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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่ง จาก อาจารย 
ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา และอาจารย ดร.สายสุดา  เตียเจริญ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ ดร.ขัตติยา 
ดวงสําราญ ผูทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนคณาจารยประจําภาควิชา  การบริหารการศึกษาทุกทาน ที่กรุณาให
คําปรึกษา แนะนํา และปรับปรุงแกไขจนเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว  ณ  โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผอ .ปรานตชญาน  กีรติสุนทรรัชต ผู อํานวยการโรงเรียนบาน                
สระบัวก่ํา ผอ.ศุภชัย  สีทองสุก ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองทราย ผอ .ศุภาพร  ผิวงาม ผูอํานวยการ
โรงเรียนวัดหนองพันเทา ศน.สุมาลี  สุธีกุล ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 และครูรักดี สามงามนอย ครูโรงเรียนสระยายโสมวิทยา ที่กรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิ             
โดยใหคําแนะนํา แกไข เพ่ือปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ขอบขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษาหรือรองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูทําหนาที่แทน ครูผูสอน 
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและใหความชวยเหลือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลของการวิจัย 

 คุณความดีและคุณประโยชนจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแด บิดา มารดาและผูมี
พระคุณทุก ๆ ทาน ที่คอยใหความชวยเหลือดวยความปรารถนาดีมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

  การศึกษานับวาเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาคน เพ่ือใหคนที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ
การศึกษาท่ีดีมิใชการทําใหคนเปนทรัพยากรมนุษยของระบบเศรษฐกิจเทานั้น แตเปนการทําใหคน
รูเทาทันความเจริญ มีหลักยึดเหนี่ยวจิตและสามารถดํารงตนใหอยูในโลกไดอยางมีความสุข1 ในสภาพ
สังคมปจจุบันมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว การเปล่ียนแปลงและความทาทายดังกลาว ไดแก คุณภาพของคน 2  ผลจากความเจริญทาง
วิทยาการและเทคโนโลยีของโลกปจจุบันทําใหประชากรในสวนตาง ๆ ของโลกมีการเลื่อนไหล หลอ
หลอมใหเปนประชากรโลกและรวมเปนสังคมเดียวกัน3  จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ไดระบุไววา ในการจัดการศึกษาของรัฐนั้น ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป โดยตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการไดรับการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคน4  จึงกําหนดใหรัฐจัดใหมีกฎหมาย
การศึกษาแหงชาติ รัฐบาลจึงไดจัดการการศึกษา รัฐมีความมุงมั่นและตระหนักถึงการที่จะพัฒนาคน
ใหมีประสิทธิภาพ ตองมีการทุมเทสรรพกําลังดานตาง ๆ ที่จะจัดการศึกษาอบรมใหประชาชนของ
ประเทศมีสุขภาพท่ีดีทั้งรางกายและจิตใจที่สมบูรณ เขมแข็งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับจากการศึกษาและทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้น   
ทําใหสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยูตลอดเวลา5 สําหรับแนวคิดในการจัด

                                                                 

  1อมรวิชช  นาครทรรพ, ความฝนของแผนดิน , พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
ตะวันออกจํากัด (มหาชน) , 2540), 47. 
  2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (กรุงเทพ ฯ : บริษัทพิมพดีจํากัด , 2543) , 1. 
  3กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการจัดการเรียนรู (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ          
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ , 2545) , 3. 
  4เรื่องเดียวกัน, 1. 
  5สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2540), 5. 
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การศึกษานั้น ปจจุบันมีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนรูปธรรมมากขึ้น สามารถชวยเปน
หลักประกันใหผูเรียนและสังคมมีความม่ันใจวาจะไดรับการบริการจากสถานศึกษามาตรฐานท่ีกําหนด
และเปนการชวยใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ พรอมใหความม่ันใจวา 
เยาวชนจะไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกง ใหพอแมผูปกครองเชื่อมั่น
ไดวาการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ใหรัฐสามารถนํานโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัติที่
แทจริง ซึ่งถือวาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการท่ีจะผลักดันสถานศึกษาใหมีการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพและสามารถดําเนินไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานท่ัวประเทศ มีการนําเอาระบบการประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐานมาปรับใช เ พ่ือ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวัง 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   สังคมไทยในปจจุบันเปนยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันสูง นับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกจึงไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง  โดย
ไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันจะเห็นไดชัดจากปญหาและสภาพของ
วิกฤตการณทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปจจุบัน และเพ่ือใหสามารถดํารงอยูไดอยาง                     
สันติสุขสามารถเอาชนะวิกฤติการณดานตาง ๆ ได ประเทศไทยจึงแกปญหาของชาติ โดยมีเปาหมาย
เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม                   
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่ง
สอดคลองกับบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ไดจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ 
เพ่ือรวมกันบริหารและดําเนินงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามภารกิจของหนวยงานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ภายใตการประสานความ
รวมมือกันกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน รวมทั้งใชเปน
เครื่องมือสําคัญในการติดตามประเมินผล เพ่ือรวมกันดําเนินการจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหทั่วถึง 
เปนธรรม และมีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมทั้งเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2555 ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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 การบริหารกลยุทธเปนงานที่สําคัญของผูบริหารระดับสูง โดยจะเกี่ยวของกับการกําหนด
แผนกลยุทธขององคกรและการนําแผนกลยุทธนั้นไปปฏิบัติ แผนกลยุทธขององคกรจะถูกกําหนด
ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางใหองคกรกาวหนาในทิศทางที่เหมาะสม และเพื่อใหองค กรมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การบริหารกลยุทธเปนหัวใจของงานบริหาร 
โดยผูบริหารจะตองวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากคนอ่ืนแตเปนความ
แตกตางเชิงสรางสรรค เพ่ือใชเปนแนวทางใหองคกรปฏิบัติงานไดสมบูรณมากย่ิงขึ้น และเพ่ือให
สามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตองการไดถาปราศจากกลยุทธ องคกรจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงาน ไมมีแผนที่จะปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนกลยุทธ
และการนํา กลยุทธไปปฏิบัติ เปนงานหลักของผูบริหารที่จะพาองคกรไปสูเปาหมายที่ตองการ งานสอง
สิ่งนี้จะเปนเครื่องชี้ถงึคุณภาพของการปฏิบัติงานเชิงบริหารที่มีคุณคาตอองคกร กลยุทธที่ดีแตลมเหลว 
เมื่อนําไปปฏิบัติก็จะไมมีคุณคาตอองคกรเชนเดียวกับการรวบรวมความสามารถขององคกรอยางเต็มที่
เพ่ือนํากลยุทธไปปฏิบัติ แตแผนกลยุทธนั้นไมมีคุณภาพมากพอตอความสําเร็จขององคกร ก็จะไม
บังเกิดประโยชนอยางเต็มที่ตอองคกรเชนกัน ดังนั้นงานสองสิ่งนี้ตองดําเนินไปคูกัน แตไมไดหมายความ
วาการวางแผนกลยุทธอยางดีหรือการนํากลยุทธไปปฏิบัติอยางเหมาะสม จะประกันความสําเร็จใหกับ
องคกรไดตลอดไป เพราะองคกรก็อาจเผชิญกับเหตุการณที่ไมเปนไปตามที่ผูบริหารคาดหมายหรืออยู
นอกเหนือวิสัยที่ผูบริหารจะคาดการณได อยางไรก็ตาม ผูบริหารก็มีหนาที่ที่จะตองปรับกลยุทธให
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ซึ่งถาไดมีการวางแผนไวอยางดีตั้งแตตนแลว การ
ปรับตัวก็จะกระทําไดโดยไมยากนัก  เชนเดียวกันกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองใชการบริหารเชิงกลยุทธมาบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนกลไกสําคัญที่เสริมและผลักดันใหกระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ดําเนินไปอยางสอดคลองรับกันเปนระบบมุงไปในทิศทางท่ีไดรวมกันกําหนดไวเพ่ือบรรลุเปาหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการ และวิธีการบริหารและการจัดการคุณภาพ 

(Quality Management) สมัยใหมที่เนนการสรางความม่ันใจใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคน
จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักวิชาขอเท็จจริง หลักฐานเชิงประจักษและความ
สมเหตุสมผลเปนสําคัญ6  และนําไปสูการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูที่มีสวนไดเสียโดยการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดย
บัญญัติไวในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไป

                                                                 

  6กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนว
การดําเนินงาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 3. 
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ยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่โดยตรง7  และหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาเปนวิธีการหรือกลยุทธที่กําหนดแนว
ปฏิบัติ หรือแนวทางในการดําเนินในการจัดการศึกษาที่เปนหลักประกันวานักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและเปนที่ยอมรับของสังคม8ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปน
กลไกขับเคลื่อนใหสถานศึกษาพัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื ่องบนหลักการมีสวนรวมและการ
พัฒนา ภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษาท่ีสถานศึกษาจะตองดําเนินการบริหารจัดการศึกษา
อยางเปนระบบตอเนื่อง  
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา          
การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ
และเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการโรงเรียน  ใหมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอไป 

 
ปญหาของการวิจัย 

 

 ปจจุบันไมมีกิจกรรมทางการจัดการใดท่ีจะทาทายผูบริหารระดับสูงเทากับการบริหาร           
เชิ งกลยุทธ   โดยเฉพาะในสถานการณในปจจุบันที่การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม                    
ในการบริหารงานเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีความสลับซับซอน สัมพันธเกี่ยวของกัน และมีทิศทาง              
ที่ไมแนนอน ทําใหผูบริหารในฐานะผูนําของหนวยงานตองมีขอมูลและความเขาใจตอเหตุการณ    
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น สามารถประเมินผลกระทบเพ่ือกําหนดเปาหมาย ทิศทางและนําพา
หนวยงานไปสูจุดหมายที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารที่ขาดหลักการและ
ความสามารถเชิงกลยุทธในการบริหาร ยอมทําไดแคเพียงบริหารงานวันตอวัน พยายามรักษา
หนวยงานใหดําเนินงานโดยไมเปลี่ยนแปลงอะไรมาก ใชความรูและประสบการณเดิม ๆ ในการทํางาน
และแกไขปญหาตาง ๆ ตามความเคยชิน แตถาสถานการณพลิกผันอยางรุนแรงแตกตางจากที่เคย

                                                                 

  7กระทรวงศึกษาธิการ, การปฏิรูปการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (กรงเทพฯ : 

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 20. 
  8สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
เลมท่ี 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 12. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เปนมาในอดีตมาก เขาก็อาจตัดสินใจอยางผิดพลาด ลาชา หรือไมสอดคลองกับความเปนจริงของ
หนวยงาน ซึ่งอาจกอใหเกิดความสูญเสียแกหนวยงานจนยากจะแกไขใหกลับมาเปนปกติ เชนเดิมได9 
 จากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2555  โดย
คณะกรรมการประเมินซ่ึงเปนบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคลากรท่ีไดรับแตงตั้งจากสํานักงาน                  
เขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ใหเปนคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน จํานวน 128 โรง รายละเอียด ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน 

   เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2555 
 

การประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพในดานตาง ๆ 

ดีเยี่ยม รอยละ ดีมาก รอยละ ดี รอยละ พอใช รอยละ ปรับปรุง รอยละ 

ดานคุณภาพนักเรียน 77 60.16 0 0.00 29 22.66 0 0.00 22 17.19 

ดานการจัดการศึกษา 0 0.00 0 0.00 21 16.41 84 65.63 23 17.97 

ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 99 77.34 29 22.66 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 103 80.47 0 0.00 3 2.34 0 0.00 22 17.19 

ดานมาตรการสงเสริม 101 78.91 0 0.00 5 3.91 0 0.00 22 17.19 
 

ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 , "รายงานสรุปผลการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2555" , สุพรรณบุรี , 2555. 12. 
 

  จากตารางที่ 1 พบวา รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2555           
ดานคุณภาพนักเรียน ดานอัตลักษณของสถานศึกษาและดานมาตรการสงเสริม รอยละของระดับ
คุณภาพสวนใหญอยูในระดับดีเยี่ยม มากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการดานคุณภาพของ
โรงเรียนในทั้ง 3 ดานนี้มีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหการประเมินผลมีคุณภาพสูง แตในขณะเดียวกัน   
ผลการประเมินดานการจัดการศึกษาและดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู รอยละของระดับคุณภาพ

                                                                 

  9ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน, การจัดการเชิงกลยุทธ (ฉบับปรับปรุงใหม) (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น , 2552). 12 
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อยูในระดับ พอใช มากที่สุด แสดงใหเห็นวาโรงเรียนควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวนเพราะในดาน
การจัดการนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับครู ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน           
ที่ตองรวมกันปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  รวมทั้ง
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มี
การจัดสภาพแวดลอมและการบริหารท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะเห็นไดวาดานการจัดการศึกษาเก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย
ทั้งในและนอกโรงเรียนโดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
และควรจะมีการปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน พันธกิจ ใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน ทันเทคโนโลยี ปรับเปล่ียนโครงสรางการ
บริหารงาน มีการวางแผนท่ีครอบคลุมในระยะยาว ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการทํางาน มีการทํางานเปน
ขั้นตอนใชหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวางแผน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะชวย
ทําใหโรงเรียนมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งหลักการแนวคิดดังกลาวคือการบริหารเชิงกลยุทธ  ซึ่งวีลเลนและ            
ฮังเกอร (Wheelen and Hunger)  ไดกลาวไววา "การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง ชุดของการตัดสินใจ
และการปฏิบัติการตาง ๆ ทางดานการจัดการ ซึ่งจะเปนตัวกําหนดการดําเนินงานระยะยาวขององคกร 
ประกอบดวย การตรวจสภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกองคกร การจัดทํากลยุทธ ซึ่งเปนแผนกล
ยุทธหรือแผนระยะยาว การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม"10 การท่ีผูบริหารนํา
หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธมาใชในการบริหารงานของโรงเรียน จะชวยใหสามารถวางแผนกล
ยุทธตาง ๆ เพ่ือพัฒนาใหโรงเรียนใหดําเนินไปในทิศทางที่จะมุงสูความสําเร็จ ไปสูจุดมุงหมาย บรรลุ
วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ ตามที่ไดกําหนดไวได 
 ในขณะเดียวกันเมื่อเราพิจารณาผลการประเมิน จากตารางที่ 1 พบวา ทุกดานมีรอยละของ
ระดับคุณภาพปรับปรุง คอนขางมาก ซึ่งประเด็นนี้หากผูบริหารใหความสําคัญและมีการบริหาร
จัดการดานคุณภาพท่ีดีเพ่ือพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ดานใหมีรอยละของระดับคุณภาพปรับปรุงต่ําลง 
จะชวยสงผลใหคุณภาพของโรงเรียนสูงขึ้นหรือแสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนไปในแนวทางท่ีดีขึ้น สอดคลองกับความมุงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และไดกําหนดหลักการ
สําคัญขอหนึ่งคือ ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา โดยที่กําหนดใหมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจสําคัญ
หมวดหนึ่งที่โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการ อีกทั้งตองเปนไปตามระบบ หลักเกณฑ

                                                                 

  10Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, Stretegic Management and 

Business Policy, 9th ed. (Upper Saddle River, N.J. : Prentice - Hall, Inc., 2004), 9. 
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และวิธีการท่ีกระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนด 11 เพราะการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไก
สําคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง 
ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผูที่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุงหวัง 
ผูปกครอง ชุมชน องคกรหรือสถานประกอบการท่ีรับชวงผูจบการศึกษาเขาศึกษาตอหรือเขาทํางาน มี
ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาของแตละโรงเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐาน แมจะไมเทากันแตก็แตกตาง
กันไมมากนัก นักเรียนที่จบการศึกษาจากแตละโรงเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนด ดังนั้น นักเรียนจึงเปนบุคคลท่ีสําคัญที่สุด
ที่โรงเรียนตองคํานึงถึงตลอดเวลา ไมวาจะคิดทํากิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตาม นักเรียนทุกคน
จะตองไดรับผลหรือประโยชนที่เกิดข้ึนท้ังโดยตรงหรือโดยออม  
 จากท่ีกลาวมาขางตนแลว จะเห็นไดวาผูที่มีบทบาทสําคัญที่เปนผูขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา
ของโรงเรียนเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียนเพ่ือใหไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ันคือ ผูบริหาร หาก
โรงเรียนใดที่มีผูบริหารที่มีความสามารถในการวางแผนหรือการดําเนินงานดานการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ มีการใชหลักการบริหารเชิงกลยุทธ ก็จะนําพาใหโรงเรียนนั้นมีกระบวนการในการดําเนินงานที่
เปนระบบ เปนข้ันตอนเพ่ือนําโรงเรียนไปสูโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพ่ือ
ตองการทราบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีความสัมพันธ
กันหรือไม และเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป       
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพ่ือทราบการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 

  2. เพ่ือทราบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 
 3. เพ่ือทราบความสัมพันธของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  

 

                                                                 

  11สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , แนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เลม 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร          
แหงประเทศไทย จํากัด, 2554), 1. 
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ขอคําถามของการวิจัย 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 อยูในระดับใด 

 2. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 อยูในระดับใด 

 3. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความสัมพันธกันหรือไม 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 อยูในระดับปานกลาง 
 2. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 อยูในระดับปานกลาง 
 3. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความสัมพันธกัน 

 

ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 
  สถานศึกษาเปนองคการหนึ่งในระบบสังคม มีลักษณะการจัดการเชิงระบบที่มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  การดําเนินงานตาง ๆ สามารถจัดในรูปแบบเชิงระบบตามแนวคิดของ แคทซ
และคาหน (Katz and Kahn) เสนอแนวคิดวา การดําเนินการในลักษณะขององคการเปนระบบเปด            
ซึ่งประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) ขอมูลยอนกลับ 
(feedback) โดยอยูภายใตสภาพแวดลอม (context) ที่ประกอบดวย สภาพทางสังคม สภาพทาง
เศรษฐกิจ สภาพทางการเมือง12  ซึ่งปจจัยนําเขา (input) ประกอบดวย 1) นโยบาย 2) บุคลากร               
3) งบประมาณ 4) วัสดุอุปกรณ การจัดการโดยผานกระบวนการ (process) ซึ่งเปนตัวเปลี่ยนปจจัย
นําเขาสูกระบวนการบริหาร ประกอบดวย 1) กระบวนการบริหาร  2) กระบวนการเรียนการสอน        
3) กระบวนการนิเทศ กระบวนการท้ังสามจะเปลี่ยนปจจัยนําเขาตาง ๆ จนเกิดเปนผลผลิต (output) ซึ่ง 
ไดแก 1) คุณภาพของโรงเรียน 2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน กระบวนการเหลานี้ถามีสิ่งใดท่ี
ตองปรับปรุงขอบกพรอง ตองมีการนําขอมูลยอนกลับ (feedback) เพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนอีกครั้ง 

                                                                 

  12Daniel KatZ and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization , 

2nd ed.(New York : John Wiley and Son, 1978), 20. 
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  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารเปนกระบวนการสําคัญที่จะทําใหการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหประสบความสําเร็จ เปนหนาที่สําคัญที่ผูบริหารจะตองเปนผูดําเนินการรวมกับบุคลากรใน
โรงเรียน โดยเริ่มจากการวางแผนเพ่ือใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว โดย
แผนที่ไดกําหนดไวนั้นเราเรียกวากลยุทธ ถาผูบริหารโรงเรียนใดขาดความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญในการกําหนดกลยุทธและวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามกลยุทธที่กําหนดจะทําใหองคกรไม
สามารถบรรลุเปาหมายได  โดยเพิรซและโรบินสัน (Pearce and Robinson)  ไดแบงงานหลักสําคัญ
ของการบริหารเชิงกลยุทธออกเปน 9 อยาง คือ 1) การกําหนดพันธกิจหรือภารกิจ 2) การศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอม 3) ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 4) วิเคราะหทางเลือกในการดําเนินงาน 
5) กําหนดทางเลือกในการปฏิบัติ   6) กําหนดวัตถุประสงคระยะยาวและกลยุทธแมบท 7) พัฒนา
วัตถุประสงคประจําป และกลยุทธระยะสั้น 8) นํากลยุทธที่เลือกไวไปปฏิบัติ และ 9) ประเมิน
ผลสําเร็จของกระบวนการกลยุทธทุกขั้นตอน 13  สตาหลและกริกสบาย (Stahl and Grigsby) ได
เสนอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธไว 3 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดกลยุทธ 2) การนํากลยุทธไปใช 
และ 3) การประเมินผลการควบคุมกลยุทธ14  ณัฎฐพันธ เขจรนันทน ไดกลาววา การบริหารเชิงกล
ยุทธ ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ  5 ประการ คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม 2) การ
กําหนดทิศทางขององคการ 3) การกําหนดกลยุทธ  4) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และ 5) การควบคุม
และการประเมินกลยุทธ 15  ทอมปสันและสตริคแลนด (Thomson and Strickland) ไดแบงการ
บริหารเชิงกลยุทธ ออกเปน  5 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ 2) การกําหนด
วัตถุประสงค  3) การจัดทํากลยุทธ 4) การนํากลยุทธที่เลือกไวไปปฏิบัติ  5) การประเมินผลการ
ดําเนินงานและการปรับปรุงแกไข16 เดสสและมิลเลอร (Dess and Miller) กลาววา กระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธประกอบดวย 3 องคประกอบคือ 1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 2) การกําหนดกลยุทธ 
และ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ 17  ซึ่งการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธนี้ ผูวิจัยจะใชแนวคิดของวีลเล็น
และฮังเกอร (Wheelen and Hunger) ซึ่งไดแบงการบริหารเชิงกลยุทธออกเปน 4 ดานคือ 1) ดาน
                                                                 

  13John A. Pearce , and Richard Braden Robinson, Strategic Management : 

Formulation, Implementation, and Control, 7th ed. (Boston : MaGraw – Hill, Inc., 2000), 4. 
  14Stahl, Michael J. and Grigsby, David W.,Strategic management : Total 

quality and global competition (Blackewell (Cambridge, MA ), 1997), 6. 
  15ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน , การจัดการเชิงกลยุทธ Strategic Management (ฉบับ
ปรับปรุงใหม) (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), 23 - 24. 
  16 Thompson, A.A. and Strickland A.J., Strategic Management: Concepts and Cases. 

