน่งเชิงกลยุทธ์” (Strategic Position) โดยพิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อม และพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร  ค่านิยมต่าง ๆ  เพื่อที่จะวางต าแหน่งกล

ยุทธ์ให้สอดคล้อง  และเป็นไปได้  และสามารถปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอันเหมาะสม  จาก

ประสบการณ์ของผู้เขียนมีความเห็นว่านักบริหารสถานศึกษาจ านวนไม่มากนักที่จะให้ความส าคัญในสิ่ งนี้  ซึ่งที่จริง

แล้วเป็นเรื่องส าคัญในอันดับต้น ๆ  เพราะว่าการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะท าให้เราทราบค าตอบว่า  ปัจจุบัน

สถานศึกษาของเราอยู่ตรงไหน  หรือมีศักยภาพแค่ไหน  ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์หาสิ่งที่เป็นโอกาส  หรือค้นหา

อุปสรรค  ที่เป็นปัจจัยภายนอกของสถานศึกษา  และในขณะ เดียวกันสถานศึกษาก็ต้องรู้ตัวเองว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง

ที่เป็นจุดแข็ง  และจุดอ่อน  เพื่อที่จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น  ซึ่งในต าราพิชัย

สงครามของซุนวูได้กล่าวไว้ว่า “รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”  ดังนั้นหากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญ

ในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อย่างจริงจัง ก็จะสามารถล่วงรู้ได้ว่าในสถานการณต์อนนั้นสถานศึกษามีสภาพเป็นอย่างไร  

ต าแหน่งเชิงกลยุทธ์อยู่ตรงไหน  ดังค ากล่าวของ กรมสามัญศึกษา (2545, หน้า 81) ที่ว่า   

      “ เมื่อเราเข้มแข็ง  โอกาสเอื้ออ านวย  จึงรุกไปข้างหน้า    

    ถ้าเราเข้มแข็งแต่โอกาสไม่อ านวย  จงตั้งรับและรอจังหวะ    

    หากเราอ่อนแอ  แม้โอกาสจะเอื้ออ านวย  จงตั้งรับ  จงปรับกระบวนหลัก    

    ถ้าเราอ่อนแอและโอกาสไม่เอื้ออ านวย  จงถอยไปตั้งหลัก  พักฟ้ืน”  

              2. ทางเลือกในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Choice)  ประกอบด้วย  

    2.1 การก าหนดแนวทางหรือทางเลือกทางกลยุทธ์ (Strategic Options) คือ  ขั้นตอนที่จะ

 พิจารณาความเป็นไปได้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร  เพื่อให้ไปสู่แนวทางที่สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  การก าหนดทางเลือกกลยุทธ์นั้นย่อมหมายถึงการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ 

 (Strategic Direction) กล่าวคือ เป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์กร ไปสู่อนาคต  เป็นการ

ก าหนดทิศทางระยะยาวของการพัฒนาองค์กร ตลอดจนก าหนดทางเลือก  

กลยุทธ์  เพื่อท่ีจะบรรลุสู่ทิศทางที่ได้ก าหนดไว้  เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจ  และรู้ต าแหน่ง  

กลยุทธ์ของสถานศึกษาแล้วว่าอยู่ในสถานการณ์เช่นใด  สิ่งที่ต้องค านึงถึงต่อมาคือ  การก าหนดทางเลือกกลยุทธ์ที่จt

น ามาใช้ให้เหมาะสมนั่นเอง  

                  2.2 การประเมินทางเลือกกลยุทธ์  หมายถึง  ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ และ 

ความเหมาะสมของแนวทาง  หรือเป็นการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด  โดยค านึงถึงจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร  และ

ความเป็นไปได้ที่จะมีการปฏิบัติบนพื้นฐานของค่านิยม แนวทางดังกล่าวอาจจะเรียกว่า “กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด” 

(Strategic Fit)  เป็นขั้นตอนท่ีละเอียดอ่อนหากผู้บรหิารสถาน ศึกษาไม่สามารถประเมนิไดว้่ากลยุทธ์ท่ีก าหนดมานั้น

มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน และมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด การพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาผู้เรียนก็จะไม่

ประสบผลส าเร็จอย่างแน่นอน                     

    2.3  การเลือกกลยุทธ์  หมายถึง  ขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากได้มีการประเมินข้อดี  ข้อเสียของ

ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  เป็นช่วงของการตัดสินใจการเลือกทางเลือกใดเป็นที่เด่นชัด  ในการที่จะ

น าไปสู่ข้อยุติและได้กลยุทธ์ที่ดีที่สุด  ผู้บริหารสถานศึกษาที่ชาญฉลาด  และให้ความส าคัญในการหาทางเลือกกล
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ยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  ก็จะสามารถเลือกกลยุทธ์ได้อย่าง

รอบคอบ  เนื่องจากกลยุทธ์ที่ได้นั้นได้ผ่านกระบวนการอย่างมีขั้นตอน  ดังนั้นในขั้นตอนนี้ผู้เขียนยังมีความเห็น

เพิ่มเติมอีกว่า  หากผู้บริหารสถานศึกษาใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของทุกฝ่าย  ตั้ งแต่  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  

คณะกรรมการสถานศึกษา  และชุมชน  ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการศึกษา ได้มีส่วนเลือกกลยุทธ์ที่จะน าไปใช้ 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงแล้ว  โอกาสที่จะประสบผลส าเร็จก็มีความเป็นไปได้สูง  

              3.  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)  หมายถึง  ขั้นตอน ที่จะมีการวางแผน

ใช้ทรัพยากร  ไม่ว่าจะเป็นการหามาซึ่งการเงิน  ก าหนดบุคลากร  หรือการสร้างโรงงานหรือเครือข่าย  นอกจากนั้น

ยังหมายถึงขั้นตอนของการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม  เพื่อสามารถน าเอาแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ได้ไปปฏิบัติ  

ในขั้นตอนนี้เป็นรายละเอียดที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  เพราะว่าเป็นเรื่องของการ

ก าหนดทรัพยากร  ก าหนดผู้รับผิดชอบ  และวิธีด าเนินการให้กลยุทธ์บรรลุวิสัยทัศน์  ซึ่งจะมีความละเอียดอ่อนและ

จะพบกับความท้าทายอีกนานัปการ  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น  

สามารถปรับสถานการณไ์ด้ทุกเมื่อ  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น  มีความสามารถโน้มน้าวให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีพลังและความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โอกาสที่จะมีความส า เร็จในการน ากลยุทธ์ไปใช้ก็มีสูงขึ้น  

และขั้นตอนในการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic  Management) ดังได้กล่าวมาแล้วสามารถอธิบายได้ตามภาพที่  2 

ดังนี ้

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที ่ 2 แสดงองค์ประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ์  

ที่มา : สมชาย ภคภาสนว์ิวัฒน ์(2552, หน้า 33) 

 

บทสรุป 

 อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้นั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์  และมีความสามารถในการบรหิารเชิงกลยุทธ์เป็นอย่างดี ซึ่งท้ังสองอย่างนั้นจะเอื้อต่อการท างานให้ส าเร็จ  โดย
ที่ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดที่เป็นระบบมองเห็นงานที่รับผิดชอบได้ทะลุปรุโปร่ง  สามารถน าปัจจัยที่มีอยู่ไม่ว่า

การประเมนิ

ทางเลอืก 

การสร้าง

ทางเลอืก 

โครงสร้าง

องค์กร 

การวางแผน

ทรัพยากร 

การวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้ม

การวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้ม

การวเิคราะห์ค่านิยม 

(Expectation 

objectives and 

การวเิคราะห์

เชิงกลยุทธ ์

การน ากลยุทธ์ไป

ใช้ปฏิบัติ 

ทางเลือกเชิงกล

ยุทธ์ 

การก าหนด

ทางเลอืกที่
การพัฒนาคน

และระบบ 
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จะเป็นทรัพยากรบุคคล  งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม มีความคาดหวัง
และการสร้างโอกาสส าหรับอนาคตเป็นอย่างดี  มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ตลอดจนการโน้มน้าวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  มาช่วยในการก าหนดวิสัยทัศน์  หรือทิศทางในการ
พัฒนาไปด้วยกัน  และผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ  จะต้องให้ความส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
กล่าวคือ การรู้จักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมาก าหนดเป็นทางเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนา
ผู้เรียนและองค์กร  และน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีทิศทาง  
และพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายที่ถูกต้อง  ผู้เรียนก็จะได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  เรียนอย่างมีความสุข  และ
ในที่สุดชีวิตก็จะพบกับความสุข  เพราะผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องจากผู้บริหารที่มีความสามารถ  
และมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์นั่นเอง  
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