12th ed. (Toronto : McGraw-Hill/Irwin, 2001), 23. 
  17 Dess, G. G. and Alex, M., Strategic management. (Singapore : McGraw - Hill. , 1993), 1. 
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การตรวจสอบสภาพแวดลอม 2) ดานการจัดทํากลยุทธ 3) ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ 4) ดานการ
ประเมินผลการควบคุม18 
  คุณภาพการศึกษาเปนสิ่งสําคัญท่ีควรคํานึงถึงในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  การประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งที่โรงเรียนจะตองดําเนินการพัฒนา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 47 ระบุใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในโดยมุงเนนการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรา 
18(2) โดยใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด
ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย ศิริพร  ขอพรกลาง  ไดกลาววา การประกันคุณภาพตองประกอบดวย
กิจกรรม 3 อยางคือ 1) การควบคุมคุณภาพภายใน   2) การตรวจสอบคุณภาพ  3) การประเมินคุณภาพ 19  
ซึ่งตางกับกรมวิชาการ ที่ไดกลาวเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา ไววาตองประกอบไปดวยหลักการ 3 ประการ คือ  1) การกระจายอํานาจ 2) การเปดโอกาสการ
มีสวนรวมในการทํางาน และ 3) การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 20  แตกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไดแบงองคประกอบในการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ออกเปน 5 ดาน คือ 1) ดานคุณภาพผูเรียน 2) ดานการจัด
การศึกษา   3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา  5) ดานมาตรการ
สงเสริม21 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวาหากผูบริหารดําเนินการบริหารโดยใชหลักการ

                                                                 

  18 Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, Stretegic Management and 

Business Policy. 9th ed. (Upper Saddle River, N.J. : Prentice - Hall, Inc., 2004), 9. 
  19  ศิริพร  ขอพรกลาง, ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 (กรุงเทพ ฯ : สยามสปอรตซินดิเคท, 
2545), 11. 
  20 กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวการ
ดําเนินงาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545 ), 14-15. 

  21 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด, 2554) , 10-12. 
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บริหารเชิงกลยุทธในการบริหารโรงเรียน จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิด
ทฤษฎีดังกลาวมาเปนขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1 

 
  สภาพแวดลอม  (context) 

  

    

  สภาพทางสังคม 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพทางการเมือง 

  

   

 

 

        

        

ปจจัยนําเขา (Input)  กระบวนการ (Process)  ผลผลิต  (Output) 
 

- นโยบาย 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 

- วัสดุ อุปกรณ 
 

 
 

- การบริหาร 
การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 
- การจัดการเรียนการสอน 

- การนิเทศ 

 
 

- คุณภาพการศึกษา 
   ของโรงเรียน 

- คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียน 

  

  

  

     

  ขอมูลยอนกลับ  (Feed back) 
  

    

 

 

 

แผนภูมิที่ 1  ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุป 

ที่มา  : Danial Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization ,  

 2nd ed. (New York : John Wiley and Son, 1978), 20. 

 : สุนันทา   เลาหะพันธ, การพัฒนาองคกร (กรุงเทพ ฯ : รุงวัฒนา, 2531), 39. 
  : Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, Strategic Management and Business 

Policy, 9th ed. (Upper Saddle River, N.J. : Prentice - Hall, Inc., 2004), 9. 
  : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 
จํากัด, 2554), 11. 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเอาทฤษฎีกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของ วีลเล็นและ           
ฮังเกอร (Wheelen and Hunger) ที่กลาวถึงองคประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ
ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม 2) การจัดทํากลยุทธ 3) การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ 4) การประเมินผลและการควบคุม22 เปนตัวแปรตนของการวิจัยและไดนําเอาคุณภาพ
การศึกษาชองโรงเรียนตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 เปนตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเปนตัวแปรตาม ประกอบดวย 5 ดาน คือ      
1) ดานคุณภาพนักเรียน  2) ดานการจัดการศึกษา 3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) ดาน             
อัตลักษณของสถานศึกษา 5) ดานมาตรการสงเสริม23  ดังแผนภูมิที่ 2  
 

การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร (Xtot) 

 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (Ytot) 

 

1. การตรวจสอบสภาพแวดลอม (X1) 

2. การจัดทํากลยุทธ (X2)  

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ (X3)  

4. การประเมินผลและการควบคุม (X4)   

 

1. ดานคุณภาพผูเรียน (Y1) 

2. ดานการจัดการศึกษา (Y2) 

3. ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Y3) 

4. ดานอัตลักษณของสถานศึกษา (Y4) 

5. ดานการสงเสริม (Y5) 
 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา  :  Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, Strategic Management and 

Business Policy, 9th ed. (Upper Saddle River, N.J. : Prentice - Hall, Inc., 2004), 9. 

 :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,การประเมินคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, 2554), 11. 
                                                                 

  22 Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, Strategic Management and 

Business Policy, 9th ed. (Upper Saddle River, N.J. : Prentice - Hall, Inc., 2004), 9. 

  23สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,การประเมินคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, 2554), 11. 



13 

นิยามศัพทเฉพาะ   
 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร หมายถึง กระบวนการหรือแนวทางที่ผูบริหารใชในการ
ดําเนินการเพ่ือใหโรงเรียนบรรลุตามนโยบายหรือเปาหมายท่ีตั้งไวโดยประกอบดวยองคประกอบพ้ืนฐาน 
4 ขั้นตอน คือ  การตรวจสอบสภาพแวดลอม การจัดทํากลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ การประเมินผล
และการควบคุม 
 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ของ
โรงเรียนที่เปนไปตามมาตรฐาน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานคุณภาพนักเรียน ดานการจัดการศึกษา ดานการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณของสถานศึกษาและดานมาตรการสงเสริม  
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 หมายถึง 
โรงเรียนประเภทสามัญที่เปดทําการสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษารวมถึง
โรงเรียนที่เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ไมรวมถึง
สถานศึกษาเอกชน ที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   

การบริหารเชิงกลยุทธ 
 สภาพแวดลอมภายนอกในปจจุบันนี้มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและเปลี่ยนแปลง
มากกวาแตกอนเปนอันมาก ผลกระทบท่ีมีตอองคกรจึงมีมากเปนเงาตามตัว ดวยเหตุนี้การบริหาร
เชิงกลยุทธจึงเปนงานที่สําคัญของผูบริหารระดับสูง ที่จะเกี่ยวของกับการกําหนดแผนกลยุทธของ
องคกรและการนําแผนกลยุทธนั้นไปปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางใหองคกรกาวไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและ
ประสบความสําเร็จเหนือคูแขงขั้น การบริหารกลยุทธเปนหัวใจสําคัญของงานบริหาร โดยผูบริหาร
จะตองมีการวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากคนอ่ืน  แตเปนความแตกตาง
เชิงสรางสรรคเพ่ือใชเปนแนวทางใหองคกรปฏิบัติงานไดเหนือกวาคูแขงขันและเพ่ือใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่ตองการได ถาปราศจากแผนกลยุทธ องคกรจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน 
ไมมีแผนท่ีจะสามารถโตตอบหรือเอาชนะการแขงขัน และไมมีแผนท่ีจะปฏิบัติใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป1 การบริหารเชิงกลยุทธจึงมีความจําเปนตอธุรกิจปจจุบัน องคกรตอง
ปรับตัวใหทันตอสถานการณ ผูบริหารตองมีการวางแผนลวงหนาเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเปาหมายของกิจการ สามารถแขงขันกับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ            
ทําใหกิจการสามารถมีขอไดเปรียบเหนือคูแขงขันและมุงเนนสรางความเปนเลิศทางดานการ
บริหารงาน2 

 

 

                                           

  
1สุพานี  สฤษฎวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ แนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 1. 
  

2ชนินทร  ชุณหพันธรักษ, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : ศูนย
เอกสารและตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 36. 
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ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ  
 คําวา “การบริหารเชิงกลยุทธ” ไดมีผูใหนิยามความหมายไวตาง ๆ กันดังนี้ 
 บุญเลิศ เย็นคงคา ไดใหความหมายวา การบริหารเชิงกลยุทธคือแผนการดําเนินงานโดย
อาศัยการวิเคราะหสภาพแวดลอมจากทั้งภายในและภายนอก นํามาประเมินและวิเคราะหหาทาง
เลือกที่ดีที่สุด เพื่อการตัดสินใจใหกับองคการ3 ซึ่งสอดคลองกับ จินตนา  บุญบงการ ที่ไดกลาววา การ
บริหารเชิงกลยุทธคือกระบวนการท่ีประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขอมูลสําคัญของ
ธุรกิจที่ใชในการประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางการดําเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธขององคการเพ่ือท่ีจะสรางความม่ันใจวา องคการสามารถท่ีจะดําเนินการไดอยางสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถมีพัฒนาการและสามารถแขงขันใน
อุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ4  ไพโรจน  ปยะวงษวัฒนา ไดกลาววา การบริหาร           
เชิงกลยุทธ หมายถึง การบริหารองคการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดวยการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยู เพ่ือกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันภายใต
สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง รวมทั้งตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียขององคการดวย 5 สุพานี             
สฤษฏวานิช ที่กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธหมายถึงการบริหารองคการโดยรวมใหมีกลยุทธหลัก
และกลยุทธการแขงขัน ตลอดจนมีขอไดเปรียบในการแขงขันเหนือกวากิจการอ่ืน ๆ 6 เสนาะ  ติเยาว 
ไดใหความหมายวา หมายถึงการตัดสินใจและดําเนินการเพ่ือทําใหไดผลตามที่องคกรกําหนดไว ซึ่ง
เนนที่กระบวนการ ตั้งแตการกําหนดกลยุทธ การนําเอากลยุทธไปใชและการประเมินผลกลยุทธ เปน
กระบวนการวางแผนและทําใหมั่นใจวาแผนน้ันไดนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุ
เปาประสงคในระยะยาว ขั้นตอนท่ีสําคัญคือ การวิเคราะหปจจัยภายนอก การวิเคราะหปจจัยภายใน 
การกําหนดภารกิจและจุดประสงค การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปใช และการควบคุม
ประเมินผลกลยุทธ  กลาวอยางสรุปคือ การบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการบริหารในการกําหนด
และตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางสอดคลองกับสถานการณตลอดไป 7  สาโรจน      

                                           

  
3บุญเลิศ  เย็นคงคา, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : วีเจ พริ้นติ้ง, 2544), 13. 

  
4จินตนา  บุญบงการและณัฏฐพันธ  เขจรนันทน , การจัดการเชิงกลยุทธ Strategic 

Management (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544), 14. 
  

5
 ไพโรจน  ปยะวงษวัฒนา, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2545), 3. 
  

6สุพานี  สฤษฏวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ : แนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
, 2546), 9. 
  

7เสนาะ  ติเยาว, การบริหารกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), 2.  



16 

 

 

โอพิทักษชีวิน ไดใหความหมายวา การบริหารเชิงกลยุทธเปนศาสตรและศิลปของการสรางกลยุทธ 
การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ การตัดสินใจแบบขามหนาที่ ซึ่งทําใหองคการ
สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคได เนนการบริหารเชิงบูรณาการซ่ึงประสานการตลาด การเงิน/การบัญชี 
การผลิต/การปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร เพ่ือที่จะบรรลุความสําเร็จ
ขององคกร8  ไรท  ปริ้งเกิลและครอล (Write , Pringle and Kroll) ใหความหมายของการบริหาร
เชิงกลยุทธไววา หมายถึง กระบวนการที่ทําใหผูบริหารระดับสูงบรรลุผลตามภารกิจและเปาหมายของ
องคการ 9  ซีโตและปเตอร (Certo and Peter) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธวาเปน
กระบวนการท่ีทําซํ้าอยางตอเนื่องที่จะบรรลุ เพ่ือใหองคกรมีการดําเนินงานสอดคลองสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมตาง ๆ 10  วีลเลนและฮังเกอร (Wheelen and Hunger)  ไดใหความหมายของการ
บริหารเชิงกลยุทธไววา “การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึงชุดของการตัดสินใจและการปฏิบัติการตาง ๆ 
ทางดานการจัดการ ซึ่งจะเปนตัวกําหนดการดําเนินงานระยะยาวขององคกร ประกอบดวย การตรวจ
สภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกองคกร การจัดทํากลยุทธ ซึ่งเปนแผนกลยุทธหรือแผนระยะยาว 
การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม และไดกลาวเพ่ิมเติมวา การศึกษาการ
บริหารเชิงกลยุทธเปนการศึกษาท่ีมุงเนนที่การตรวจสอบและประเมินโอกาส และอุปสรรคหรือขอจํากัด 
โดยคํานึงถึง จุดแข็ง และจุดออน  ขององคกรเปนหลักสําคัญ11  เพิรซและโรบินสัน (Pearce and 

Robinson) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธไววา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึงชุดของ
การตัดสินใจและการปฏิบัติการตาง ๆ ซึ่งจะมีผลตอการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน ซึ่งออกแบบข้ึน
เพ่ือใหวัตถุประสงคขององคกรบรรลุผลสําเร็จ”  
  จากความหมายของนักวิชาการตาง ๆ สรุปไดวา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการท่ี
ใชในการบริหารองคกรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนําทรัพยากร
การบริหารมาใชตามขั้นตอนการบริหารซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ 
การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม 

                                           

  
8สาโรจน  โอพิทักษชีวิต, การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไช

นา, 2550), 4. 
  

9Peter Write, Charles D. Pringle and Mark J. Kroll, Strategic Management : 

Text and Case (Massachusetts : Ally and Bacon, 1992), 4. 

  
10Certo, S. C. and Perter, J. P., Strategic management : A focus on process 

(New York : McGraw - Hill,1990), 5. 

  11Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, Strategic Management and 

Business Policy, 9th ed. (Upper Saddle River, N.J. : Prentice - Hall, Inc., 2004), 9. 
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ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ 
 การบริหารเชิงกลยุทธไดกลายเปนหัวใจสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจสมัยใหมที่มี
ความสําคัญตอการบริหารธุรกิจในปจจุบัน เนื่องจากองคกรตาง ๆ ตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทั้ง
จากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคการ สงผลใหผูบริหารองคกรจะตองมี
วิธีการบริหารงานท่ีปรับตัว เปล่ียนแปลงใหทันตอสถานการณดังกลาว ทําใหการดําเนินงานของ
องคกรบรรลุเปาหมายท่ีไดกําหนดไว นักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ 
ดังนี้ สุพานี สฤษฎวานิช กลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธวา 1) ชวยใหผูบริหารมีการ
ตื่นตัวตอการเปล่ียนแปลง เห็นโอกาสใหม ๆ และขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้น ทําใหองคกรสามารถปรับตัว
ใหเขากับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมไดดีกวาคูแขงขัน สามารใชประโยชนจากโอกาสตาง ๆ ที่
เปดใหและใชจุดแข็งขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหองคกรสามารถอยูรอดและเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนได 2) ชวยใหองคกรมีทิศทาง
ในการดําเนินงานที่ชัดเจน เห็นแนวทางที่องคกรจะตองปฏิบัติ ทําใหองคกรแข็งแกรง ประสบ
ความสําเร็จ โดยมุงไปสูวัตถุประสงคเดียวกันและเจริญเติบโตตอไป 3) เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับ
ตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหาร ทําใหไดพัฒนาความคิดและชวยลดการตอตานการเปล่ียนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นได 4) ชวยใหองคกรสามารถคาดการณปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยผูบริหารมีการทํางานใน
ลักษณะ Post active  ทําใหองคกรสามารถปรับตัวไดดีกวาคูแขง และ 5) ชวยใหผูบริหารสามารถ
ยกระดับผลการปฏิบัติงานข้ึนมาได ทําใหองคกรสามารถบรรลุทั้งประสิทธิภาพ คือ การมีตนทุนใน
การดําเนินงานที่ต่ํากวา และมีประสิทธิภาพ คือ การบริหารงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ถา
ไดมีการบริหารเชิงกลยุทธที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งในสวนของการกําหนดกลยุทธการนําแผนไปปฏิบัติ
และควบคุมติดตามผล12  บุญเลิศ  เย็นคงคา  ไดกลาววา ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ
ประกอบดวยองคประกอบ 5 ประการ คือ 1) ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและภารกิจขององคกรใน
อนาคตอยางชัดเจน ใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 2) 
ชวยใหการดําเนินงานสอดคลองในหนาที่ตาง ๆ ภายในองคกร เพ่ือนําไปสูวัตถุประสงคที่กําหนดไว 3) 
เปดโอกาสใหผูบริหารระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพ่ือพัฒนา
องคกร 4) ชวยใหองคกรสามารถคาดการณปญหาที่จะเกิดขึ้นแลวเปลี่ยนแปลงปญหาใหเปนโอกาสท่ี
จะดําเนินธุรกิจในอนาคต 5) ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถตัดสินใจไดอยางรอบคอบ
และสามารถลดความเสี่ยงได 13  จินตนา บุญบงการ ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ

                                           

  12สุพานี สฤษฎวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2544), 12. 
  

13บุญเลิศ  เย็นคงคา, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : วีเจพริ้นติ้ง, 2544), 16. 
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วา 1) เปนการกําหนดทิศทางขององคกร ชวยใหผูบริหารมีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 2) สรางความสอดคลองในการปฏิบัติ การกําหนด การ
ประยุกต การตรวจสอบและการควบคุมกลยุทธขององคกร และ 3) การสรางความพรอมใหแกองคกร 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการกําหนดกลยุทธ ชวยใหผูบริหารและสมาชิกเกิดความเขาใจใน
ภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลของปจจัยแวดลอมที่มีตอองคกร14 สมยศ  นาวีการ กลาววา การ
บริหารเชิงกลยุทธมีความสําคัญคือ 1) ชวยใหหนวยงานขององคกรมุงไปสูวัตถุประสงคอยางเดียวกัน 
ถาปราศจากแนวทางที่กําหนดโดยการบริหารเชิงกลยุทธแลว หนวยงานขององคกรมักจะโนมเอียง
ไปสูทิศทางท่ีแตกตางกัน 2) การบริหารเชิงกลยุทธบังคับใหผูบริหารตองมีประสิทธิภาพและตระหนัก
ถึงสภาพแวดลอมของพวกเขามากขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธจะปลูกฝงนิสัย การใชความคิดและการ
มองอนาคตแกผูบริหาร 3) การบริหารเชิงกลยุทธไมเพียงแตสนับสนุนความผูกพันในสวนของผูบริหาร
ที่มีสวนรวมเทานั้น แตจะชวยลดการตอตานในสิ่งที่พวกเขาไมเขาใจบุคคลสวนใหญจะยอมรับการ
ตัดสินใจเมื่อพวกเขาเขาใจปจจัยที่จํากัดและทางเลือกท่ีเปนไปได15 ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ ไดวา 
การบริหารเชิงกลยุทธมีความสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การบริหารเชิงกลยุทธมีจุดมุงหมายเพ่ือให
บรรลุเปาหมายขององคการ ผูบริหารที่มีประสิทธิผลจะตองเขาใจเปาหมายขององคการวาตองการ
บรรลุความตองการสูงสุดในทองถิ่นหรือความตองการระดับโลก เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงความจําเปน
ที่แตกตางกันในแตละหนาที่ ผูบริหารจะตองเขาไปเก่ียวของกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธทั้งหมด
ขององคการ 2) การบริหารเชิงกลยุทธจะเก่ียวของกับผูที่ไดผลประโยชนจากองคการ ผูที่ไดผล
ประโยชนจากองคการ หมายถึงกลุมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายของ
องคการ กลุมเหลานี้จะมีความเกี่ยวของกับความลมเหลวหรือความสําเร็จขององคการ 3) การบริหาร
เชิงกลยุทธนํามาซึ่งขอบเขตหลายชวงเวลา ผูบริหารควรศึกษาความตองการขององคการในระยะยาว
และระยะสั้นดวย ดังนั้นการวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธตองการเปล่ียนแปลงทิศทาง โดยอาศัย
ความคิดทั้งระยะยาวและระยะส้ัน ผูบริหารของแตละหนาที่มีแนวโนมจะมุงที่ปญหาระยะส้ัน โดย
เขาใจลักษณะงานในหนาที่และสรางใหเกิดประโยชนใหดีที่สุดทั้งในปจจุบันและอนาคต 4) การ
บริหารเชิงกลยุทธจะเกี่ยวของทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนการใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล16                                                                                           
 

                                           

 14จินตนา  บุญบงการ, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2544), 48. 
  

15สมยศ  นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 4. 
  

16ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ, การบริหารเชิงกลยุทธและกรณีศึกษา (กรุงเทพ ฯ : บริษัท
ธรรมสารจํากัด, 2546), 50-51. 
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แนวคิด ทฤษฎีของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 
 นักวิชาการหลายทานไดอธิบายกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธไว ดังนี้ 
 พักตรผจง  วัฒนสินธ และ พสุ เดชะรินทร ไดแบงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธออกเปน           
4 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดทิศทางขององคกร คือ การกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน ภารกิจ ปรัชญา
และวัตถุประสงคขององคกร การกําหนดทิศทางขององคกรหรือประเภทของธุรกิจที่องคกรดําเนินการ
อยู นอกจานี้การกําหนดทิศทางขององคกรยังมีสวนชวยในการแปลงวิสัยทัศนหรือภารกิจขององคกร
ใหกลายเปนวัตถุประสงคในการดําเนินงานที่มีลักษณะชัดเจนขึ้น 2) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ คือ การ
วเิคราะหถึงปจจัยและสภาวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรและกลยุทธขององคกร เพ่ือที่จะไดมีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ รวมทั้งสถานะของตัวองคกรไดอยางชัดเจนย่ิงขึ้น 3) การจัดทํา
กลยุทธ คือ การนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่ไดรับจากการกําหนดทิศทางขององคกรและคัดเลือกวา 
กลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับองคกรมากที่สุด การจัดทํากลยุทธเปนการกําหนดแนวทาง วิธีการ
และกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรเพ่ือชวยใหองคกรสามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงคที่ได
กําหนดไว 4) การปฏิบัติตามกลยุทธ เปนขั้นตอนการนําเอากลยุทธที่ไดวางแผนจัดทําและคัดเลือกไว
มาดําเนินการประยุกตปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว17 ชนินทร ชุณหพันธรักษ 
ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธวาประกอบดวยขั้นตอนท่ีสําคัญอยู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 
1 การกําหนดกลยุทธ เปนขั้นตอนที่พิจารณาถึงสภาพแวดลอมขององคกรทั้งภายในและภายนอก
องคกร ที่จะระบุถึงโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ จุดเดนและจุดดอยขององคกร นอกจากน้ีจะพิจารณา
ถึงวิสัยทัศนของผูบริหาร การกําหนดภารกิจ การกําหนดเปาหมายขององคกรและการกําหนด
วัตถุประสงค หลังจากนั้นผูบริหารจะกําหนดกลยุทธขององคกรมี 3 ระดับดวยกันคือ กลยุทธในระดับ
กิจการ กลยุทธในระดับธุรกิจและกลยุทธในระดับหนาที่ ขั้นตอนที่ 2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ ใน
ขั้นตอนน้ีจะเปนการลงมือปฏิบัติในระดับตาง ๆ ตามข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือที่จะใหการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
ประสบความสําเร็จ ผูบริหารจะตองเขาใจในแนวคิดและสิ่งตาง ๆ ในองคกร เชน วัฒนธรรมองคกร 
โครงสรางขององคกร ระบบงาน การจูงใจ ฯลฯ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและการควบคุมกลยุทธ 
มุงเนนที่จะติดตาม ประเมินผลและการควบคุมเพ่ือดูวากลยุทธที่นําไปปฏิบัติเปนไปตามแผนท่ีกําหนด
ไวหรือไม เพื่อที่จะไดทําการปรับปรุงและมั่นใจวาการปฏิบัติตนตามหนาที่ตาง ๆ เปนไปอยางสมบูรณ 
ขั้นตอนท้ัง 3 ของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการที่กระทําอยางตอเนื่อง การกําหนด
เปาหมายมีความถูกตอง มีการกําหนดกลยุทธไดอยางเหมาะสม หลังจากนั้นจะไดมีการนํากลยุทธไป
ปฏิบัติแลวจึงทําการประเมินผลและควบคุมวากลยุทธที่นําไปปฏิบัติบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว

                                           

  
17พักตรผจง วัฒนสินธ และ พสุ เดชะรินทร , การจัดการเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ 

(กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 13-17. 
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หรือไม ถาไมบรรลุผลตามเปาหมาย ผูบริหารจะไดทําการพิจารณากําหนดกลยุทธใหมจาก
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงจะเก่ียวของกับงาน 
ดังตอไปน้ี 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร ทั้งท่ีเปนสภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป
และสภาพภายนอกที่เกี่ยวกับการแขงขัน เพ่ือทําการคนหาโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ ที่มีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานขององคกร 2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร จากนาที่ตาง ๆ ภายใน
องคกรเอง เพ่ือหาจุดเกนและจุดดอยขององคกร 3) ผูบริหารจะนําขอมูลทั้งหมดมาทําการวิเคราะห 
สวอท (SWOTs analysis) ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน เพ่ือกําหนดภารกิจและเปาหมายขององคกร  
4)กําหนดกลยุทธตาง ๆ คือ กลยุทธในระดับองคกร กลยุทธในระดับธุรกิจ กลยุทธในระดับหนาที่ ซึ่ง
จะตองสอดคลองกับ SWOTs analysis 5) การนํากลยุทธที่กําหนดไวไปปฏิบัติ 6) การควบคุมกลยุทธ 
เพ่ือความม่ันใจวาบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร18 ซึ่งสอดคลองกับ ณัฎฐพันธ เขจรนันทน ที่ได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธไววาประกอบดวย สวนประกอบสําคัญ            
5 ประการ คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม ผูบริหารหรือนักกลยุทธ จะตองศึกษาและวิเคราะห
ปจจัยในดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ระดับคือ 
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคการ โดยทําการวิเคราะหถึงจุดแข็ ง จุดออน 
โอกาสและอุปสรรคหรือที่เรียกวาการ “การวิเคราะห SWOT” วาแตละปจจัยมีสวนเอ้ืออํานวยหรือ
ขัดขวางการดําเนินงานขององคการอยางไรบาง 2) การกําหนดทิศทางขององคการ ผูบริหารจะนํา
ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวิเคราะหโอกาสและขอจํากัดมาทําการประมวลผลเพ่ือใชกําหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธขององคการ โดยที่การกําหนดทิศทางขององคการสามารถกระทําไดในลักษณะของการ
กําหนดภารกิจและการตั้งเปาหมายขององคการ 3) การกําหนดกลยุทธ หมายถึง การนําทิศทางของ
องคการท่ีกําหนดไวอยางกวาง ๆ มาพัฒนา เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคการ 
โดยมักจะกําหนดกลยุทธตามระดับขั้นภายในองคการ ตั้งแตกลยุทธองคการ กลยุทธธุรกิจ และกล
ยุทธตามหนาที่ 4) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง การนํากลยุทธที่ถูกกําหนดขึ้นไปประยุกตใชใน
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสรางบุคลากรและการประสานงานรวมกันอยางเปน
ระบบ 5) การควบคุมและการประเมินกลยุทธ หมายถึง การติดตามและตรวจสอบ วิเคราะหปญหา 
กําหนดแนวทาง ปรับปรุงและพัฒนาใหกลยุทธที่กําหนดอยูเกิดความสอดคลองกับสถานการณจริง 

                                           
18ชนินทร  ชุณหพันธรักษ, นโยบายและการบริหารเชิงกลยุทธ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพ ฯ : 

ศูนยเอกสารและตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 5-7. 
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เพ่ือองคการจะไดคุณคาสูงสุดจากการดําเนินงาน ตลอดจนทําการประเมินผลจากการดําเนินกลยุทธ
วาประสบผลสําเร็จที่ตั้งเปาหมายไวหรือไมเพียงใด เพื่อนําไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธตอไป19  
 
 

             
 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธตามแนวคิดของ ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน 
ที่มา  : ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน, การจัดการเชิงกลยุทธ Strategic Management (ฉบับปรับปรุงใหม) 
(กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), 23 - 24. 

 

 สมยศ  นาวีการ ไดกําหนดแบบจําลองของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนที่สําคัญ 7 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคการ           
2) การกําหนดภารกิจขององคการ 3) การกําหนดปรัชญาและนโยบายขององคการ 4) การกําหนด
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 5) การกําหนดกลยุทธขององคการ 6) การดําเนินกลยุทธขององคการ                
7) การควบคุมกลยุทธขององคการ20  เรวัตร  ชาตรีวิศิษฐ และคณะ ไดเสนอข้ันตอนของกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ ดังนี้ 1) การวางแผนกลยุทธ คือ การทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
ไดแก โอกาส ภัยคุกคาม และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ (จุดแข็ง,จุดออน) 2) การนํา
แผนกลยุทธไปปฏิบัติ ไดแก การจัดการทําแผนปฏิบัติการพัฒนาองคกรการปรับการดําเนินงาน 3) 
การติดตามและประเมินผล ไดแก การติดตาม ควบคุมและประเมินผล21  จินตนา  บุญบงการ
และณัฎฐพันธ  เขจรนันทน ไดกลาวถึงกระบวนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธวา ประกอบดวย          
5 องคกรประกอบ คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม ผูบริหารหรือนักกลยุทธตองศึกษาและ
วิเคราะหปจจัยในดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 
ระดับคือ สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน 2) การกําหนดทิศทางขององคกร 
                                           

  
19ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน , การจัดการเชิงกลยุทธ Strategic Management (ฉบับ

ปรับปรุงใหม) (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), 23 - 24. 
  

20สมยศ  นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ : Strategic Management (กรุงเทพ ฯ : 
สํานักพิมพดอกหญา, 2544), 12. 

  
21เรวัตร  ชาตรีวิศิษฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ : Strategic Management 

(กรุงเทพ ฯ : หางหุนสวนจํากัด ถังทรัพยการพิมพ, 2553), 28. 

การควบคุม 

กลยุทธ 
การนํากลยุทธ 
ไปปฏิบตั ิ

การกําหนด 

กลยุทธ 
การกําหนด 

ทิศทาง 
การวิเคราะห 
สภาพแวดลอม 
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ผูบริหารจะนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการวิเคราะห โอกาสและขอจํากัดมาทําการประมวลผล เพ่ือใช
กําหนดทิศทางเชิงกลยุทธขององคกร โดยที่การกําหนดทิศทางขององคกรสามารถกระทําไดใน
ลักษณะของการกําหนดภารกิจและการตั้งเปาหมายขององคกร 3)การกําหนดกลยุทธ คือการนํา
ทิศทางขององคกรที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ มาพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของ
องคกร 4) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ คือ การนํากลยุทธที่ถูกกําหนดข้ึนไปประยุกตในการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสรางบุคลากร และการประสานงานรวมกันอยางเปนระบบ 5) การ
ควบคุมและการประเมินกลยุทธ คือ การติดตามและตรวจสอบ วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทาง 
ปรับปรุง และพัฒนาใหกลยุทธที่กําลังดําเนินอยูเกิดความสอดคลองกับสถานการณจริง22  แต            
ทอมปสันและสตริคแลนด (Thomson and Strickland) ไดกลาวไววา การบริหารเชิงกลยุทธ เปน
กระบวนดําเนินงาน 5 ขั้นตอน เกี่ยวกับการจัดทํากลยุทธ และการปฏิบัติตามกลยุทธ ที่สัมพันธซึ่งกัน
และกัน ไดแก 1) การกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ ซึ่งบงบอกลักษณะของธุรกิจในอนาคตของบริษัทวา
มีลักษณะอยางไร องคการจะมุงหนาไปทางไหน ทั้งนี้เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานใน
ระยะยาวใหกับองคการ บอกชนิดของธุรกิจที่บริษัทพยายามอยากจะใหเปนไป และแจงใหทุกคนได
ทราบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางตามที่มุงหวังรวมกัน 2) การกําหนดวัตถุประสงค เปน
การเปล่ียนวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ ใหเปนเปาหมายในการดําเนินงานโดยเฉพาะเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามท่ีกําหนดไว  3) การจัดทํากลยุทธ เพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามที่ตั้งความมุงหวังไว 4) การนํากลยุทธที่
เลือกไวไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 5) การประเมินผลการดําเนินงาน
และการปรับปรุงแกไขเพ่ือเริ่มตนใหม การปรับปรุงแกไขจะเร่ิมตั้งแต การกําหนดวิสัยทัศน การ
กําหนดทิศทางในการดําเนินงานระยะยาว การกําหนดวัตถุประสงค การจัดทํากลยุทธ หรือการนํากล
ยุทธไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากประสบการณจริง และปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับ
สภาวการณใหม ความคิดใหมและโอกาสท่ีเกิดขึ้นใหม23 นอกจากน้ีพัชรา  มั่งชม ไดกลาววา 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธประกอบดวย 1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ ผูบริหารหรือนักกลยุทธของ
ธุรกิจจะตองบริหารเชิงกลยุทธใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของธุรกิจ  ผูบริหารจะตอง
ศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของการดําเนินงานธุรกิจทั้งโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ โดย
พิจารณาถึงปญหาท่ีจะเกิดจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยวิเคราะหถึงจุดเดนและจุด
ดอยหรือจุดออนและจุดแข็งของธุรกิจ รวมทั้งศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการ

                                           

  
22จินตนา  บุญบงการและณัฏฐพันธ เขจรนันทน ,การจัดการเชิงกลยุทธ Strategic 

Management (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544), 9. 
  

23Thompson, A.A. and Strickland A.J. , Strategic Management: Concepts and 

Cases. 12th ed. (Toronto : McGraw-Hill/Irwin, 2001), n. pag. 



23 

 

 

แกปญหา 2) การกําหนดกลยุทธ ไดกําหนดวัตถุประสงค ภาระหนาที่ เปาหมายหรือแนวทางการ
ดําเนินการและทําการตัดสินใจ โดยมีการวิเคราะหสถานการณแขงขันทั้งภายในและภายนอกองคกร
ตลอดจนปจจัยอ่ืน ๆ กําหนดกลยุทธออกมาใชกระบวนการน้ีเรียนกวาการกําหนดรูปแบบกลยุทธ 3) 
การปฏิบัติตามกลยุทธ ผูบริหารจําเปนตองพิจารณากลยุทธใหสอดคลองกับปญหาของธุรกิจ เชน 
สังคม การเมืองหรือนโยบายของรัฐ เปนตน รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลฐานะทางการเงิน การ
วิเคราะหพยากรณยอดขาย การวิเคราะหเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เปนตน เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเลิก
กลยุทธมาแกปญหาไดอยางเหมาะสม สามารถนําเขาขอมูลมาประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือกที่
ดีที่สุด นําไปปฏิบัติตามกลยุทธที่ไดตัดสินใจ โดยพิจารณาทรัพยากรและโครงสราง ตลอดรวมถึง
นโยบายและการบริหารของธุรกิจ 4) การประเมินและการควบคุมกลยุทธ ผูบริหารจะตองทําความ
เขาใจในเรื่องผลลัพธของนโยบายธุรกิจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะบรรลุผลสําเร็จหรือไมก็ตาม ขั้นตอนนี้
คือ การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ ซึ่งเปนการตรวจสอบดูวามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น
หลังจากที่มีการปฏิบัติตามกลยุทธแลว ซึ่งการประเมินผลและควบคุมกลยุทธอาจมีวัตถุประสงคของ
แตละธุรกิจที่ตางกันออกไป24 ซึ่งสอดคลองกับวีเล็นและฮังเกอร (Wheelen and Hunger)  ไดแบง
องคประกอบของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานการตรวจสอบ
สภาพแวดลอม กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ เริ่มตนจากการศึกษาวิเคราะห ตรวจสอบและประเมิน
สภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบเผยแพรใหบุคคล
สําคัญภายในบริษัทไดทราบ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือระบุ “ปจจัยเชิงกลยุทธ” ทั้งปจจัยที่เกิดจาก
สิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน ปจจัยเชิงกลยุทธดังกลาวจะเปนตัวกําหนดอนาคตของบริษัท 
สําหรับวิธีการตรวจสอบสภาพแวดลอมที่งายที่สุด คือ การใชวิธีวิเคราะหที่นิยมเรียกกันวา “การ
วิเคราะห สวอท” หรือ “SWOT analysis 2) ดานการจัดทํากลยุทธ คือ การจัดทําแผนระยะยาว เพ่ือ
นํามาใชในการบริหารงานเพ่ือใหเหมาะสมกับโอกาสและปญหา อุปสรรคท่ีเปนอยูในขณะนั้น รวมทั้ง
จะตองสอดคลองกับจุดแข็ง จุดออนของบริษัท การจัดทําแผน   กลยุทธประกอบดวย การกําหนด  
พันธกิจ กําหนดวัตถุประสงคที่จะสามารถบรรลุผลสําเร็จได การพัฒนากลยุทธและการกําหนด
นโยบายเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 3) ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ  เปนกระบวนการ
ดําเนินงานนํากลยุทธและนโยบายที่กําหนดไวเขาสูการปฏิบัติ ดวยการพัฒนาจัดทําเปนโปรแกรม
ดําเนินงาน จัดทํางบประมาณและวิธีการดําเนินงาน  ในขั้นนี้อาจจะเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมขององคการ โครงสราง และระบบการจัดการท้ังหมดท่ัวทั้งองคการก็ได การปฏิบัติตามกล
ยุทธ โดยทั่วไปแลวจะเปนหนาที่ของผูจัดการระดับกลางและระดับลางเทานั้น โดยผูบริหารระดับสูง

                                           

  
24พัชรา  มั่งชม, นโยบายธุรกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ (ภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ

คณะวิทยาการ : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2540), 38. 
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เปนผูตรวจสอบ เนื่องจากเปนแผนงานปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกลยุทธจึงมักจะเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจประจําวันในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือนําไปใชในการดําเนินงาน  4) ดานการประเมินผลและ
การควบคุม เปนการตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน25  

 

          
 
 

แผนภูมทิี่ 4 แสดงองคประกอบของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ตามแนวคิดของวีเล็นและฮังเกอร  
       (Wheelen and Hunger)    
 

ที่มา : Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, Strategic Management and Business 

Policy, 9th ed. (Upper Saddle River, N.J. : Prentice - Hall, Inc., 2004), 9. 
 

  สวนทอมปสัน,สตริคแลนดและแกมเบิล (Thompson, Strickland and Gamble) ไดกลาว
ไววา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การกําหนดทิศทาง การต้ัง
จุดประสงค การกําหนดกลยุทธตามวิสัยทัศนและจุดประสงค  การปฏิบัติตามแผนกลยุทธและการ
กํากับติดตามและประเมินผล26 

 

การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียน 

 เมื่อไดศึกษาแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธของนักวิชาการตาง ๆ มาหลายทาน ทําให
ผูวิจัยไดสังเคราะหเกี่ยวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนวาประกอบดวย 4 องคประกอบ
หลัก ดังนี้ 
  1. การตรวจสอบสภาพแวดลอม  
 2. การจัดทํากลยุทธ  
 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ  
 4. การประเมินผลและการควบคุม  
                                           

  
25Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, Strategic Management and 

Business Policy, 9th ed. (Upper Saddle River, N.J. : Prentice - Hall, Inc., 2004), 9. 

  
26Thompson, Lonnie Strickland and John E. Gamble, Crafting and Executing 

Strategy : Concepts and Cases, 15th ed. (The McGraw – Hill Companies, 2007), 12. 

การประเมินผล
และการควบคุม 

การปฏิบัติ 
ตามกลยุทธ 

 

การจัดทํากลยุทธ  
การตรวจสอบ
สภาพแวดลอม 
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 1. การตรวจสอบสภาพแวดลอม 
 รังสรรค   มณีเ ล็ก ไดกลาวไววา  การตรวจสอบสภาพแวดลอมหรือการวิ เคราะห
สภาพแวดลอมโรงเรียนประกอบดวย 1) การศึกษาจุดแข็งและจุดออนของโรงเรียน ควรเก็บขอมูล
จากแหลงขอมูลหลาย ๆ แหง ซึ่งอาจเก็บขอมูลจากระบบขอมูลและสารสนเทศของโรงเรียนเองจาก
ชุมชน ผูปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน คณะครูและนักการภารโรง ประเด็นที่จะ
นํามาศึกษาจะนํามาศึกษาจุดแข็ง จุดออน โดยศึกษาปจจัย กระบวนการดําเนินงานซ่ึงเกี่ยวกับ
บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ การบริหารการจัดการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของโรงเรียน มี
ประเด็นที่นํามาพิจารณาสภาพแวดลอมภายในคือ โครงสรางของโรงเรียน วัฒนธรรม การบริการ
ทรัพยากรและผลผลิต 2) การศึกษาโอกาสและอุปสรรคการดําเนินงานของโรงเรียน เปนการศึกษา
สภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี ดาน
การเมือง – กฎหมาย 27  วีเล็นและฮังเกอร (Wheelen and Hunger) กลาววาการตรวจสอบ
สภาพแวดลอม เปนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ที่เริ่มตนจากการศึกษาวิเคราะห ตรวจสอบ และ
ประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบเผยแพร
ใหบุคคลสําคัญภายในโรงเรียนไดทราบ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือระบุ “ปจจัยเชิงกลยุทธ” ทั้งปจจัยที่เกิด
จากสิ่งแวดลอมภายนอกและภายใน ปจจัยเชิงกลยุทธดังกลาวจะเปนตัวกําหนดอนาคตของโรงเรียน 

สําหรับวิธีการตรวจสอบสภาพแวดลอมที่งายที่สุดคือ การใชวิธีวิเคราะหที่นิยมเรียกกันวา “การ
วิเคราะหสวอท” หรือ ”SWOT Analysis” S (Strengths) จุดแข็ง W (Weaknesses) จุดออน O 

(Opportunities) โอกาส T (Threats) อุปสรรค หรือ ขอจํากัด การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

เปนการวิเคราะหปจจัยตัวแปร 2 ตัว คือ โอกาส และอุปสรรค ซึ่งอยูภายนอกองคการ ซึ่งปกติแลว
ผูบริหารของโรงเรียนไมสามารถควบคุมไดในระยะส้ัน เปนปจจัยที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ และมีผลกระทบเก่ียวของกับโรงเรียนโดยตรงซ่ึงไดแกปจจัยที่เกี่ยวกับงาน และปจจัยทางสังคม 

สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในนั้น เปนการวิเคราะหอีก 2 ตัว คือ จุดแข็งและจุดออน ซึ่งโดย
ปกติแลวผูบริหารโรงเรียนไมสามารถควบคุมไดในระยะส้ันเชนเดียวกัน ซึ่งไดแก โครงสราง วัฒนธรรม
และทรัพยากร จุดแข็งของโรงเรียนท่ีสําคัญจะกลายเปน ความสามารถหลักซ่ึงโรงเรียนจะนํามาใชเพ่ือ
สรางความไดเปรียบของโรงเรียน28  สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน ไดกลาวเกี่ยวกับการวิเคราะห
สภาพแวดลอมวา ประกอบดวยขั้นตอน 3 ประการคือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก คือ

                                           

  
27

 รังสรรค  มณีเล็ก, การวางแผนกลยุทธในโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : ทิปสพับลิเคชั่น, 2544), 
34 – 37. 
  

28
 Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, Strategic Management and 

Business Policy, 9th ed. (Upper Saddle River, N.J. : Prentice - Hall, Inc., 2004), 10. 
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การวิเคราะหถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง  สังคม อุตสาหกรรมและธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงท้ังในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
เพ่ือที่จะหาขอสรุปวา การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมถาสงผลกระทบตอองคกรในเชิงบวกถือวา
เปนโอกาส แตถากระทบตอองคกรในเชิงลบถือวาเปนอุปสรรค 2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
คือ การพิจารณาถึงโครงสรางองคกร ทรัพยากรดานตาง ๆ ขององคกร เพ่ือประเมินใหทราบกําลัง
ความสามารถที่จะดําเนินงานใหสําเร็จภายใตสภาวะแวดลอมที่เปนอยูและเปลี่ยนแปลง 3) การ
วิเคราะหทัศนคติ คานิยม ความคาดหวัง ตลอดจนวัฒนธรรมองคกร เพราะการที่จะดําเนิน
แนวนโยบายหรือการวางแผนกลยุทธใหไดผลนั้น จําเปนตองคํานึงถึงขอเท็จจริงในการทําใหแผน
สามารถปฏิบัติได 29   
 2. การจัดทํากลยุทธ 
 รังสรรค  มณีเล็ก กลาววา การจัดทํากลยุทธในโรงเรียน แบงเปน 2 ระดับคือ 1) กลยุทธหลัก
หรือกลยุทธรวม เปนกลยุทธของโรงเรียนในภาพรวมท่ีสอดคลองและตอบสนองความตองการตามผล
การวิเคราะหสถานภาพของโรงเรียน หากเปรียบเทียบกับบริษัททางธุรกิจ กลยุทธหลักคือกลยุทธของ
องคกร 2) กลยุทธรองหรือกลยุทธแผนงาน เปนกลยุทธของโรงเรียนตามลักษณะงานภายในโรงเรียน 
หากเปรียบเทียบกับบริษัททางธุรกิจ กลยุทธระดับการผสมผสานระหวางกลยุทธระดับธุรกิจและกล
ยุทธระดับหนาที่ ซึ่งในปจจุบันนี้โรงเรียนในแตละสังกัดจะถูกกําหนดใหมีหนาที่แตกตางกันไปตาม
ธรรมชาติของตนที่รับผิดชอบ30  เดวิด (David) ไดกลาววา การบริหารเชิงกลยุทธประกอบดวย การ
กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก การกําหนดทิศทางของโรงเรียน ประกอบดวย วิสัยทัศน ซึ่งเปน
ภาพความสําเร็จของนักเรียนหรือโรงเรียนในอนาคตท่ีตองการใหเกิดขึ้น พันธกิจ เปนพันธสัญญาที่
ตองปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว เปาหมาย เปนผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน การกําหนดกลยุทธของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนตองกําหนดกลยุทธเพ่ือให
โรงเรียนมีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนที่จะทําใหโรงเรียนสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่
ตองการ กําหนดกลยุทธโรงเรียนแบงเปน 2 ระดับ คือ 1) กลยุทธหลักหรือกลยุทธระดับองคกร เปน
กลยุทธของโรงเรียนในภาพรวมท่ีสอดคลองและตอบสนองเกิดขึ้นจากการปฏิบั ติงานของโรงเรียน  

                                           

  
29สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน, การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพอมรินทร, 

2545), 105. 
30บุญเลี้ยง  ค้ําชู, “การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร”(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 57-65. 
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การกําหนดกลยุทธหลักน้ีจะถูกกําหนดโดยผูบริหารโรงเรียน 2) กลยุทธแผนงานเปนกลยุทธของ
โรงเรียนตามลักษณะงานภายในโรงเรียน ซึ่งปจจุบันโรงเรียนในแตละสังกัดไดถูกกําหนดใหมีหนาที่
ความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารงาน 4 งาน ประกอบดวย งานวิชาการ งานบุคลากร งาน
งบประมาณและงานบริหารงานทั่ว ไป  ทั้งนี้ เ พ่ือใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 31 พักตรผจง 
วัฒนสินธและพสุ  เดชะรินทร กลาววา การจัดทํากลยุทธคือการนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่ไดรับ
จากการตรวจสอบสภาพแวดลอมและคัดเลือกวา กลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียนมากที่สุด 
การจัดทํากลยุทธเปนการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เพ่ือชวยให
โรงเรียนสามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 32 

 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ   
 บุญเลี้ยง  ค้ําชู ไดกลาววา การปฏิบัติตามกลยุทธ เปนการปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียนที่
กําหนดขึ้นมาอยางมีเปาหมาย การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับการนํากลยุทธไป
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้  1) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ แตงตั้ ง
คณะกรรมการอยางชัดเจน 2) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตาม
กลยุทธของโรงเรียนอยางชัดเจน 3) จัดเตรียมขอมูลที่เปนปจจุบันถูกตองชัดเจนและครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียน 4) สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธของ
โรงเรียน 5) ระดมความคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของใหไดเขามามีสวนรวมในโครงการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธของโรงเรียนและ 6) ทุกฝายปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียนที่วางไวตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน33  ถวิล  มาตรเล่ียม ไดกลาววา การปฏิบัติตามกลยุทธเปนการเขาสูระบบการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน เปนการสนองตอบตอแนวคิด หลักการของโรงเรียน สอดคลองกับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม ซึ่งเริ่มตนจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอท้ังภายใน เชน ลักษณะของโรงเรียน จุดออน จุดแข็งของโรงเรียน สภาพแวดลอมภายนอก เชน 
ลักษณะของนักเรียน ความคาดหวังของผูปกครอง บรรยากาศของการปฏิบัติงานของโรงเรียนและนํา

                                           

  
31Fred R. David, Strategic Management : Concepts and Case, 10th  ed. (New 

Jersey : Prentice - Hall., 2005), 5-6. 

  
32พักตรผจง  วัฒนสินธและพสุ  เดชะรินทร , การจัดการเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ 

(กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยัย, 2542), 13-17. 
  

33บุญเลี้ยง  ค้ําชู, “การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 21. 
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ขอมูลมาจัดทําแผนปฏิบัติ สามารถกําหนดภารกิจ เปาหมาย ที่สอดคลองกับภารกิจและเปาหมายของ
โรงเรียนได บุคลากรทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนและมีสวนรวมในการกําหนด ภารกิจและเปาหมาย
ดวยกัน ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนไดทราบจุดมุงหมายท่ีตรงกัน ใน
การนําแผนไปปฏิบัติ เริ่มจากการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ แตงตั้งคณะทํางานอยางชัดเจน 
จัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยกําหนดระยะเวลาชัดเจน สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของแตละฝาย 
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่วางไวตามปฏิทินเพ่ือใหสามารถดําเนินการตามขั้นตอนและตารางเวลาที่
กําหนด ตลอดจนสามารถใชทรัพยากรท่ีไดรับมาอยางเต็มที่ มีการสนับสนุนใหคําแนะนํา ผูบริหาร
จะตองแสดงบทบาทภาวะผูนําในการสนับสนุน อํานวยความสะดวกใหครูมีส วนรวมในกิจกรรมการ
พัฒนาใชกระบวนการพัฒนาหลากหลายวิธีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยการแลกเปล่ียน
ประสบการณการสอน ประชุมปฏิบัติการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยบุคลากรภายนอก การวิจัยชั้นเรียน 
การสอนแบบรวมมือ การไปเยี่ยมชมโรงเรียนอ่ืน การศึกษานอกสถานท่ี การประชุมสัมมนาวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศ เพ่ือใหครูไดพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  34 ธงชัย  สันติวงษ ไดกลาววา 
การปฏิบัติตามกลยุทธ นับวามีความสําคัญโดยตรงตอความสําเร็จของกลยุทธ ทั้งนี้เพราะกลยุทธที่ดี
นั้นจะบรรลุผลสําเร็จได ยอมตองสามารถไดรับการปฏิบัติที่ลุลวงไปได ปจจัยสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานท้ังหลาย คือ วัฒนธรรมองคกรที่มีอยู โครงสรางองคกรที่จัดไวและคุณภาพทรัพยากร
มนุษย ตลอดจนความพรอมและความเหมาะสมของระบบและกระบวนการบริหารงานเหลานี้ตางก็จะ
เปนเครื่องมือใหบริหารได ทั้งที่เปนผูบริหารระดับกลางและผูบริหารที่อยูต่ําลงไป ไดใชสําหรับการ
ทํางานรวมกัน 35 
  4. การประเมินผลและการควบคุม 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ระบุวา การประเมินผลเปนขั้นตอนที่
ผูบริหารโรงเรียนติดตามใหผูรับผิดชอบ ไดดําเนินการตามท่ีไดวางแผนไวโดยมีการประเมินผลท้ังกอน
การดําเนินการ ระหวางการดําเนินการ และหลังการดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบของโครงการ โดยมี
ความมุงหวังที่จะพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) การกําหนดใหมีการประเมินผลหลายรูปแบบ
ตามวัตถุประสงค โดยใชเครื่องมือตามความเหมาะสม เชน การสังเกต การสัมภาษณ 2) การ
กําหนดใหมีการประเมินจากบุคลากรหลายฝาย โดยเฉพาะชุมชนรวมประเมิน 3) จัดใหมีการสรุปผล
และประชาสัมพันธผลการดําเนินการ 4) จัดใหมีการรวบรวมขอมูล สําหรับการวางแผนพัฒนา               

                                           

  
34

 ถวิล  มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ 
: สํานักพิมพเสมาธรรม, 2545), 40. 
  

35ธงชัย  สันติวงษ, พฤติกรรมองคกร (กรุงเทพ ฯ : บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด), 
105.  
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ในปตอ ๆ ไป36  ชนินทร  ชุนหพันธรักษ  กลาววา การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธเปนการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมเพ่ือดูวา กลยุทธที่จะนําไปปฏิบัติเปนไปตามแบบท่ีไดกําหนดไวหรือไม 
เพ่ือทําการปรับปรุงและมั่นใจวา การปฏิบัติตามหนาที่ตาง ๆ เปนไปอยางสมบูรณ37 เพนโรส (Perren 

Penrose) ไดกลาววา การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ เปนกิจกรรมที่สําคัญที่ทําใหผูบริหาร
ทราบไดวา การบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียนประสบผลสําเร็จหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง 
จะไดดําเนินการแกไข ปรับปรุงใหเหมาะสม ในการควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธนี้ จะตองนํา
แนวคิดตาง ๆ ที่เหมาะสมกับภาระงานในสวนนี้มาใชอยางจริงจังไมวาจะเปนการพิจารณาถึงความ
สอดคลองของแผนกลยุทธกับโครงสรางองคกรและกลไกตาง ๆ ในการควบคุม การวัดผลองคกรแบบ
สมดุล เพ่ือใหไดภาพขององคกรที่ชัดเจนขึ้น มองเปนภาพรวม ครบถวนและสมบูรณขึ้นหรือการ
บริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ที่เนนการวัดผลงานทั้งในดานปจจัย ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ผลลัพธ 
หรือการเปรียบเทียบงาน ลวนแตเปนแนวทางในการประเมินและการควบคุมกลยุทธเพ่ือทราบ
ผลสําเร็จของการบริหารเชิงกลยุทธทั้งสิ้น38 
 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือสรางความมั่นใจในคุณภาพของการจัด
การศึกษา โรงเรียนจะตองแสดงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ (Accountability) ตอนักเรียนและ
ผูปกครอง นั่นคือ ผลผลิต (นักเรียน) ตองเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนดตองเปดโอกาสใหผูปกครอง
ชุมชนไดมีสวนรวมรับผิดชอบ รวมตัดสินใจ ในรูปของคณะกรรมการโรงเรียนโรงเรียนตองแสดง
ภาระหนาที่มีความรับผิดชอบตอมาตรฐานท่ีกําหนด ซึ่งรวมถึง ดานผลผลิต ดานปจจัย และดาน
กระบวนการในดานการผลิต นอกจากน้ีโรงเรียนจะตองแสดงภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอ
ผูรับผิดชอบการศึกษา (Authorities) คือ มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให

                                           

  
36สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , คูมือการวางแผนงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงาน (กรุงเทพ ฯ : การศาสนา, 2545), 64. 
  

37ชนินทร  ชุนหพันธรักษณ, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : ศูนย
เอกสารและตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 12. 
  

38Perran Penrose, การปฏิรูปงบประมาณทางการศึกษา (กรุงเทพ ฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2547), 16-18. 
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สอดคลองกับนโยบาย และนําไปปฏิบัติจนเกิดเปนรูปธรรม39 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไก
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเปนหนาที่ของคนทุกฝายทั้งในและนอกโรงเรียนโดยใน
การดําเนินการตองยึดหลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของครูผูสอน บิดามารดา ผูปกครอง 
ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

วางแผน ติดตามประเมินผลการพัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิดชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหโรงเรียนมี
คุณภาพตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา มีการตรวจสอบตนเอง หนวยงานตนสังกัด ชวย
ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาใหความชวยเหลือในการปรับปรุงโรงเรียน และรับการประเมิน
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนมีคุณภาพเปนไป
ตามความตองการของผูปกครอง สังคม ประเทศชาติ40 
 

ความหมายของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาโดยยึดหลักใหมีมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและไดใหมี 
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในภายนอก เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจใหแกสังคม ผูปกครอง 
ผูจัดกรศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาวาการจัดการศึกษาจะมีกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน
การสอน ที่ผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดแผนการดําเนินงานมีจิตสํานึกในการพัฒนา
คุณภาพระบบงานมีการควบคุมคุณภาพการทํางาน เพ่ือใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ เปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีสังคมตองการ  สมหวัง  พิธิยานุวัฒน ไดใหความหมายของคุณภาพการศึกษาไว
วา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพใหเกิดแกผูเรียน ใหเปนคนดี คนเกง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู
ตลอดชีวิต การประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยมีการทํางานเปนระบบครบวงจรและทํางานอยางตอเนื่อง41 

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู ไดใหความหมายของคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง คุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผู เรียนและกระบวนการจัดการศึกษาของ โรงเรียน ซึ่งแสดงถึง

                                           

  
39สมศักด์ิ สินธุระเวชญ, กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2544), 44. 

  
40

 กระทรวงศึกษาธิการ, การปฏิรูปการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 45. 

  
41สมหวัง  พิธิยานุวัฒน , การนําการจัดระบบเทียบเคียงมาใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2549), 1. 
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ความสามารถในการตอบสนองความตองการและความจําเปนสําหรับผูเรียนและสังคมปจจุบัน42  
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา ไดสรุปความหมายของคุณภาพการศึกษาไววา คุณภาพการศึกษา
คือ การจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาทุกระดับ ที่รวมมือกันจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
สงผลใหผูเรียนเกิดคุณสมบัติครบถวนตามเปาหมายของหลักสูตร โดยมีการพัฒนาพฤติกรรมของ
ผูเรียนทุกดาน ไดแก ดานความรู ดานความสามารถ ดานทักษะปฏิบัติ ดานจริยธรรม คุณธรรมและ
คานิยม ดานความสามารถในการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
รวมทั้งการเสริมสรางลักษณะนิสัยที่พึงประสงคใหเกิดกับผูเรียน ความสําเร็จของคุณภาพการศึกษา
แตละดานจะสูงต่ําเพียงใดและสําเร็จในระดับใด จะกลายเปนขอตกลงเรียกวา "มาตรฐาน
การศึกษา"43 
  
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น จําเปนตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือกระตุนให
หนวยงานที่จัดการศึกษา มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเปนเรื่องที่มีนัยทั้งในเชิงความเปนเลิศทางการศึกษาและประสิทธิภาพของการ
บริหารการศึกษาที่ทุกฝายตองพัฒนาอยางเต็มที่ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกระบวนการ
หนึ่งของการพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูปกครอง ชุมชนและ
สังคม วาการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เชื่อถือไดในผลผลิตทางกา รศึกษาและมี
ประสิทธิภาพตามจุดประสงคที่โรงเรียนกําหนดและความตองการของสังคม   สมศักดิ์  สินธุระเวชญ 
ไดกลาววา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือสรางความมั่นใจในคุณภาพของการจัด
การศึกษา โรงเรียนจะตองแสดงภาระหนาที่ ความรับผิดชอบตอนักเรียนและผูปกครองนั่นคือ ผลผลิต
(นักเรียน) ตองเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด ตองเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชนไดมีสวนรวม
รับผิดชอบ รวมตัดสินใจ ในรูปของคณะกรรมการโรงเรียน โรงเรียนตองแสดงภาระหนาที่มีความรับ
ผิดขอบตอมาตรฐานท่ีกําหนดซึ่งรวมถึง ดานผลผลิต ดานปจจัยและดานกระบวนการในดานการผลิต 
นอกจากน้ีโรงเรียนจะตองแสดงภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอผูรับผิดชอบการศึกษา คือ มีการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายและนําไปปฏิบัติจนเกิดเปน

                                           

  
42สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มปท : ม.ป.พ.

,2548), 3-4. 
  

43สถาบันพัฒนาผูบริหาร, การบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรใหมของการพัฒนา
ระบบราชการ (กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548), 36. 
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รูปธรรม44  ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว ดังนี้          
พรชุลี  อาชวอํารุง ไดอธิบายความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง การปฏิบั ติ
ทั้งหมดตามระบบและแผนท่ีวางไวอยางเครงครัดเพ่ือใหทุกคนเชื่อมั่นวาผลิตภัณฑหรือบริหารมี
คุณภาพตามท่ีตองการ45 อุทุมพร  จามรมาน ไดใหความเห็นวา การประกันคุณภาพเปนการบวนการ
ที่จะยกมาตรฐานของโรงเรียนตาง ๆ ที่ยังไมเขามาตรฐานผลักดันใหไดมาตรฐาน โดยมุงเนนการใช
ขอมูลคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนปอนกลับมาเพ่ือรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายใหรวมกัน
สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐานท่ีกําหนดไว โดยมีความเชื่อวา ถากระบวนการประกัน
คุณภาพมีการวางระบบอยางถูกตองแลว คุณภาพท่ีดีก็จะตามมาดวย46  
 

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่ทําหนาที่สงเสริมและผลักดันใหกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในทุกระดับของวงการการศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวของดําเนินไปอยาง
ประสาน สอดรับการเปนระบบมุงหนาไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไวเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข47  โดยอาศัยหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ซึ่งไดใหความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดไวในมาตรา 47 – 51 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและโรงเรียนจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ โรงเรียน

                                           

  
44สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ, กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กรุงเทพ ฯ : วัฒนาพานิช, 2551), 35. 

  
45

 พรชุลี  อาชวอํารุง, รายงานแสดงการปฏิรูปอุดมศึกษาโลก (กรุงเทพ ฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ) ,2546), 6. 
  

46อุทุมพร  จามรมาน, วิธีทําการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : โรง
พิมพฟนนี่, 2547), 2. 
  

47กระทรวงศึกษาธิการ , พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพ ฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 
2546, 6. 
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จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน โดย
คํานึงถึงความมุงหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป 
นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณะชน 
มาตรา 50 ใหโรงเรียนใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับโรงเรียน
ใหขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนตามคํารองขอ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ี
สํานักงานดังกลาวรับรองท่ีทําการประเมินภายนอกของโรงเรียนนั้น มาตรา 51 ในกรณีที่การประเมิน
ภายนอกของโรงเรียนใดไมไดมาตรฐานตามที่กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพ่ือให โรงเรียน
ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐาน
หรือคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือดําเนินการใหมีการดําเนินการปรับปรุงแกไข48 

 

หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพการศึกษา 
วาหมายถึงการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเพ่ือสรางความม่ันใจแกผูปกครอง ชุมชน และ
สังคมวาผลผลิตทางการศึกษาซึ่งไดแกผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายหรือพันธกิจที่ไดรวมกําหนดไว 
โดยดําเนิการอยางตอเนื่องและทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการและรับผิดชอบ ซึ่งกระบวนการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาน้ี ประกอบดวย  

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนการดําเนินงานที่เริ่มจากการศึกษาความ
ตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และกําหนดมาตรฐานของผูเรียน วิธีการจัดการ ปจจัยที่มีการ
วางแผนยุทธศาสตร และดําเนินตามแผนอยางเปนระบบ  

                                           

  
48กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพ ฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546, 14. 
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2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) ระหวางการดําเนินตามแผนจะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจสอบมาตรฐานตาง ๆ ของผลผลิต ตรวจสอบแผนยุทธศาสตร ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตาง ๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งองคกร 
ทั้งกระบวนการจัดการและผลผลิตเพ่ือรับรองคุณภาพ การประเมินคุณภาพน้ี พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542ไดระบุไว 2 ประเภท คือ 1) การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การ
ประเมิน และรับรองคุณภาพโดย คณะบุคคลในหนวยงานในสังกัด และ 2) การประกันคุณภาพ
ภายนอก หมายถึง การประเมินและรับรองคุณภาพโดยคณะบุคคลภายนอก อาจเปนสํานักรับรอง
มาตรฐานหรือองคกรอิสระหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน49  นอกจากนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและ 
ภารกิจทางวิชาการ และทางการบริหาร ที่มีการวางแผนลวงหนา และมีการประสานสัมพันธอยางเปน
ระบบเพ่ือท่ีจะสรางความม่ันใจที่สมเหตุสมผลวา ผูเรียนจะมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีไดกําหนดไว การออกแบบและการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาจะยึดหลักการ ดังตอไปน้ี 1) คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพจะ
เนนการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอกคุณภาพภายใน  หมายถึง ความรู 
ความสามารถ และคุณลักษณะของผูเรียนที่สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอก 
2) การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการจัดการศึกษาท้ังระบบของโรงเรียนและเปนยุทธศาสตรเชิง
รุกที่เนนการวางแผน และเตรียมการปองกันลวงหนา กอนที่ปญหาจะเกิดขึ้น ไมใชการแกสถานการณ
เฉพาะหนา เพ่ือตอบสนองตอปญหาที่ไดเกิดขึ้นแลว 3) การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการสราง
ความมั่นใจท่ีตั้งอยูบนรากฐานของหลักวิชา หลักฐานขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได กระบวนการ
วิเคราะหและประมวลผลท่ีเปนวิทยาศาสตร หลักตรรกะและความสมเหตุสมผล 4) การตรวจสอบ 

การวัดผลและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพมีจุดประสงคที่สําคัญ ซึ่งใหไดมาซึ่งขอมูล
ยอนกลับสําหรับใชในการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  มิใชการจับผิดหรือการ
ตัดสินใหรางวัลหรือลงโทษ 5) คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร และแผนการ
สอน) และกระบวนการทํางาน (การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา) เปนองคประกอบท่ีสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา
เนนความสําคัญของการสรางความรู ทักษะ และความมั่นใจ แกบุคลากรท่ีเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเพ่ือสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  7) การ

                                           

  
49สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

: เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, (กรุงเทพ ฯ : พริกหวานกราฟก, 2545), 12. 
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ประกันคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญตอการประสานสัมพันธภายในระหวางหนวยงานทาง
การศึกษาทุกระดับและการมีสวนรวมของหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 8) ภาวะ
ผูนําและการเอาจริงเอาจัง (Commitment) ของผูบริหารโรงเรียนและการกระจายอํานาจความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมเปนปจจัยสําคัญ ของการประกันคุณภาพการศึกษา50 

 

การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เปนระบบท่ีโรงเรียนสรางความมั่นใจ แกผูรับ
การบริการ ทั้งผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคการหรือโรงเรียนประกอบการท่ีรับผูเรียนเขา
ศึกษาตอหรือทํางานวาโรงเรียนมีความรูความสามรถ ทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่
กําหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขรวมทั้งสรางประโยชน
ใหแกครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ดวยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพท้ังองคกร โดยใช
หลักการมีสวนรวม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผูบริหารตระหนักถึงเปาหมาย คือ 
ผลประโยชนที่เกิดกับผูเรียนเปนอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่
ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบไดและถูกกําหนดใหโรงเรียนทุกแหงตองดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและประกาศกฎกระทรวง  ดังนั้น การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจึงยึดหลักการ 3 ประการ คือ 

 1. การกระจายอํานาจ โรงเรียนมีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารและตัดสินใจ
ดําเนินงาน ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกและผูสอนทําบทบาทหนาที่ในการสอน จัดกิจกรรมและพัฒนาสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรไดอยางเต็มที่ สามารถจัดการศึกษาไดสอดคลองกับ
สภาพพ้ืนที่ ความตองการของชุมชนและสังคมไดมากท่ีสุด 

 2. การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน หนวยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการ ภูมิปญญาทองถิ่น/ปราชญชาวบาน เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ทั้งในฐานะเปนคณะกรรมการโรงเรียน หรือคณะทํางานในสวนอ่ืน ๆ ของ
โรงเรียนโดยมีการวมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน สงเสริมและติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน 
ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของโรงเรียน 

 3. การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเปาหมาย ที่ผูเรียน 
ผูปกครองและชุมชนตองไดรับรูเพ่ือการพัฒนารวมกันและเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของ
                                           

  50กรมวิชาการ. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน : กรอบและแนวการ
ดําเนินงาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545 ), 14-15. 
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โรงเรียนวาสามารถนําพาผูเรียนไปสูมาตรฐานท่ีไดกําหนดรวมกันไวหรือไมจากเปาหมายและจุดเนนการ
พัฒนาดังกลาว โรงเรียนตองสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เลือกกลวิธีการ
พัฒนาที่เหมาะสมและสามารถทําใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม มีการประชาสัมพันธเปาหมายและจุดเนน
ที่ตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรูเพ่ือเปนสัญญาประชาคมและเพ่ือใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีทิศทางการ
ทํางานที่ชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน51  มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายไววา  
มาตรฐานการศึกษา คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคและมาตรฐานท่ีตองการให
เกิดขึ้นในโรงเรียนทุกแหง และเพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา52 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  
 การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) เปนระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดย
โรงเรียนและ/หรือหนวยงานตนสังกัด ตองดําเนินการใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาอยางตอเนื่อง กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การประเมินคุณภาพภายในกระทําโดยบุคลากรในหนวยงานหรือผูที่
เกี่ยวของอยางตอเน่ือง เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนด ถือเปนกระบวนการตรวจสอบการทํางานของตนเอง (self – evaluation) โดย
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือใหไดขอมูลที่นําไปสู
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และพรอมที่จะไดรับการประเมินคุณภาพจากหนวยงานตนสังกัดและการ
ประเมินจากหนวยงานภายนอกอีกดวย53 

 

 

                                           

  51กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพ ฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 2. 
  52กระทรวงศึกษาธิการ ,หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2542), 2. 
  53สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 
2554). 23. 
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มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกับการประเมินคุณภาพภายใน 

 องคประกอบในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย 
5 ดาน (15 มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้) โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ดานคุณภาพผูเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกลาวเกี่ยวกับแนวคิด
ดานคุณภาพผูเรียนไววา คุณภาพผูเรียนที่สังคมตองการ ไดระบุไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่วา “การจัดการ
ศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) 
สติปญญา ความรู (หมายถึงเปนคนเกง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (หมายถึง เปนคนดีของคนรอบขางและสังคม)” และใน
มาตรา 7 ที่วา “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ 

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ัง สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ 
การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง”นอกจากน้ี เพ่ือใหกาวทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรูและเทคโนโลยีเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการในยุคของการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ไดประกาศวิสัยทัศนเกี่ยวกับคนไทยยุคใหมวา คน
ไทยยุคใหมตองไดเรียนรูตลอดชีวิต มีสติรูทัน มีปญญารูคิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบตอ
ครอบครัวประเทศชาติ และเปนพลเมืองดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไดมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญามีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพดังนั้น ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพผูเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงยังคงยึดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามท่ีระบุไวใน
หลักสูตรเปนหลัก โดยกําหนดคุณภาพผูเรียนเปน 6 สวน คือ มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มี
คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได 
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อยางมีสติสมเหตุผล มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต54 ซึ่งในแตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

   1.1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

  1.2. มีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

  1.3. ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 

  1.4. เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
  1.5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน 

  1.6. สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา / 
นันทนาการตามจินตนาการ 
  มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
    2.1. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
   2.2. เอ้ืออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

    2.3. ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

   2.4. ตระหนัก รูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

   2.5. มีคานิยมที่ดีตามอัตลักษณของโรงเรียน 

  มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
   3.1.รูจักตั้งคําถามเพ่ือคนหาความรูเพ่ิมเติมและมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูดและเขียน 

   3.2. มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและ
สื่อตาง ๆรอบตัว 
   3.3. เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 

    3.4. ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนองาน 

  มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางสมเหตุผล 

                                           

  
54สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , แนวทางการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา ลาดพราว, 2554), 4-5. 
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   4.1.สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
    4.2. นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
    4.3. กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

    4.4. มีความคิดริเริ่มและสรางผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

  มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
   5.1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามเกณฑ 
   5.2. ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
   5.3. ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 
   5.4. ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 
  มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

   6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 

   6.2. ทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
   6.3. ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
   6.4. มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ55 

 มาตรฐานดานการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกลาว
เกี่ยวกับดานการจัดการศึกษาไวดังนี้ การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ดาน ไดแก 
ครู ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน หลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งสภาพแวดลอม
และการบริการปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่ตองการได คือ ครู ซึ่งมี
องคประกอบท่ีเกี่ยวของ 2 สวน คือ คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการ
ประเมินผลของครู คือ ครูที่ดีตองมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใสลูกศิษยเปนแบบอยางที่ดี
ของลูกศิษย หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับผูปกครองและชุมชนไดดี และส่ิงสําคัญที่สุดคือ ครูตองมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (ถายทอดความรูและตอยอดความรูใหผูเรียนได) อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับประโยชนที่จะเกิดกับลูกศิษยเปนอันดับแรกครูตองมีความเชื่อวา 
“เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองได” จึงจะสามารถพัฒนากิจกรรม 

                                           

  
55

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด, 2554), 11. 
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วิธีการ ตลอดจนส่ือตาง ๆ ที่ใชในการสอนเพ่ือใหบรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการ
เรียนรูของครูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูมืออาชีพตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง หม่ันปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่ดีงามอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะในการ
ดํารงชีวิตมีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางยั่งยืน พรอมที่จะเจริญเติบโตทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และเปนที่ยอมรับของสังคมและ
ประเทศชาติในอนาคตการบริหารจัดการเปนหนาที่หลักของผูบริหารโรงเรียน การบริหาร 
(Administration)และการจัดการ (Management) เปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายแตจะบริหารและจัดการอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญที่สุด 

เพราะผูบริหารเปนผูกําหนดทิศทางการทํางาน ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพทั้งหลาย เปนผูที่มี
เปาหมายความสําเร็จที่ชัดเจนและมีความมุงมั่นที่จะไปสูเปาหมายน้ันใหจงได ทุมเทพลังกายและความคิด
อยางเต็มกําลัง มีความเปนผูนําทางวิชาการสูง มีความคิดริเร่ิม มีวิสัยทัศน รอบรูเปนที่พ่ึงทางวิชาการ
ใหแกผูใตบังคับบัญชาได มีความสามารถในการจัดการองคกร บริหารจัดการใหมีครูสอนอยางพอเพียง 
มอบหมายงานใหบุคลากรไดเหมาะกับศักยภาพ สอดรับกับภาระและปริมาณงาน ใชหลักการกระจาย
อํานาจ และการมีสวนรวมในการบริหาร สงเสริมใหมีการจัดหลักสูตรโรงเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถิ่น สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผูเรียน ใหเปนผูมีความสมบูรณรอบ
ดานทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ในปจจุบัน สิ่งที่ทาทายความสามารถของผูบริหารอีก
ประการหนึ่ง คือ การทําใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงหนาที่ที่รับผิดชอบ แมงานสอนจะเปน
งานหลัก แตงานในหนาที่พิเศษที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนเปนหนาที่ที่ครูปฏิเสธไมได จึงเปนหนาที่
ของผูบริหารโรงเรียนที่จะทําใหครูทุกคนรักในงานสอน มีการทํางานและเก็บงานอยางเปนระบบเพ่ือให
เกิดสารสนเทศที่มีความหมายและสามารถนําไปใชไดตามความมุงหมายทันการกลุมบุคคลที่มีสวนผลักดัน
ใหเกิดการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ไดแกกรรมการโรงเรียนหรืออาจเรียกเปนอยางอ่ืน เชน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จะทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการดานตาง ๆ ของโรงเรียน 

อันหมายรวมทั้งการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล และหนาที่อ่ืนตามท่ีระเบียบกําหนดคุณภาพ
ผูเรียนขึ้นอยูกับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน หลักสูตรโรงเรียนจะเปนตัว
สะทอนคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาไดเปนอยางดีเพราะหลักสูตรโรงเรียนจะมีการกําหนดจุดหมาย 
แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน 

ซึ่งจะสะทอนวาผูเรียนมีความรู ความสามารถ เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียน
กําหนดไวหรือไมหลักสูตรที่ดีควรคํานึงถึงบริบทของผูเรียน ทองถิ่นและชุมชน มีการบูรณาการสาระการ
เรียนรู หรือจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติมที่สอดคลองกับความถนัด ความสามารถและความสนใจของผูเรียน และ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนตามขีดความสามารถ ทําใหผูเรียนมีความสมบูรณ
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และสมดุลทั้งทางรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และสติปญญานอกจากนั้น สภาพแวดลอมและการบริการ
ก็เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนที่มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนที่มั่นคงและสะอาดมีแหลงเรียนรูเพียงพอทําใหนักเรียนดําเนินชีวิตอยูในโรงเรียนไดอยางมีความสุข 
ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะสงผลถึงความสําเร็จในการเรียนดวย56 ซึ่งในแตละมาตรฐานมี
รายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    7.1.ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
    7.2. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

   7.3.ครูออกแบบการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา 
   7.4. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถิ่น 

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
   7.5. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

   7.6. ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

    7.7. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผล
ในการปรับการสอน 

   7.8. ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 

   7.9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

  มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   8.1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน 

   8.2. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 

                                           

  
56สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , แนวทางการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา ลาดพราว, 2554), 5-7. 
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   8.3. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ 
   8.4. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

   8.5. นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
   8.6. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 
  มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการโรงเรียนและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

   9.1. คณะกรรมการโรงเรียนรูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด 

   9.2. คณะกรรมการโรงเรียนกํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
โรงเรียนใหบรรลุ สําเร็จตามเปาหมาย 

   9.3. ผูปกครองและ ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 

  มาตรฐานท่ี 10 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

   10.1.หลักสูตรโรงเรียนเหมาะสม สอดคลองกับทองถิ่น 

   10.2.  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผู เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

   10.3. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
   10.4. สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง 
   10.5. นิเทศ กํากับติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปใชปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ 

   10.6. จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

  มาตรฐานท่ี 11 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

   11.1.หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพที่ใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

   11.2. จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

    11.3. จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียน เรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

  มาตรฐานท่ี 12 โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   12.1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
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   12.2. จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

   12.3. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน 

   12.4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของโรงเรียน 

   12.5. นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง 
   12.6. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน57 

 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกลาว
เกี่ยวกับดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูไวดังนี้ ปจจุบันมีแหลงเรียนรูเกิดขึ้นมากมายในชุมชน มีผูรู 
หรือที่เรียกกันวา ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน ที่สามารถใหความรูแกผูเรียนได การเรียนแต
เพียงในหองเรียนจึงไมเพียงพอ เนื่องจากความรูนอกหองเรียนเกิดขึ้นมากมายและรวดเร็ว  การ
แลกเปล่ียนเรียนรูกันไปมาระหวางองคกรหลักในชุมชนท่ีมีความสัมพันธกับโรงเรียนมีสวนในการ
สงเสริม สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานได ผูบริหารและ
ครูอาจารยในโรงเรียนคือบุคคลสําคัญที่จะตองประสานงานใหองคกรทองถิ่นและผูนําดานตาง ๆ ได
เขามารวมกันเรียนรูและมีสวนรวมจัดการเรียนรูในโรงเรียนใหมากที่สุด ทั้งในรูปแบบของ
คณะกรรมการโรงเรียนและรูปแบบอ่ืน ๆ ตามโอกาส ผูบริหารและครูตองสรางศรัทธาและฟนฟู
บทบาทการเปนผูนําชุมชน ดานการศึกษาใหกลับคืนมา ตองสรางความตระหนักและความเขาใจใน
การมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนวามิใชเพียงแตสนับสนุนดานวัตถุเทานั้น แตตัวบุคลากรและองคกรใน
ทองถิ่นเอง สามารถเปนส่ือการเรียนรูซึ่งกันและกันได รวมทั้งสามารถสรางสังคมแหงการเรียนรูและ
เขาถึงการเรียนรูไดทั้งระดับตนเองและสังคม58  ซึ่งในแตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 13 โรงเรียนมีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู 

                                           

  
57

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด, 2554), 11-12. 

  
58

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , แนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา ลาดพราว, 2554), 7. 
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   13.1. มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 
   13.2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถาน ระหวางโรงเรียนกับ
ครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ59 

 ดานอัตลักษณของโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกลาวเกี่ยวกับ
ดานอัตลักษณของโรงเรียน ไวดังนี้ ปจจุบันมีการกําหนดมาตรฐานของเด็กไทยท่ีพึงปรารถนาของ
สังคมไวในมาตรฐานแกนกลางซึ่งเปนคุณลักษณะที่ผูเรียนควรจะมีเหมือนกันทุกคน  แตเนื่องจาก
โรงเรียนแตละแหงมีบริบทที่แตกตางกัน จึงควรมีการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนเปนการเฉพาะของ
ตนเอง อัตลักษณโดดเดนของผูเรียนที่โรงเรียนตองการใหเกิด โรงเรียนตองจัดกิจกรรมโครงการท่ีเปน
จุดเนนหรือโดดเดนของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนปฏิบัติจนไดรับการยอมรับจากบุคคล ทั้งในระดับชุมชน
และในวงกวาง สงผลสะทอนเปนคุณลักษณะเฉพาะของผูเรียน ตัวอยางเชน โรงเรียนสองภาษา 
โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสงเสริมวัฒนธรรมไทย โรงเรียน
สงเสริมคุณธรรม เปนตนการกําหนดอัตลักษณของผูเรียน จนกลายเปนเอกลักษณของโรงเรียน ดูได
จากการวิเคราะหความเปนมาของโรงเรียน เจตนารมณในการจัดตั้ง หรือบริบทของโรงเรียนผาน
กระบวนการประชาพิจารณของกลุมผูที่เก่ียวของ จนถึงการกําหนดเปนปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคโรงเรียน อัตลักษณของผูเรียนหรือของโรงเรียนตองผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรงเรียนซึ่งในแตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้60 

  มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  ปรัชญา และจุดเนน
ที่กําหนดขึ้น 

    14.1.จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของโรงเรียน 

                                           

  
59

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เลมท่ี 6 ,12. 

  
60

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , แนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา ลาดพราว, 2554), 7-8. 
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   14.2. ผลการดําเนินการสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของโรงเรียน61 

 มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดกลาว
เก่ียวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาไวดังนี้ นอกจากภารกิจดานการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวโรงเรียนยังมีภารกิจที่จะตองปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
หนวยงานตนสังกัด เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เชน การปฏิรูปการศึกษา การ
สงเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน การปองกันสิ่งเสพติด การพรอมรับการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน การ
อนุรักษพลังงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัย การแกปญหาความขัดแยง การสราง
สังคมสันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ รวมทั้งโรงเรียนยังตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและ
โรงเรียนอีกดวย นอกจากนั้น โรงเรียนยังตองมีการดําเนินงานเพ่ือยกระดับมาตรฐาน และพัฒนา
โรงเรียนสูความเปนเลิศ โดยโรงเรียนจะเปนผูกําหนดมาตรการสงเสริมของโรงเรียนเอง และเสนอ
หนวยงานตนสังกัดใหการรับรองการกําหนดตัวบงชี้มาตรการสงเสริมของโรงเรียน 62ซึ่งในแตละ
มาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและสงเสริมโรงเรียนใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

    15.1.จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
   15.2. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย63 

 

 

 

                                           

  
61

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เลมท่ี 6, 12. 

  
62

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา ลาดพราว, 2554), 8. 
  63 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เลมท่ี 6, 12. 
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ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

สภาพทั่วไป 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปจจุบันตั้งอยูที่หมู 5 ตําบล            
เขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีภารกิจในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ใหกับประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอสามชุก อําเภอ            
ดานชาง และอําเภอหนองหญาไซ มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 128 โรง แบงออกเปนอําเภอ           
เดิมบางนางบวช จํานวน 43 แหง อําเภอสามชุก จํานวน  26 แหง  อําเภอดานชาง จํานวน 35  แหง 
และอําเภอหนองหญาไซ จํานวน 24 แหง มีผูบริหารโรงเรียน จํานวน 120 คน รองผูอํานวยการ 
จํานวน 13 คน ขาราชการครู 1,190 คน นักเรียน จํานวน  19,632 คน ตั้งอยูบริเวณภาคกลางดาน
ทิศตะวันตกของประเทศ รวมพ้ืนที่ประมาณ 2,522.055 ตารางกิโลเมตร 
กลยุทธทางการศึกษา ปการศึกษา 2556 

  กลยุทธที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
  กลยุทธที่ 2  ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

  กลยุทธที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ   

กลยุทธที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธที่ 6  พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
วิสัยทัศน (Vision) 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เปนหนวยงานหลักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มุงสูมาตรฐานสากล 

พันธกิจ (Mission) 
  พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมี 
คุณภาพ โดยเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือใหผูเรียน มีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือพัฒนาสูประชาคมอาเซียน 
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คานิยม (Value ) 

  “SMART” เปนองคกรคุณภาพ “บริการดี มีคุณธรรม เลิศล้ําสมรรถนะ ภาระความ
รับผิดชอบ รอบรูวิชาการประสานเทคโนโลยี”  

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 จํานวนโรงเรียน 
   โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน  102 โรง 
   โรงเรียนขยายโอกาส  จํานวน  26 โรง 
    รวมทั้งสิ้น  จํานวน   128 โรง 
 จํานวนนักเรียน 
   ระดับกอนประถมศึกษา  จํานวน  3,752  คน 

  ระดับประถมศึกษา  จํานวน 14,420 คน 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  1,460  คน 

   รวมทั้งสิ้น  จํานวน 19,630  คน 

 จํานวนหองเรียน    จํานวน  1,206 หอง 
 จํานวนครู 
  ผูอํานวยการโรงเรียน  จํานวน 120 คน 

  รองผูอํานวยการโรงเรียน  จํานวน 13  คน 

  คร ู   จํานวน 1,057  คน 
    รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,190 คน 

 จํานวนบุคลากรในสํานักงาน  จํานวน  85 คน 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

  64สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2556 (ม.ป.ท. , 2556), ไมปรากฏเลขหนา. 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 พิมลพรรณ  ดุษิยามี ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
พบวา 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงตาม
คาเฉล่ียจากมากไปหานอยคือ การวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดโครงสรางและทรัพยากร การจัดบุคลากร
และการอํานวยการ  การวางแผนเชิงกลยุทธ การติดตามและประเมินผล 2) ปญหาและขอเสนอแนะใน
การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชน พบวา ปญหาในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
โรงเรียนคือ โรงเรียนไมไดมีการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนอยางจริงจัง 
บุคลากรทุกฝายไมมีสวนรวมในการวางแผนเชิงกลยุทธ เนื่องจากขาดความรูความเขาใจการวางแผนเชิงกล
ยุทธและมีภารกิจที่ตองปฏิบัติมาก โรงเรียนขนาดเล็กขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะสื่อ 
อุปกรณและนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งมีไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน การปฏิบัติงานไมสามารถบรรลุตาม
เปาหมายที่โรงเรียนกําหนด ขาดระบบและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่
ชัดเจนและตอเนื่อง สวนขอเสนอแนะในการแกปญหา บุคลากรควรรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมให
สอดคลองกับสภาพจริง ใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธแกบุคลากรทุกฝาย จัดประชุมและเปด
โอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น แตงตั้งบุคลากรในการปฏิบัติงาน กําหนดกฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน สงเสริมใหความรูในการผลิตส่ือ อุปกรณการเรียนการสอน อํานวย
ความสะดวกและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง65  

 ทรงศักดิ์  ศรีวงษา ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี พบวา 1) การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการ
รับรูของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายดานและเมื่อทดสอบ
ความแตกตางระหวากลุม พบวา ผูบริหารโรงเรียนรับรูวาโรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธมากกวา
ครูผูสอน 2) การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ มีการรับรูอยูในระดับมากท้ังโดยภาพรวมและรายดาน เมื่อทดสอบความ
แตกตางระหวางขนาดโรงเรียนพบวา โดยภาพรวมและดานการกําหนดกลยุทธผูบริหารโรงเรียนขนาด
ใหญมีการรับรูมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สวนดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม ผูบริหาร

                                           

  
65พิมลพรรณ ดุษิยามี, “การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชน” (วิทยานิพนธ 

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2550), 82. 
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โรงเรียนขนาดใหญมีการรับรูมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกนั้นไมแตกตางกัน 
3) การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนในโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาด
กลางและขนาดใหญ มีการรับรูอยูในระดับมากท้ังโดยภาพรวมและรายดาน และเมื่อทดสอบความ
แตกตางระหวางขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและรายดานครูผูสอนในโรงเรียนขนาดกลางมีการ
รับรูมากกวาครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สวนในภาพรวมยกเวนดานการกําหนดกลยุทธ ครูผูสอนใน
โรงเรียนขนาดกลางมีการรับรูมากกวาครูผูสอนในโรงเรียนขนาดใหญ นอกนั้นไมแตกตางกัน66 

 กาญจนา  ศิริวงค ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็นดวย
ในระดับปานกลางวาการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนมีการปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือ การวิเคราะหนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในการจัด
การศึกษา และที่เห็นวามีการปฏิบัติจริงที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดคือการนําประเด็นสภาพแวดลอมที่วิเคราะหแลว
มาแยกเปนดานโอกาสและอุปสรรคของโรงเรียน 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางของโรงเรียน 
โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับปานกลางวาการกําหนดทิศทางของโรงเรียนมีการปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในแตละกลุมสาระที่เห็นวามีการ
ปฏิบัติจริงที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การกําหนดสถานภาพในอนาคตของโรงเรียน โดยพิจารณาจากขอมูลยอน
อดีต ประกอบกับขอมูลปจจุบัน 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็น
ดวยในระดับปานกลางวาการกําหนดกลยุทธของโรงเรียนมีการปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 
การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่บรรลุถึงวัตถุประสงคในแตละดาน ที่เห็นวามีการปฏิบัติจริงที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือบุคลากรมีความเขาใจกระบวนการการวางแผนกลยุทธของโรงเรียน 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติกลยุทธของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับปานกลางวาการปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียนมี
การปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบโดยแตงตั้งคณะทํางาน
อยางชัดเจนท่ีเห็นวามีการปฏิบัติจริงที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ การไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก
หนวยงานภายนอก 5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมและประเมินกลยุทธของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็น
ดวยในระดับปานกลางวาการควบคุมและประเมินกลยุทธของโรงเรียนมีการปฏิบัติจริง โดยประเด็นท่ีมี

                                           

  66ทรงศักดิ์  ศรีวงษา , “การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี” (วิทยานิพนธ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2550) , 73 . 
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คาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินกลยุทธของโรงเรียนที่เห็นวามีการปฏิบัติจริงมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือการปรับปรุงแกไขกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น67 
 ขัตติยา  ดวงสําราญ ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก พบวา 1) องคประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กประกอบดวย      
6 องคประกอบคือ วางแผนกลยุทธ ประเมินกลยุทธของโรงเรียน กําหนดทิศทางของโรงเรียน กําหนด 
กลยุทธของโรงเรียน การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียนและประเมินกลยุทธของโรงเรียน 2) รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเปนรูปแบบท่ีประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ              
6 องคประกอบซึ่งมีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปไดและสามารถนําไปใชประโยชนได สอดคลองกับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย68 

 จันทรจิรา  เพ็งคลาย ไดทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษาการมีสวนรวมและการบริหารเชิงกลยุทธ
ของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร พบวา 1) การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การ
มีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมรับผลประโยชน              
2) การบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยก
พิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การจัดทํากลยุทธ การตรวจสอบ 

สภาพแวดลอม และการปฏิบัติตามกลยุทธ 3) การมีสวนรวมและการบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาล
ตําบลในจังหวัดชุมพร โดยรวมมีความสัมพันธในทางบวกอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การมีสวนรวมในการประเมินผลกับ
การบริหารเชิงกลยุทธดานการประเมินผลและการควบคุม การมีสวนรวมในการตัดสินใจกับการ
บริหารเชิงกลยุทธดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม และการมีสวนรวมในการประเมินผลกับการ
บริหารเชิงกลยุทธดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม69 

                                           

  67กาญจนา  ศิริวงค , “การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552), 126 - 128 .   
  68ขัตติยา  ดวงสําราญ , “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก”                 
(ดุษฎีนิพนธ ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 248 - 251 . 
  69 จันทรจิรา  เพ็งคลาย , “การศึกษาการมีสวนรวมและการบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาล
ตําบลในจังหวัดชุมพร” (วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553), 91 - 93 . 
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 พรรณนภา  อิงพงษพันธ ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการ
ปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 พบวา              
1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 
1 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ การนํา
กลยุทธไปปฏิบัติ การประเมินกลยุทธ และการกําหนดกลยุทธ ตามลําดับ 2) ผลการปฏิบัติงานวิชาการ ใน
โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใชในโรงเรียน การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การ
จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของโรงเรียน การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การแนะแนว การวางแผนงานดานวิชาการ การสงเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให
ความเห็น การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นและการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ตามลําดับ 
3) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดกลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0170 

 เอกสิทธิ์  ชนินทรภูมิ  ไดทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
สาธิตในจังหวัดนครปฐม พบวา  1) สมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตไดดังนี้ ดานสมรรถนะหลัก ดานสมรรถนะประจํางาน 2) 
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตไดดังนี้ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา มาตรฐานดานมาตรการ
สงเสริม มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานดานการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการสรางสังคม

                                           

  70 พรรณนภา  อิงพงษพันธ, “การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) ,   
150 - 151 . 
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แหงการเรียนรู 3) สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 71 

  สมเกียรติ  เหลาวิทยากุล ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา  กรุงเทพมหานคร พบวา 1) ปญหาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   
สหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดานมีปญหาอยูในระดับนอย 2) การ
เปรียบเทียบระดับปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร  ระหวาง
กลุมครูปฏิบัติงานสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและกลุมครูปฏิบัติงานสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
พบวา ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 72 
  ขนิษฐา  จรูญชนม ไดทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน พบวา 1) การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดย
ภาพรวมตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน 8 ดาน อยูในระดับมาก 2) ความเห็นของ
คณะกรรมการโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน ผูบริหารมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนมากท่ีสุด ครูมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนรองลงมา และ
ผูแทนชุมชนมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอยที่สุด ความเห็นของ

                                           

  71เอกสิทธิ์  ชนินทรภูมิ, “สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัด
นครปฐม” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) , 107-109 . 
  

72
 สมเกียรติ  เหลาวิทยากุล, "ปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  สห
วิทยาเขตเบญจบูรพา  กรุงเทพมหานคร" (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), 109-110. 
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คณะกรรมการโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานท่ีมีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนของ
คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน มีความแตกตางกันทั้ง 8 ดาน73 

 นิภารัตน  ปอสีลา ไดทําการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา 1) วัฒนธรรมองคการในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดังนี้ ดานความมุงประสงคของ
องคการ ดานความหลากหลายของบุคลากร ดานการเอื้ออาทร ดานความไววางใจ ดานคุณภาพ ดาน
การบูรณาการ ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ ดานการยอมรับและดานการตัดสินใจ  2) การ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายดาน พบวาอยูระดับมาก 3 ดาน คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการผดุงระบบประกันคุณภาพ สวนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศการดําเนินการตาม
แผนพัฒนา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาและการรายงาน
คุณภาพการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 3) วัฒนธรรมองคการสงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน จําแนกแตละดาน ดังนี้ วัฒนธรรมองคการดานการมอบอํานาจ สงผลตอการประกันคุณภาพดาน
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและดานการผดุงระบบประกันคุณภาพ วัฒนธรรมองคการดานการยอมรับ
สงผลตอการประกันคุณภาพการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  วัฒนธรรมองคการดานการ
ยอมรับสงผลตอการประกันคุณภาพการผดุงระบบประกันคุณภาพ74 
 ภูริชัย  ชัยศร ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารที่สัมพันธกับมาตรฐานดานผูบริการตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในจังหวัดนครปฐม พบวา 1) 
ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) มาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก 3) ทักษะการบริหารกับมาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐานการศึกษา          

                                           

  73ขนิษฐา  จรูญชนม, "การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการโรงเรียน
ขั้นพ้ืนฐาน" (สารนิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) , 83-86 . 
  74นิภารัตน  ปอสีลา, “วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลาปากร, 2550) , 100-101 . 
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ขั้นพ้ืนฐานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดนครปฐม มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .0175 

  อัชรี  วงศกา ไดทําการวิจัยเร่ือง สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 พบวา 1) ความสําเร็จในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยดานผูบริหาร ครูผูสอน การ
วางแผน การมีสวนรวม ชุมชน การเรียนการสอนและระบบประกันคุณภาพภายใน ที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปง 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก76 

 

งานวิจัยตางประเทศ 

  ไพรซ (Price) ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําแผนกลยุทธที่เสนอไวไปปฏิบัติใชกรณีตัวอยางจากเขต
พ้ืนที่โรงเรียน 3 เขต ประเด็นที่ศึกษา ไดแก สภาพการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติในแตละเขตพ้ืนที่ระดับ
ความตระหนักในการปฏิบัติตามแผนพ้ืนที่แตละโรงเรียนระบุไว การประเมินระดับความตระหนักใน
แผนงานในบรรดากรรมการผูทรงคุณวุฒิของแตละโรงเรียน โดยการเปรียบเทียบกับผูบริหารโรงเรียน
และการประเมินความสัมพันธระหวางการรับรู การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติและตัวแปรอ่ืน ๆ เชน 
ประสบการณการสอนระดับโรงเรียน (มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน หรือประถมศึกษา) สิ่ง
ที่พบจากการศึกษาเสนอแนะวาสวนใหญของเปาหมายแผนกลยุทธมีการนําไปใชในบางระดับ ตามผูดูแล
เขตพ้ืนที่โรงเรียน กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองในบางประเด็น แตไมตระหนักถึงผลสําเร็จ
ในการนําแผนไปปฏิบัติจริง ประสบการณการสอนระดับชั้นที่สอนมีผลเพียงเล็กนอยตอผลลัพธ และ
ความสนใจของผูดูแลเขตพ้ืนที่โรงเรียนในแผนกลยุทธ มีแนวโนมไปในทางสัมพันธกับผลลัพธของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบกับผูดูแลมีความตระหนักมากขึ้นในเอกสารการวางแผน77 

                                           

  75ภูริชัย  ชัยศร, “ทักษะการบริหารท่ีสัมพันธกับมาตรฐานดานผูบริการตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลาปากร, 2554) , 81 - 84 . 
  

76อัชรี  วงศกา, "สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 " (สาระนิพนธ ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 2555), 78-79. 
  

77Price, M. "Strategic planning and the link to implementation in selected 

Illinois school districts" . Dissertation Abstracts International, 62, 07A.   
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 เฮนเดอรสัน (Henderson) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการพัฒนาและ
การนําแผนประกอบไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา ใชวิธีการศึกษาโดยเขาไปสังเกตในโรงเรียน
และสัมภาษณตัวตอตัว รวมทั้งการวิเคราะหจากเอกสาร ผลการศึกษาพบวา 1) ครูผูสอนมีภาระงาน
มากไมมีเวลาไปปรึกษาคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตามแผนทําใหกังวลใจ 2) คณะครูและผูปกครอง
ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับแผนสําเร็จรูปของโรงเรียนนอยหรือไมไดรับการอบรมเลยทําใหขาดความ
เขาใจในวัตถุประสงคของแผน78 

  บีลล (Beall) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียนเอกชน การสรรหาครู 
คาตอบแทนครู การพัฒนาครูและระยะเวลาการอยูในองคกรของครูของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย หากการ
ลงทุนในดานการศึกษาไมเพ่ิมสูงขึ้นแลว โรงเรียนคงจะประสบกับปญหาหรือความยากลําบากในการ
แขงขันเพ่ือใหไดครูที่มีความสามารถมาทํางานในโรงเรียน การศึกษาน้ีนําเสนอหัวขอเกี่ยวกับการสรรหา
ครู คาตอบแทนครู การพัฒนาครูและระยะเวลาในการอยูปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน การเก็บ
รวบรวมขอมูลกระทําโดยใชแบบสอบถามครู 652 คน จาก 21 โรงเรียนเอกชนในสหรัฐอเมริกา 
ผลการวิจัยพบวา 1) ในอีก 10 ปขางหนา จะมีความตองการครูเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะครูสอนวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 2) โครงสรางระบบบริหารคาตอบแทนมีผลกระทบตอความพึงพอใจของ
ครูนอยกวาการนําคาตอบแทนท่ีโรงเรียนอื่นเสนอมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนที่ครูไดรับในปจจุบัน  
3) คณะกรรมการโรงเรียนควรจะบริหารระบบคาตอบแทนใหบรรลุ พันธกิจและปรัชญาโรงเรียน         
4) ในการบริหารระบบคาตอบแทนตาง ๆ ควรจะนําเร่ืองของหมวดวิชาตาง ๆ ของโรงเรียนเขาไป
พิจารณาดวย 5) ผูบริหารโรงเรียนมีแนวทางในการพิจารณาระบบเงินเดือน 3 แนวทางดวยกันคือ 
แนวทางที่ตายตัว โดยยึดประสบการณการทํางานเปนหลัก แนวทางที่พิจารณาจากผลการทํางาน ไมมี
เกณฑที่กําหนดแนนอน เมื่อโรงเรียนตองเขาไปแขงขันกับระบบตลาดการศึกษาเสรี  และ                  
6) โรงเรียนที่ไมมีนโยบายดานคาตอบแทนที่ชัดเจนจะตองสรางความเขาใจในกลุมครู เพ่ือไมใหเกิด
ปญหาเรื่องความไมยุติธรรมในการพิจารณาขั้นเงินเดือน79 

  แพททริคและจอหน (Patrick and John) ไดทําการวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ในการเพ่ิมพูนลักษณะ รูปแบบในการตรวจสอบมาตรฐาน โดยรูปแบบการประกันคุณภาพ

                                           

  
78

 Henderson, L. "The development of elementary school's consolidated plan for 

improvement : A case study of newly Established  Kentucky Scholl - based Decision - 

making Committee Structure”. Dissertation Abstracts International, 610 11A. 

  79John  Beall, “Strategic Management of Private Schools : Recruitment, 

Compensation, Development, and Retention of Teacher”, accessed 12 December 

2014. Available from http://proquest.umi.com/. 
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ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแตละสถาบันสวนมากจะใชการปฏิบัติตามการตรวจสอบมาตรฐานโดยใช
การตรวจสอบดานวัฒนธรรมและการตรวจสอบการทํางานอยางตอเนื่องและยึดใหผูเรียนเปนศูนยกลาง
ในโรงเรียน รวมถึงการตรวจสอบพื้นฐาน คานิยมของสถาบัน สวนดานการประเมินผลมีการพัฒนาการ
ประเมินผล การควบคุมตรวจสอบและนโยบายโครงสรางที่เปลี่ยนไป80 

  ลิม (Lim) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของประเทศกําลัง
พัฒนา โดยมุงศึกษาประเด็นของคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการใหบริการตอชุมชน 
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการ
จัดบริการส่ือ/อุปกรณ ในการเสริมทักษะการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการทางเทคนิคที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนความ
ตองการในเรื่องของระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในแตละสถาบัน81 

  ปางซันคุง (Pang Sun Keung) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและการประกัน
คุณภาพ ไดอธิบายการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฮองกง จากรายงานคณะกรรมการ
การศึกษาฉบับที่ 7 ไดใหคําแนะนําควรจะใชการประกัน 2 แบบ การควบคุมภายนอกใชการตรวจ
โรงเรียนทั้งหมดโดยผูประกันคุณภาพและการประเมินภายในโรงเรียน การปฏิบัติงานของโรงเรียนจะถูก
ตรวจดวยตัวชี้วัดที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ งานวิจัยคร้ังนี้บอกถึงที่มา หนาที่ หมวดหมู 
คุณลักษณะของตัวชี้วัด และขอดี ขอเสียบของการใชตัวชี้วัด ในการประกันคุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาการศึกษาในฮองกงอยูในชวงการตรวจสอบ สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในฮองกงควรจะสงเสริมโดยการประเมินภายในโรงเรียนมากกวาควบคุมภายนอก ใชการตรวจโรงเรียน
โดยผูประกันคุณภาพในระยะยาว82 
 สเตลา (Stella) ไดทําวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพในการศึกษาทางไกลในกรณีการแขงขันในเขต
ที่อยูอาศัย การรวมของเทคโนโลยีในรูปแบบทางการศึกษามีชองวางระหวางนักเรียนในโรงเรียนและ
นักเรียนนอกโรงเรียนและมีผลตอการใชมาตรฐานในการกระจายการเรียนรู ดังนั้น การเรียนทางไกลเปน
หนวยยอยของการกระจายการเรียนรู โดยเนนที่นักเรียนอาจจะแบงเปนชวงเวลา ระยะทางของนักเรียนและ
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ผูสอน รูปแบบใหมและความหมายท่ีไดมาเปนการรวมกันของการเรียนรูแบบด้ังเดิมและผลกระทบจากโลก
แหงการแขงขัน เปนเหตุใหมีความกังวลในรัฐบาลและหนวยงานประกันคุณภาพทั่วโลกแหงการแขงขัน เปน
เหตุใหมีความกังวลในรัฐบาลและหนวยงานประกันคุณภาพทั่วโลกเกี่ยวกับระบบความมั่นคงของชาติ การ
ทําตามกฎหมายของผูใหบริการ การปองกันจากผูใหบริการปลอมคุณภาพที่ใหบริการและอ่ืน ๆ 
องคประกอบโดยท่ัวไป คือ ความกังวลในคุณภาพหลายหนวยงานประกันคุณภาพตองตอบสนองถึงสิ่งที่
จําเปนและพิจารณาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล หลายความคิดที่คิดวาการประกัน
คุณภาพการศึกษาทางไกลเหมือนกับการใชการศึกษาแบบด้ังเดิม หลายขอโตแยงที่วาการทําสอบสมมุติฐาน
การศึกษาทางไกลและกลไกการประกันคุณภาพในปจจุบันยังไมเพียงพอกับคุณภาพของการศึกษาทางไกล83 

 

สรุป 

 

 โรงเรียนนับเปนสถาบันหน่ึงที่มีความสําคัญที่มีสวนชวยในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติให
มีคุณภาพ การบริหารงานในโรงเรียนจึงมีความจําเปนที่ตองมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให
โรงเรียนสามารถอยูรอดไดอยางมีเสถียรภาพ ผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพ การบริหารโรงเรียนจึงตองนําเอา
หลักการบริหารเชิงกลยุทธ โดยมุงเนนใหองคกรกําหนดทิศทาง ภารกิจ กลยุทธการดําเนินงานขององคกร
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม พัฒนาปรับปรุงทุกภาคสวนขององคกรใหนํากลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนติดตาม กํากับ ควบคุม และประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนด เพ่ือ
เรียนรูผลความกาวหนา ปญหาอุปสรรค นําไปสูการปรับปรุงแกไขตอไป โดยประโยชนของการบริหาร
เชิงกลยุทธคือ องคกรปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดียิ่งขึ้น การจัดสรรทรัพยากรในองคกรสอดคลองและ
สมเหตุสมผล การปรับตัว การขยายตัวขององคกรมีกรอบทิศทางท่ีชัดเจน กระตุนใหบุคลากรมองเห็นโอกาส 
ภัยคุกคาม จุดแข็ง จุดออน และทิศทางการดําเนินงาน เปดโอกาสใหบุคลากรมีความคิดใชทรัพยากร ซึ่ง
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม 2) การจัดทํา
กลยุทธ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธและ 4) การประเมินผลและการควบคุม วิธีการบริหารเชิงกลยุทธทั้ง 4 
ขั้นตอนชวยใหผูบริหารทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะที่เกิดขึ้น เพ่ือเตรียมหาวิธีในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและคุณภาพในการจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐานตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน 
ดานการจัดการศึกษา ดานสรางสังคมแหงการเรียนรู  ดานอัตลักษณสถานศึกษา และดานมาตรการสงเสริม  
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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) โดยมี
ผูบริหารโรงเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผูใหขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการ
วิจัยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงเสนอสาระสําคัญของข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไวเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนน้ีเปนการจัดเตรียมโครงการเพ่ือใหเกิดเปน
กระบวนการของการดําเนินการตามโครงรางงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติ 
ปญหา วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหสมบูรณ นําเสนอขอ
ความเห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือตามขอบเขตของการวิจัย โดยไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แลวจึงนําไปทดสอบใช (try out) 
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือแลวนําเครื่องมือที่สรางไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนํา
ขอมูลที่เก็บเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการรางรายงานผลการวิจัย นําเสนอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
  เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและขนาดของกลุม
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือในการวิจัย การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของการใชกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot non – 
experimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 

 
 

     R หมายถึง  กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
     X  หมายถึง  ตัวแปรที่จะศึกษา 
     O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3  จํานวน 128 โรง 
 
กลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางของโรงเรียน โดยใชตารางประมาณการขนาดกลุมตัวอยางของ
เครซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)1 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 97 โรง แลวเลือกกลุมตัวอยาง
โดยใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified random sampling)  
 

                                                                 

  1 Krejcie และ Morgan, อางถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องตน (กรุงเทพ ฯ :                
สุวีริยาสาสน, 2535), 40. 

                                    O 
 

 
 R                        X 
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ผูใหขอมูล 

  ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบดวย 1)ผูบริหารโรงเรียนหรือรองผูบริหาร
โรงเรียนหรือผูทําหนาที่แทน 2)ครูผูสอน และ 3)ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวม
ผูใหขอมูลทั้งสิ้น 291 คน รายละเอียด  ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามขนาดของโรงเรียนในแตละอําเภอของ 
     จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

อําเภอ 
ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 

เล็ก กลาง ใหญ รวม เล็ก กลาง ใหญ รวม เล็ก กลาง ใหญ รวม 

ดานชาง 13 17 5 35 10 13 4 27 30 39 11 80 
เดิมบางนางบวช 33 9 1 43 25 7 1 33 75 20 2 98 
สามชุก 13 10 3 26 10 8 2 20 30 23 7 59 
หนองหญาไซ 14 6 4 24 11 5 3 18 32 14 9 55 

รวม 73 42 13 128 55 32 10 97 166 95 30 291 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษามีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  

1.1 เพศ หมายถึง เพศชาย หรือเพศหญิง 
1.2 อายุ หมายถึง อายุตัวของผูใหขอมูล แบงออกเปน 4 กลุม คือ ไมเกิน 30 ป , 31-40 

ป ,  41-50 ป และ 51 ปขึ้นไป 
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด หมายถึง ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบง

ออกเปน 5 กลุม คือ ต่ํากวาปริญญาตรี , ปริญญาตรี , ปริญญาโท , ปริญญาเอก และ อ่ืนๆ               
(โปรดระบุ……………………….)  

1.4 ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเ รียน  หมายถึง  ตําแหนงหนาที่หลักของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ  ผูบริหารสถานศึกษาหรือรองผูบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูทําหนาที่แทน , ครูผูสอน ,ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.5 ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน หมายถึง ระยะเวลาในการทํางานใน
ตําแหนงหนาที่หลักของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 6 กลุม คือ ไมเกิน 5 ป , 6-10 ป , 11-15 
ป , 16-20 ป , 21-25 ป และ 26 ปขึ้นไป  
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  2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรตน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร (Xtot) ตาม
แนวคิดของ วีลเล็นและฮังเกอร (wheelen and Hunger) ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 
    ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม (X1) หมายถึง การที่ผูบริหารรวมกับคณะครู 
บุคลากรในโรงเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรวมกันประชุม 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปจจัยที่ เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธของโรงเรียนโดยมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และนําผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา มาวิเคราะหความ
เปนไปได ปรับปรุง แกไข สรุปปญหาและหาแนวทางการดําเนินงานเดิมที่จะเปนปญหา อุปสรรค แลว
กําหนดทางเลือกเพ่ือนํามากําหนดเปนกลยุทธเปนขั้นตอนตอไป 
    ดานการจัดทํากลยุทธ (X2) หมายถึง การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค นโยบายสงเสริมการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่
สอดคลองกันเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามกลยุทธหรือทางเลือกที่วางแผนไว 
   ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (X3) หมายถึง การดําเนินการตาง ๆ ที่ไดระบุไวใน
แผนงาน โครงการที่ไดวางแผนไวแลว ตามปฏิทินการดําเนินงานตามกลยุทธโดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการและผูรับผิดชอบงาน โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายใหชัดเจน เพ่ือให
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีการเสริมแรงและใหกําลังใจแก
บุคลากรดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนมากข้ึน 
     ดานการประเมินผลและการควบคุม (X4) หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วาไดดําเนินการตามปฏิทินและแผนกลยุทธที่ไดกําหนดไวหรือไม โดยมีการกําหนดปฏิทินการ
ประเมินผล มีการสรางเครื่องมือและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล เมื่อดําเนินการประเมินผลเสร็จ
เรียบรอยแลว มีการรายงานผลตอที่ประชุม เพ่ือดําเนินการปรับปรุง แกไขและพัฒนาในสวนที่
บกพรองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
    2.2 ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (Ytot) ตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จํานวน  5 ดาน  ดังนี้ 
   ดานคุณภาพผูเรียน (Y1) หมายถึง การที่ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีสุนทรียภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางสมเหตุผล มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
   ดานการจัดการศึกษา (Y2) หมายถึง การท่ีครู ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง และชุมชน รวมกันปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
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รวมทั้งสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน มีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
   ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Y3) หมายถึง สถานศึกษามีการสราง สงเสริม 
สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู มีการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น มีการ
รวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถานบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
พัฒนาวิธีการเรียนรูในชุมชน 
    ดานอัตลักษณของโรงเรียน(Y4)  หมายถึง การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน  ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น เพ่ือสงผลสะทอนใหเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
   ดานมาตรการสงเสริม (Y5) หมายถึง การดําเนินงาน โครงการพิเศษหรือโครงการตาง  ๆ           
เพ่ือสงเสริม พัฒนาสถานศึกษา ใหไดมาตรฐานหรือรักษามาตรฐานใหสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 สวน มี
รายละเอียด ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ในเร่ืองเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน ประสบการณการทํางานในตําแหนงป จจุบัน 
เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ 
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามแนวคิดของ วีลเล็นและฮังเกอร (wheelen 
and Hunger) 
  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 สําหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนที่ 3 มี ลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ           
5 ระดับ ตามแนวคิดของไลเคิรธ (Likert’s five ratting scale)2 โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารหรือคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
     อยูในระดับนอยที่สุด  ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 1 คะแนน 
                                                                 

  2  Rinnis Likert, อางถึงในพวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร (กรุงเทพ ฯ : 
โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2540), 114 – 115. 
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 ระดับ 2 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารหรือคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
     อยูในระดับนอย  ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารหรือคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
     อยูในระดับปานกลาง  ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารหรือคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
     อยูในระดับมาก  ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารหรือคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
     อยูในระดับมากที่สุด  ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
 
การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําผล
การศึกษามาสรางเปนเครื่องมือภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเน้ือหาของแบบสอบถามแลวนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม 
โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ดังรายชื่อในภาคผนวก ก พิจารณา
ตรวจสอบขอความ สํานวนภาษา ความถูกตอง โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item 
Objective Congruence)  ไดเทากับ 0.80 - 1.00 
 ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 10 โรง ผูใหขอมูลโรงละ 3 คน รวมผูใหขอมูลจํานวน 30 คน 
 ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาคํานวณคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (reliability) 
ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach)3 โดยใชคาสัมประสิทธิแอลฟา (α – coefficient) ไดคาความ
เชื่อมั่น เทากับ .986 แลวจึงจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เพ่ือใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูลตามความจริง ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความอนุเคราะหในการ
เก็บขอมูลไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
                                                                 

  3  Lee J.Cronbach, Essential of psychological Testing),3rd ed. (New York : 
Herper & Row Publishers, 1978), 161. 



64 

 2. ผูวิจัยเดินทางไปแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง  
 3. จัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังโรงเรียนกลุมตัวอยางที่เดินทางไปเก็บขอมูลดวย
ตนเองไมสะดวก 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดทั้ งหมดมาตรวจหาความสมบูรณของแบบสอบถาม       
จัดระเบียบขอมูล ลงรหัส รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนตาง ๆ แลวนําขอมูลดังกลาวไป
คํานวณหาคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

  1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ ใชคือ คาความถี่ 
(frequency) และคารอยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะหระดับ การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
สถิติที่ใชคือคามัชฌิมเลขคณิต (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถามไปเปรียบเทียบกันเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)4  รายละเอียดดังนี้ 
คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารหรือคุณภาพ 
       การศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับ นอยท่ีสุด 
คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารหรือคุณภาพ 
       การศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับ นอย 
 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารหรือคุณภาพ   
        การศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับ ปานกลาง 
คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารหรือคุณภาพ 
        การศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับ มาก 
คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารหรือคุณภาพ 
         การศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับ มากที่สุด 
  3. การวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสถิติที่
ใชคือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 
 
 
                                                                 

  4 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : 
Prentice – Hall Inc., 1970), 1. 
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สรุป 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือทราบ 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  2) คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  3) การบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 การวิจัยเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประชากรท่ีใชในการ
วิจัยคือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  จํานวน 
128 โรง กลุมตัวอยางไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified random sampling) 
จํานวน 97 โรง ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษาหรือรองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูทําหนาที่แทน 
โรงละ 1 คน ครูผูสอน โรงละ 1 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงละ 1 คน        
รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 291 คน เครื่องมือที่ใชแบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ ของ วีลเล็นและฮังเกอร 
(Wheelen and Hunger) จํานวน 4 ดานคือ ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม ดานการจัดทํากล
ยุทธ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธและดานการประเมินและควบคุม ประเภทท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 จํานวน   5 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการศึกษา ดานสราง
สังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณ และดานมาตรการสงเสริม การวิเคราะหขอมูลใชความถี่ 
(frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  จากการวิจัยเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การบริหาร
เชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  2) คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  3) การบริหาร
เชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยคือแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหาร ตามแนวคิดของ วีลเล็นและฮังเกอร (wheelen and Hunger) และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ตามกฎกระทรวงว าด วยระบบ หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553                
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามความคิดเห็นให
กลุมตัวอยางซึ่งไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3    
จํานวน 97 โรง โดยกําหนดผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนหรือรองผูบริหารโรงเรียนหรือผูทํา
หนาที่แทน  ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน โรงละ 3 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 291 
คน โดยไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 264 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.72 โดยนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลเปน  4 ตอน ดังนี้  
 
 ตอนท่ี 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2   การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร  

   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 ตอนท่ี 3   คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 ตอนท่ี 4   การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก ผูบริหารโรงเรียนหรือรองผูบริหารโรงเรียนหรือผูทํา
หนาที่แทน  โรงละ 1 คน ครูผูสอน โรงละ 1 คน และประธานคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน โรงละ 1 
คน จํานวน 88 โรง รวม 264 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่หลักใน
โรงเรียน ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน  รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   
 ชาย 154 58.33 
 หญิง 110 41.67 

 รวม 264 100.00 
2. อายุ   
 ไมเกิน 30 ป 17 6.44 
 31 – 40 ป 32 12.12 
 40 – 50 ป 59 22.35 
 51 ป ขึ้นไป 156 59.09 

 รวม 264 100.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 54 20.45 
 ปริญญาตรี 104 39.39 
 ปริญญาโท 101 38.26 
 ปริญญาเอก 5 1.90 
 อ่ืน ๆ 0 0 

 รวม 264 100.00 
4. ตําแหนงหนาที่หลักในการทํางาน   
 ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูทําหนาที่แทน 88 33.34 
 ครูผูสอน 88 33.33 
 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน 88 33.33 
 รวม 264 100.00 
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ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

5. ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน   
       ไมเกิน 5 ป 68 25.75 
       6 - 10 ป 51 19.32 
       11 - 15 ป 20 7.58 
       16 - 20 ป 27 10.23 
       21 - 25 ป 14 5.30 
       26 ปขึ้นไป   84 31.82 

รวม 264 100.00 
 
 
 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานเพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน   
เพศชาย จํานวน 154 คน คิดเปน รอยละ 58.33  เพศหญิง จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 41.67   
  ดานอายุพบวาอายุมากที่สุดคือ อายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 59.09  
รองลงมาคืออายุ 41 – 50 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 22.35 อายุ 31 – 40 ป จํานวน 32 คน คิด
เปนรอยละ 12.12 และอายุนอยที่สุดที่คืออายุไมเกิน 30 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.44                             
  ดานระดับการศึกษาสูงสุดพบวา การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 104 คน คิดเปน
รอยละ 39.39 รองลงมาคือปริญญาโท จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 38.26 ต่ํากวาปริญญาตรี 
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 20.45 ระดับการศึกษานอยที่สุดคือ ปริญญาเอก จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 1.90 และไมมีระดับการศึกษาสูงสุดอื่น ๆ   
  ดานตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียนพบวา ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือผูทําหนาที่แทน จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 33.34 รองลงมาคือตําแหนงครูผูสอน 
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และตําแหนงประธานกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 88 
คน คิดเปนรอยละ 33.33 
  ดานประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบันพบวา ประสบการณมากที่สุดคือ 26 ปขึ้น
ไป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 31.82 รองลงมาคือประสบการณ 0 – 5 ป จํานวน 68 คน คิดเปน
รอยละ 25.76 ประสบการณ 6 – 10 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 19.32  ประสบการณ 16 – 20 
ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 10.23 ประสบการณ 11 – 15 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 7.58 
และนอยที่สุดคือประสบการณ 21 – 25 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 5.30  
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ตอนที่ 2  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    สุพรรณบุรี เขต 3 
 ผลการวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพ่ือทราบวาอยูในระดับใด เปนการวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารทั้ง 4 ดาน ตามแนวคิดของ วีลเล็นและฮังเกอร (wheelen and Hunger) ซึ่งวิเคราะหจาก
คามัชฌิมเลขคณิต (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน             
ดังตารางที่ 4 - 8 
 
ตารางที่ 4  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร  
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3   

(n = 88) 

ขอ การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 X  S.D. ระดับ 

1 ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม (X1) 4.04 0.67 มาก 
2 ดานการจัดทํากลยุทธ (X2) 4.12 0.67 มาก 
3 ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (X3) 4.09 0.65 มาก 
4 ดานการประเมินผลการควบคุม (X4) 3.85 0.75 มาก 

โดยภาพรวม (Xtot) 4.03 0.69 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (X  = 4.03 , S.D. = 0.69) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานการจัดทํากล
ยุทธ คามัชฌิมเลขคณิตมีคามากที่สุด (X  = 4.12 , S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ 
(X  = 4.09 , S.D. = 0.65) ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม (X  = 4.04 , S.D. = 0.67) และดานการ
ประเมินผลการควบคุมมีคามัชฌิมเลขคณิตที่นอยที่สุด (X  = 3.85 , S.D. = 0.75) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารโรงเรียน  
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ดานการตรวจสอบ 
      สภาพแวดลอม 

(n = 88) 
ขอ การตรวจสอบสภาพแวดลอม X  S.D. ระดับ 
1 มีการประชุมชี้แจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ นโยบาย วิสัยทัศน 

พันธกิจ ของการบริหารโรงเรียนใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 
4.19 0.60 มาก 

2 มีการรวมกันศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีรวมกับคณะครูและผูมีสวน
เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

4.01 0.66 มาก 

3 มีการรวมกันกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน 4.16 0.66 มาก 
4 มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพ่ือวิเคราะห

โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียน 
4.01 0.69 มาก 

5 มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อวิเคราะหจุด
แข็งและจุดออน 

4.03 0.70 มาก 

6 มีการนําผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา ใชเปนขอมูลในการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอม 

3.99 0.71 มาก 

7 มีการรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่นํามาใชในกําหนดกลยุทธ 3.93 0.67 มาก 
8 มีการรวมกันสรุปปญหาและเรียงลําดับความตองการเปนขั้นตอน 3.97 0.64 มาก 

รวม (X1) 4.04 0.67 มาก 
   
  จากตารางท่ี 5 พบวาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก  
(X  = 4.04 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคำถามโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ไดดังนี้ ขอคําถามมีการประชุมชี้แจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ 
ของการบริหารโรงเรียนใหผูมีสวนเก่ียวของทราบ มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด (X  = 4.19 , S.D. = 
0.60) รองลงมาคือ  มีการรวมกันกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน (X  = 4.16 , S.D. = 
0.66) และขอคําถามมีการรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่นํามาใชในกําหนดกลยุทธ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอย
ที่สุด (X  = 3.93 , S.D. = 0.67) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร  
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ดานการจัดทํากลยุทธ 

(n = 88) 
ขอ การจัดทํากลยุทธ X  S.D. ระดับ 
1 มีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศนที่เปนภาพรวมในอนาคต 4.08 0.72 มาก 
2 มีการรวมกันกําหนดพันธกิจ ที่เปนบทบาทหนาที่ท่ีชัดเจน 4.12 0.67 มาก 
3 มีการรวมกันกําหนดยุทธศาสตรของโรงเรียน 4.14 0.69 มาก 
4 มีการรวมกันกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 4.13 0.66 มาก 
5 มีการรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน 4.15 0.67 มาก 
6 มีการรวมกันกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร 
4.15 0.69 มาก 

7 มีการรวมกันเรียงลําดับโครงการ กิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติ
ในการจัดทําแผนกลยุทธ 

4.08 0.68 มาก 

8 มีการรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรรมท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ 4.16 0.63 มาก 
9 มีการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดรวมกัน เพ่ือใชในการกําหนดกลยุทธ 4.07 0.63 มาก 

รวม (X2) 4.12 0.67 มาก 
 
 จากตารางที่ 6 พบวาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการจัดทํากลยุทธ ทั้งในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก                
(X  = 4.12 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคำถามโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ไดดังนี้ ขอคําถามมีการรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรรมที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ มี
คามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (X  = 4.16 , S.D. = 0.63) รองลงมามีคามัชฌิมเลขคณิตเทากันสองขอ
คําถามคือ มีการรวมกันกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (X  = 4.15 , S.D. = 
0.69)  มีการรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน (X  = 4.15 , S.D. = 0.67) และ
ขอคําถามมีการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดรวมกัน เพ่ือใชในการกําหนดกลยุทธ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 
(X  = 4.07 , S.D. = 0.63) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 7  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร  
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ดานการปฏิบัติตาม 
       กลยุทธ 

(n = 88) 
ขอ การปฏิบัติตามกลยุทธ X  S.D. ระดับ 
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการทํางานเพ่ือกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบใหชัดเจน 
4.32 0.65 มาก 

2 มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธอยางชัดเจน 4.05 0.70 มาก 
3 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวมใหชัดเจนและ

ทําความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย 
4.12 0.68 มาก 

4 ดําเนินการตามแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนดไว 4.02 0.66 มาก 
5 มีการเสริมแรงและใหกําลังใจแกบุคลากรดวยวิธีการตาง ๆ 

เ พ่ือส ง เส ริมใหการดํา เนินงานตามแผนกลยุทธบรรลุ
วัตถุประสงคของโรงเรียนมากข้ึน 

3.95 0.66 มาก 

รวม (X3) 4.09 0.65 มาก 
 
  จากตารางที่ 7 พบวาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ทั้งในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก        
(X  = 4.09 , S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคำถามโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ไดดังนี้ ขอคําถามมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการทํางานเพื่อกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบให
ชัดเจน มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (X  = 4.32 , S.D. = 0.65) รองลงมาคือกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูมีสวนรวมใหชัดเจนและทําความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย  (X  = 4.12 , S.D. = 0.68)             
และขอคําถามมีการเสริมแรงและใหกําลังใจแกบุคลากรดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนมากข้ึน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X  = 3.95 ,           
S.D. = 0.66) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร  
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ดานการประเมินผล 
       การควบคุม 

(n = 88) 
ขอ การประเมินผลการควบคุม X  S.D. ระดับ 
1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลยุทธของโรงเรียน 3.91 0.73 มาก 
2 กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของโรงเรียนเปนระยะ 3.88 0.73 มาก 
3 สรางเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ 3.75 0.83 มาก 
4 ติดตามผลการประเมินกลยุทธที่ดําเนินการตามปฏิทินที่

กําหนดไว 
3.77 0.77 มาก 

5 รายงานผลการดําเนินการตามกลยุทธใหผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายทราบ 

3.87 0.73 มาก 

6 ปรับปรุงแกไขกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรองใหมีความ
สมบูรณเหมาะสมกับโรงเรียนมากข้ึน 

3.91 0.73 มาก 

รวม (X4) 3.85 0.75 มาก 
 
 จากตารางที่ 8 พบวาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการประเมินผลการควบคุม ทั้งในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 
(X  = 3.85 , S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคำถามโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ไดดังนี้ ขอคําถามแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลยุทธของโรงเรียนและขอคําถามปรับปรุง
แกไขกลยุทธของโรงเรียน ที่บกพรองใหมีความสมบูรณเหมาะสมกับโรงเรียนมากข้ึน มีคามัชฌิมเลขคณิต
มากที่สุดเทากันสองขอคําถาม (X  = 3.91 , S.D. = 0.73) รองลงมาคือกําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ
ของโรงเรียนเปนระยะ  (X  = 3.88 ,S.D. = 0.73) และขอคําถามสรางเคร่ืองมือในการประเมินกลยุทธ           
มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X  = 3.75 , S.D. = 0.83) ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    สุพรรณบุรี เขต 3 
  ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 เพ่ือทราบวาอยูในระดับใด เปนการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้ง 5 ดาน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ซึ่งวิเคราะหจากคามัชฌิมเลขคณิต (X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน ดังตารางที่ 9 – 14 
 
ตารางที่ 9  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  

(n = 88) 

ขอ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 X  S.D. ระดับ 

1 ดานคุณภาพผูเรียน (Y1) 4.00 0.90 มาก 
2 ดานการจัดการศึกษา (Y2) 4.14 0.66 มาก 
3 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Y3) 4.10 0.70 มาก 
4 ดานอัตลักษณของสถานศึกษา (Y4) 4.18 0.67 มาก 
5 ดานมาตรการสงเสริม (Y5) 4.17 0.65 มาก 

โดยภาพรวม (Ytot) 4.12 0.72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 9 พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (X  = 4.12 , S.D. = 0.72) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานอัตลักษณของ
สถานศึกษา คามัชฌิมเลขคณิตมีคามากที่สุด (X  = 4.18 , S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ดานมาตรการสงเสริม 
(X  = 4.17 , S.D. = 0.65) ดานการจัดการศึกษา (X  = 4.14 , S.D. = 0.66) ดานการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู (X  = 4.10 , S.D. = 0.70) และดานคุณภาพผูเรียน มีคามัชฌิมเลขคณิตที่นอยที่สุด (X  = 4.00 , 
S.D. = 0.90) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 10  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ดานคุณภาพผูเรียน 

(n = 88) 
ขอ ดานคุณภาพผูเรียน X  S.D. ระดับ 
1 ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 4.22 0.77 มาก 
2 ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 4.06 0.75 มาก 
3 ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก

สภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 
4.35 0.70 มาก 

4 ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 4.08 0.62 มาก 
5 ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 4.16 0.63 มาก 
6 ผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/

นาฏศิลป กีฬา / นันทนาการตามจินตนาการ 
4.19 0.65 มาก 

7 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 4.18 0.63 มาก 
8 ผูเรียนเอ้ืออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 4.20 0.59 มาก 
9 ผูเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง 4.16 0.58 มาก 
10 ผูเรียนเขารวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ดวยความเต็มใจ 
4.25 0.62 มาก 

11 ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆรอบตัว 

4.00 0.70 มาก 

12 ผูเรียนรูจักต้ังคําถามเพ่ือคนหาความรูเพิ่มเติมและมีทักษะในการ
อาน ฟง ดู พูดและเขียน 

3.92 0.73 มาก 

13 ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน 

3.92 0.73 มาก 

14 ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนองาน 3.87 0.79 มาก 
15 ผูเรียนสรุปความคิดจากเร่ืองที่อาน ฟง ดู และส่ือสารโดยการพูด

หรือการเขียนตามความคิดของตนเอง 
3.76 0.69 มาก 

16 ผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 3.68 0.72 มาก 
17 ผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ แกปญหาโดยมี

เหตุผลประกอบ 
3.74 0.71 มาก 

18 ผูเรียนมีความคิดริเร่ิมและสรางผลงานดวยความภาคภูมิใจ 3.84 0.70 มาก 
19 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนไป

ตามเกณฑของโรงเรียน 
3.83 0.72 มาก 
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ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ) 

(n = 88) 
ขอ ดานคุณภาพผูเรียน X  S.D. ระดับ 
20 ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม

เกณฑของโรงเรียน 
3.96 0.62 มาก 

21 ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนเปนไป
ตามเกณฑของโรงเรียน 

3.84 0.68 มาก 

22 ผู เ รียน มีผลการทดสอบระดับชาติ เปนไปตามเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.68 0.77 มาก 

23 ผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 3.80 0.66 มาก 
24 ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจใน

ผลงานของตนเอง 
4.03 0.65 มาก 

25 ผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได 4.17 0.66 มาก 
26 ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพ  

ที่ตนเองสนใจ 
4.13 0.65 มาก 

รวม (Y1) 4.00 0.90 มาก 
 
 จากตารางที่ 10 พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการจัดการศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก            
(X  = 4.00 , S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามโดยเรียงลําดับจากคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปนอยไดดังนี้ ขอคําถามสวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอคําถามผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ มีคามัชฌิมเลข
คณิตมากท่ีสุด (X  = 4.35 , S.D. = 0.70) รองลงมาคือผูเรียนเขารวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ(X  = 4.25 , S.D. = 0.62) และขอคําถามที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอย
ที่สุดเทากันสองดานคือ ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ            
(X  = 3.68 , S.D. = 0.77) และผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง            
(X  = 3.68 , S.D. = 0.72) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 11  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ดานการจัดการศึกษา 

(n = 88) 
ขอ ดานการจัดการศึกษา X  S.D. ระดับ 
1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
4.06 0.64 มาก 

2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

4.06 0.68 มาก 

3 ครูออกแบบการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา 

3.95 0.68 มาก 

4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

3.99 0.66 มาก 

5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรยีนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

3.96 0.68 มาก 

6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

4.11 0.63 มาก 

7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน 

3.92 0.72 มาก 

8 ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 4.34 0.62 มาก 
9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ 
4.27 0.60 มาก 

10 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 4.31 0.67 มาก 
11 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการ

ประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการ
บริหารจัดการ ตามภาระงาน / กรอบงานบริหารโรงเรียน 

4.34 0.65 มาก 

12 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

4.28 0.68 มาก 

13 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ 

4.27 0.66 มาก 

14 นักเรียน คร ูผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 4.27 0.59 มาก 
15 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
4.27 0.66 มาก 

16 คณะกรรมการโรงเรียนรูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด 4.16 0.74 มาก 



78 

ตารางที่ 11  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
      สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ดานการจัดการศึกษา (ตอ) 

(n = 88) 
ขอ ดานการจัดการศึกษา X  S.D. ระดับ 
17 คณะกรรมการโรงเรียนกํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
4.06 0.71 มาก 

18 ผูปกครองและ ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 4.17 0.64 มาก 
19 หลักสูตรโรงเรียนเหมาะสม สอดคลองกับทองถิ่น 4.08 0.64 มาก 
20 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
4.06 0.70 มาก 

21 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน 

4.12 0.66 มาก 

22 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปองคความรูไดดวยตนเอง 

4.12 0.65 มาก 

23 จัดระบบนิเทศภายใน กํากับติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปใช
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

4.06 0.66 มาก 

24 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคน 

4.18 0.65 มาก 

25 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง  อยูในสภาพที่ใชการไดดี 
สภาพแวดลอมรมร่ืนและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

4.16 0.66 มาก 

26 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 4.30 0.60 มาก 
27 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน 

เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 
4.03 0.65 มาก 

28 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 4.14 0.64 มาก 
29 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
4.10 0.62 มาก 

30 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

4.11 0.66 มาก 

31 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของโรงเรียน 4.03 0.63 มาก 
32 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
4.10 0.65 มาก 

33 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 4.25 0.72 มาก 
รวม (Y2) 4.14 0.66 มาก 
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 จากตารางที่ 11 พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการจัดการศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
(X  = 4.14 , S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
นอยไดดังนี้ ขอคําถามสวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอคําถามที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเทากัน
สองขอคือ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปน
ฐานคิดท้ังดานวิชาการและการบริหารจัดการ ตามภาระงาน / กรอบงานบริหารโรงเรียน (X  = 4.34 
, S.D. = 0.65) และครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน (X  = 4.34 , 
S.D. = 0.62) รองลงมาคือผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน 
(X  = 4.31 , S.D. = 0.67) และครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X  = 3.92 , S.D. = 0.72) 
ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 12  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
       สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ดานการสรางสังคม 
       แหงการเรียนรู 

(n = 88) 
ขอ ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู X  S.D. ระดับ 
1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและใช

ประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียนรวมทั้งผูที่
เก่ียวของ 

4.17 0.70 มาก 

2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในโรงเรียน ระหวาง
โรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เก่ียวของ 

4.02 0.70 มาก 

รวม (Y3) 4.10 0.70 มาก 
 

 จากตารางที่ 12 พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก (X  = 4.10 , S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอยไดดังนี้ ขอคําถามมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (X  = 4.17 , S.D. = 0.70) และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากรภายในโรงเรียน ระหวางโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ มีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X  = 4.02 , S.D. = 0.70) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
       สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ดานอัตลักษณของโรงเรียน   

(n = 88) 
ขอ ดานอัตลักษณของโรงเรียน X  S.D. ระดับ 
1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน 
4.20 0.68 มาก 

2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน 
ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน 

4.16 0.67 มาก 

รวม (Y4) 4.18 0.67 มาก 
 

 จากตารางที่ 13 พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานอัตลักษณของโรงเรียน ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
(X  = 4.18 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
นอยไดดังนี้ ขอคําถามจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของโรงเรียน มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (X  = 4.20 , S.D. = 0.68) และผลการ
ดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน                
มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X  = 4.16 , S.D. = 0.67) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 14  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
       สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ดานมาตรการสงเสริม 

(n = 88) 
ขอ ดานมาตรการสงเสริม X  S.D. ระดับ 
1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือสนองนโยบาย จุดเนนตามแนว

ปฏิรูปการศึกษา 
4.19 0.66 มาก 

2 ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย 

4.14 0.63 มาก 

รวม (Y5) 4.17 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่ 14 พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานมาตรการสงเสริม ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก            
(X  = 4.17 , S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
นอยไดดังนี้ ขอคําถามจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีคา
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด (X  = 4.19 , S.D. = 0.66) และผลการดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนบรรลุตามเปาหมาย มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด (X  = 4.14 , S.D. = 0.63) ตามลําดับ 
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ตอนที่ 4  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 
  การวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เปนการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 15  
 
ตารางที่ 15 คาความสัมพันธของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนกับคุณภาพการศึกษา 
   ของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาพรวม 

                                                                                               n = 88   

การบริหารเชิงกลยุทธ 
ของผูบริหาร 

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ดานคุณภาพ
ผูเรียน  
(Y1) 

ดานการจัด
การศึกษา (Y2) 

ดานการสราง
สังคมแหงการ

เรียนรู  
(Y3) 

ดานอัตลักษณ 
ของโรงเรียน 

(Y4) 

ดานมาตรการ
สงเสริม  

(Y5) 

คุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียน (Ytot) 

ดานการตรวจสภาพแวดลอม (X1) .741** .796** .710** .681** .691** .772** 
ดานการจดัทํากลยุทธ (X2) .713** .800** .660** .639** .672** .742** 
ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (X3) .760** .836** .720** .652** .669** .774** 
ดานการประเมินผลการควบคุม 
(X4) 

.741** .766** .718** .635** .686** .756** 

ดานการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหาร (Xtot) 

.798** .865** .760** .706** .736** .824** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 15 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันในทางบวกอยูใน
ระดับสูง (rxy=.842**)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารมีความสัมพันธสูงสุดกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดานการจัดการศึกษา (rxy=.865**)  
รองลงมาคือดานคุณภาพผูเรียน (rxy=.798**) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (rxy=.760**) ดานมาตรการ
สงเสริม (rxy =.736**) และมีความสัมพันธต่ําสุดกับดานมาตรการสงเสริม (rxy=.706**) โดยภาพรวมของ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีความสัมพันธสูงสุดกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารดานการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ (rxy=.774**) รองลงมาคือดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม (rxy=.772**) ดานการประเมินผล
การควบคุม (rxy=.756**) และมีความสัมพันธต่ําสุดกับดานการจัดทํากลยุทธ (rxy=.742**)  ตามลําดับ 
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  เมื่อแยกพิจารณาความสัมพันธของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเปนรายดาน จะมีความสัมพันธดังนี้ 
  ดานการตรวจสภาพแวดลอมมีความสัมพันธสูงสุดกับดานการจัดการศกึษา (rxy= .796**) รองลงมา
คือดานคุณภาพผูเรียน (rxy= .741**) และสัมพันธกับดานอัตลักษณของโรงเรียนนอยที่สุด  (rxy= .681**)  
  ดานการจัดทํากลยุทธมีความสัมพันธกับดานการจัดการศึกษามากที่สุด (rxy= .800**) รองลงมาคือ
ดานคุณภาพผูเรียน (rxy= .713**) และสัมพันธกับดานอัตลักษณของโรงเรียนนอยที่สุด (rxy= .639**)  
  ดานการปฏิบัติตามกลยุทธมีความสัมพันธกับดานการจัดการศึกษามากที่สุด (rxy=.836**) 
รองลงมาคือดานคุณภาพผูเรียน (rxy= .760**) และสัมพันธกับดานอัตลักษณของโรงเรียนนอยที่สุด               
(rxy= .652**)  
 ดานการประเมินผลการควบคุมมีความสัมพันธกับดานการจัดการศึกษามากที่สุด (rxy = .766**) 
รองลงมาคือดานคุณภาพผูเรียน (rxy = .741**) และสัมพันธกับดานอัตลักษณของโรงเรียน นอยที่สุด              
(rxy = .635**)   
  สรุปผลการวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
กับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3          
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธกันในทางบวกหรือมี
ความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน 
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

  การวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การบริหาร
เชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3   2) คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3                  
3) ความสัมพันธของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใชโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 3 เปนหนวยวิเคราะหขอมูล (unit of analysis) จํานวน 97 โรง โดยมีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน 
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนหรือรองผูบริหารโรงเรียนหรือผูทําหนาที่แทน  ครูผูสอนและประธาน
คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 291 คน  โดยไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 
264 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.72 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร ตามแนวคิดของ วีลเล็นและ ฮังเกอร (wheelen and Hunger) 

ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน คือ 1) ดานการตรวจสภาพแวดลอม 2) ดานการจัดทํากลยุทธ 3) ดาน
การปฏิบัติตามกลยุทธ 4) ดานการประเมินผลการควบคุม และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จํานวน  5 ดาน 
คือ 1) ดานคุณภาพผูเรียน 2) ดานการจัดการศึกษา 3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) ดาน               
อัตลักษณของโรงเรียน 5) ดานมาตรการสงเสริม โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือความถ่ี 
(frequency) และคารอยละ (percentage)  คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
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สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาผลของการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
นอย ไดดังนี้ ดานการจัดทํากลยุทธ รองลงมาคือดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการตรวจสอบ
สภาพแวดลอมและดานการประเมินผลการควบคุม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
  1.1 ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ มีการประชุมชี้แจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ 
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ของการบริหารโรงเรียนใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ  รองลงมาคือมีการ
รวมกันกําหนดโครงสรางการบริหารงานท่ีเปนระบบชัดเจน มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในเพ่ือวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพ่ือวิเคราะห
โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียน  มีการรวมกันศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีรวมกับคณะครูและผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มีการนําผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา ใชเปนขอมูลในการตรวจสอบ
สภาพแวดลอม  มีการรวมกันสรุปปญหาและเรียงลําดับความตองการเปนขั้นตอน และมีการรวมกัน
วิเคราะหทางเลือกที่นํามาใชในกําหนดกลยุทธ   
  1.2  ดานการจัดทํากลยุทธ ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ มีการรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรรมที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธ รองลงมาคือมีการรวมกันกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร มีการรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน มีการรวมกันกําหนด
ยุทธศาสตรของโรงเรียน มีการรวมกันกําหนดพันธกิจ ที่เปนบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน มีการรวมกัน
กําหนดพันธกิจ ที่เปนบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน มีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศนที่เปนภาพรวมในอนาคต 

มีการรวมกันเรียงลําดับโครงการ กิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติในการจัดทําแผนกลยุทธ และมีการเลือก
ทางเลือกท่ีดีที่สุดรวมกัน เพ่ือใชในการกําหนดกลยุทธ  
   1.3 ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก                     
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการทํางานเพ่ือ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน รองลงมาคือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวมให
ชัดเจนและทําความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธอยาง
ชัดเจน ดําเนินการตามแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนดไว  และมีการเสริมแรงและใหกําลังใจแก
บุคลากรดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหการดําเนินงานตามแผนกลยุทธบรรลุวัตถุประสงคของ
โรงเรียนมากข้ึน          
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  1.4 ดานการประเมินผลการควบคุม ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดัง น้ี แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลยุทธของ
โรงเรียน รองลงมาคือปรับปรุงแกไขกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรองใหมีความสมบูรณเหมาะสมกับ
โรงเรียนมากข้ึน กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของโรงเรียนเปนระยะ  รายงานผลการดําเนินการ
ตามกลยุทธใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายทราบ  ติดตามผลการประเมินกลยุทธที่ดําเนินการตามปฏิทินที่
กําหนดไว และสรางเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ  
 2. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปนอย ไดดังนี้ ดานอัตลักษณของโรงเรียน รองลงมาคือดานมาตรการสงเสริม ดานการจัดการศึกษา 
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูและดานคุณภาพผูเรียน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
   2.1 ดานคุณภาพผูเรียน ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปนอย 5 ลําดับแรก ไดดังนี้ ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ รองลงมา คือ
ผูเรียนเขารวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ  ผูเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ผูเรียนเอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
และผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา / นันทนาการตาม
จินตนาการ เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย 5 ลําดับสุดทาย ไดดังนี้ ผูเรียนวางแผน
การทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ รองลงมาคือผูเรียนสรุปความคิดจากเร่ืองที่อาน ฟง ดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนตามความคิดของตนเอง ผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ 
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ผู เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ และผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
  2.2  ดานการจัดการศึกษา  ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เรียงลําดับคา
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย 5 ลําดับแรก ไดดังนี้ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการบริหารจัดการ ตามภาระงาน / กรอบงาน
บริหารโรงเรียน รองลงมาคือผูเรียนครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน 

ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน และผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย 5 ลําดับสุดทาย ไดดังนี้ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของโรงเรียน  รองลงมาคือครูใชสื่อและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ครูมีการวัดและ
ประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูออกแบบการจัดการเรียนรู 



86 

ที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา และครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน  

   2.3 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก           
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
และใชประโยชน จากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนรวมท้ังผูที่เกี่ยวของ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถาน 

ระหวางโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ 
  2.4 ดานอัตลักษณของโรงเรียน  ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําภามอยูในระดับมาก          
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน และจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน  

   2.5 ดานมาตรการสงเสริม ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เรียงลําดับ        
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บรรลุตามเปาหมาย และจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวปฏิรูปการศึกษา  
 3. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธในทางบวกอยูในระดับสูง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารมี
ความสัมพันธสูงสุดกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดานการจัดการศึกษา รองลงมาคือดานคุณภาพ
ผูเรียน  ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานมาตรการสงเสริมและมีความสัมพันธต่ําสุดกับดาน        
อัตลักษณของโรงเรียน  โดยภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีความสัมพันธสูงสุดกับการ
บริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารดานการปฏิบัติตามกลยุทธ รองลงมาคือดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม 
ดานการประเมินผลการควบคุม และมีความสัมพันธต่ําสุดกับดานการจัดทํากลยุทธ  
 

การอภิปรายผล 

 

 จากผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย
ที่ตั้งไววา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารเชิงกลยุทธเปนการตัดสินใจและ
การปฏิบัติการตางๆ ที่จะมีผลตอการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน เพ่ือชวยใหวัตถุประสงคของ
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องคกรบรรลุผลสําเร็จจะนําไปสูการเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรการบริหาร
กลยุทธจึงเปนหัวใจสําคัญของงานบริหาร โดยผูบริหารจะตองมีการวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนด
กลยุทธที่แตกตางจากคนอ่ืน แตเปนความแตกตางเชิงสรางสรรคเพ่ือใชเปนแนวทางใหองคกรปฏิบัติงาน
ไดเหนือกวาคูแขงขันและเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตองการได ถาปราศจากแผนกลยุทธ 
องคกรจะไมมีแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน ไมมีแผนที่จะสามารถโตตอบหรือเอาชนะการแขงขัน 
และไมมีแผนที่จะปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป บุญเลิศ เย็นคงคา ไดกลาววา 
การบริหารเชิงกลยุทธคือแผนการดําเนินงานโดยอาศัยการวิเคราะหสภาพแวดลอมจากท้ังภายในและ
ภายนอก นํามาประเมินและวิเคราะหหาทางเลือกที่ดีที่สุด เพ่ือการตัดสินใจใหกับองคกร ซึ่งสอดคลอง
กับ จินตนา  บุญบงการ ที่ไดกลาววา การบริหารเชิงกลยุทธคือกระบวนการที่ประกอบดวยการวิเคราะห
สภาพแวดลอมและขอมูลสําคัญของธุรกิจที่ใชในการประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางการ
ดําเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธขององคกรเพ่ือที่จะสรางความมั่นใจวา องคกรสามารถ
ที่จะดําเนินการไดอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถมี
พัฒนาการและสามารถแขงขันในอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ วีลเลนและฮังเกอร (Wheelen 

and Hunger)  ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธไววา หมายถึงชุดของการตัดสินใจและการ
ปฏิบัติการตาง ๆ ทางดานการจัดการ ซึ่งจะเปนตัวกําหนดการดําเนินงานระยะยาวขององคกร 
ประกอบดวย การตรวจสภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกองคกร การจัดทํากลยุทธ ซึ่งเปนแผนกล
ยุทธหรือแผนระยะยาว การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม และไดกลาวเพ่ิมเติม
วา การศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธเปนการศึกษาที่มุงเนนที่การตรวจสอบและประเมินโอกาส และ
อุปสรรคหรือขอจํากัด โดยคํานึงถึง จุดแข็ง และจุดออน  ขององคกรเปนหลักสําคัญ ตามท่ีสุพานี   
สฤษฎวานิช ไดกลาวไววาการบริหารเชิงกลยุทธมีความสําคัญคือ 1) ชวยใหผูบริหารมีการต่ืนตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสใหม ๆ และขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้น 2) ชวยใหองคกรมีทิศทางในการดําเนินงานที่
ชัดเจน เห็นแนวทางท่ีองคกรจะตองปฏิบัติ 3) เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการ
บริหาร 4) ชวยใหองคกรสามารถคาดการณปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และ 5) ชวยใหผูบริหารสามารถ
ยกระดับผลการปฏิบัติงานขึ้นมาได ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ ที่ไดกลาวเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธวามีความสําคัญ 4 ประการ คือ 1) มีจุดมุงหมายเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร 2) เกี่ยวของกับผูที่ไดผลประโยชนจากองคกร 3) นํามาซึ่งขอบเขตหลายชวงเวลา 
ผูบริหารควรศึกษาความตองการขององคกรในระยะยาวและระยะส้ันดวย 4) จะเก่ียวของทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนการใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิผล สวน วีเล็นและฮังเกอร (Wheelen and Hunger) ไดแบงองคประกอบของกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม 2) ดานการจัดทํากลยุทธ 3) 
ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ 4) ดานการประเมินผลและการควบคุม  เมื่อแยกพิจารณาการบริหาร          
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เชิงกลยุทธของผูบริหารเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ 
ดานการจัดทํากลยุทธ ดนการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอมและดานการ
ประเมินผลการควบคุม ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากในโรงเรียนสวนใหญจะกําหนดใหมีการจัดทํากลยุทธ
หรือแผนระยะยาว ซึ่งเปนหัวใจหลักของการบริหารเพ่ือนํามาใชในการบริหารงาน เพ่ือใหเหมาะสมกับ
โอกาสและปญหาอุปสรรคที่เปนอยูในขณะนั้นและในการจัดทํากลยุทธนั้นจะตองสอดคลองกับจุดแข็ง 
จุดออนของโรงเรียน อีกท้ังตองกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ วัตถุประสงค  ภารกิจ เปาหมายและการ
กําหนดทิศทางของโรงเรียน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดไวเพ่ือใหสนองตอบตอแนวคิด 
หลักการของโรงเรียนซึ่งตองใหสอดคลองกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม ตองมีการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งภายใน เชน ลักษณะของโรงเรียน จุดออน จุดแข็ง และสภาพแวดลอม
ภายนอกเชน ลักษณะของนักเรียน ความคาดหวังของผูปกครอง บรรยากาศของการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน เมื่อไดกลยุทธที่ตองการแลวตองมีการประเมินผลและควบคุมเพ่ือติดตามประเมินผลดูวา กล
ยุทธที่จะนําไปปฏิบัติเปนไปตามแบบท่ีไดกําหนดไวหรือไม เพ่ือทําการปรับปรุงและมั่นใจไดวา การ
ปฏิบัติตามหนาที่ตาง  ๆ เปนไปอยางสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิมลพรรณ  ดุษิยามี ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนโดยภาพรวมอยูในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของทรงศักดิ์      
ศรีวงษา ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุดรธานี พบวาการบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรูของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอนอยูในระดับมาก  จันทรจิรา  เพ็งคลาย ไดทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษาการมีสวน
รวมและการบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร พบวาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบล
ในจังหวัดชุมพร โดยรวมอยูในระดับมาก สวนพรรณนภา  อิงพงษพันธ ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหาร
เชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองคกรบริหารสวนจังหวัด 
กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 พบวาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดองคกรบริหาร
สวนจังหวัดกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก แตกาญจนา  ศิริวงค ได
ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  พบวาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับปานกลาง  
  เมื่อพิจารณาแตละรายดาน พบวา ทุกรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอยไดดังนี้  
  1.1 ดานการจัดทํากลยุทธ ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ ในการจัดทํากลยุทธของโรงเรียนมีการจัดทําแผนระยะยาวสําหรับนํามาใชในการบริหารงาน
เพ่ือใหเหมาะสมกับโอกาสและปญหาอุปสรรคที่เปนอยูในขณะนั้น สอดคลองกับจุดแข็งจุดออนของ
องคกร มีการกําหนดพันธกิจ กําหนดวัตถุประสงค ที่สามารถบรรลุผลสําเร็จได การพัฒนากลยุทธ 
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และกําหนดนโยบาย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของณัฎฐพันธ เขจร
นันทน ที่ไดกวาไววา การจัดทํากลยุทธ เปนกิจกรรมเชิงกลยุทธ ที่ตอเนื่องจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอม ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินการเชิงกลยุทธในแตละองคกร 
และเปนประเด็นสําคัญที่ผูศึกษาดานบริหารธุรกิจควรมีความรู ความเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่
ศึกษาวิชาขั้นสูง เชน นโยบายธุรกิจหรือการจัดการเชิงกลยุทธ สวนพักตรผจง วัฒนสินธและพสุ เดชะ
รินทร ไดกลาวถึงการจัดทํากลยุทธวา คือการนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่ไดรับจากการกําหนด
ทิศทางขององคกรและคัดเลือกวากลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับองคกรมากที่สุด การจัดทํากลยุทธ
เปนการกําหนดแนวทาง วิธีการและกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรเพ่ือชวยใหองคกรสามารถบรรลุถึง
ภารกิจและวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว สวนพัชรา  มั่งชม กลาววาการจัดทํากลยุทธหรือการกําหนด
กลยุทธ คือการกําหนดวัตถุประสงค ภาระหนาที่ เปาหมายหรือแนวทางการดําเนินการและทําการ
ตัดสินใจ โดยมีการวิเคราะหสถานการณแขงขันทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดจนปจจัยอ่ืน ๆ 
กําหนดกลยุทธออกมาใชกระบวนการนี้เรียนกวาการกําหนดรูปแบบกลยุทธ 
   1.2 ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค 
เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจและการวางแผนนโยบายตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานและ
การตัดสินใจ มีระบบการทํางานเปนทีม ตางมุงใหโรงเรียนมีคุณภาพและประสบความสําเร็จในการ
บริหารและจัดการศึกษา อีกทั้งไดดําเนินการตามแผนงานและโครงการที่กําหนด ซึ่ งปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและตารางที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการประจําป มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิควิธีที่หลากหลาย เปนตน ดังนั้นผูบริหารจึงตองมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการ
ปฏิบัติที่ดี เพ่ือที่จะสรางแนวความคิดใหเกิดเปนผลงานที่เปนรูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
พิบูล ทีปะปาล ไดกลาวไววา การปฏิบัติตามกลยุทธ เปนกระบวนการดําเนินงานนํากลยุทธและ
นโยบายที่กําหนดไวเขาสูการปฏิบัติดวยการพัฒนาจัดทําเปนโปรแกรมดําเนินงาน จัดทํางบประมาณ
และวิธีการดําเนินงาน ในขั้นนี้อาจจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร โครงสรางและ
ระบบการจัดการท้ังหมดทั่วทั้งองคกรก็ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรซ (Price) ไดศึกษา
เกี่ยวกับการนําแผนกลยุทธที่เสนอไวไปปฏิบัติใชกรณีตัวอยางจากเขตพ้ืนที่โรงเรียน 3 เขต ประเด็นที่
ศึกษา ไดแก สภาพการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติในแตละเขตพ้ืนที่ระดับความตระหนักในการปฏิบัติตาม
แผนพ้ืนที่แตละโรงเรียนระบุไว การประเมินระดับความตระหนักในแผนงานในบรรดากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิของแตละโรงเรียน โดยการเปรียบเทียบกับผูบริหารโรงเรียนและการประเมินความสัมพันธ
ระหวางการรับรู การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติและตัวแปรอ่ืน ๆ เชน ประสบการณการสอนระดับ
โรงเรียน (มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน หรือประถมศึกษา ) สิ่งที่พบจากการศึกษา
เสนอแนะวาสวนใหญของเปาหมายแผนกลยุทธมีการนําไปใชในบางระดับ ตามผูดูแลเขตพ้ืนที่โรงเรียน 
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองในบางประเด็น แตไมตระหนักถึงผลสําเร็จในการนําแผนไป
ปฏิบัติจริง ประสบการณการสอนระดับชั้นที่สอนมีผลเพียงเล็กนอยตอผลลัพธ และความสนใจของผูดูแล
เขตพ้ืนที่โรงเรียนในแผนกลยุทธ มีแนวโนมไปในทางสัมพันธกับผลลัพธของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ประกอบกับผูดูแลมีความตระหนักมากขึ้นในเอกสารการวางแผน ซึ่งถวิล  มาตรเล่ียม ไดกลาววา การ
ปฏิบัติตามกลยุทธเปนการเขาสูระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียน เปนการสนองตอบตอแนวคิด 
หลักการของโรงเรียน สอดคลองกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม แตธงชัย  สันติวงษ 
ไดอธิบายวา การปฏิบัติตามกลยุทธมีความสําคัญโดยตรงตอความสําเร็จของกลยุทธ ทั้งนี้เพราะ               
กลยุทธที่ดีนั้นจะบรรลุผลสําเร็จได ยอมตองสามารถไดรับการปฏิบัติที่ลุลวงไปได ปจจัยสําคัญ ๆ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทั้งหลาย คือ วัฒนธรรมองคกรที่มีอยู โครงสรางองคกรที่จัดไวและคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย ตลอดจนความพรอมและความเหมาะสมของระบบและกระบวนการบริหารงาน        
ซึ่งสอดคลองกับ ณัฎฐพันธ เขจรนันทน ที่ไดกลาววา การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง การนํากลยุทธ
ที่ถูกกําหนดข้ึนไปประยุกตใชในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสรางบุคลากรและ
การประสานงานรวมกันอยางเปนระบบ ธงชัย  สันติวงษ ไดกลาววา การปฏิบัติตามกลยุทธ นับวามี
ความสําคัญโดยตรงตอความสําเร็จของกลยุทธ ทั้งนี้เพราะกลยุทธที่ดีนั้นจะบรรลุผลสําเร็จได ยอม
ตองสามารถไดรับการปฏิบัติที่ลุลวงไปได ปจจัยสําคัญ ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานทั้งหลาย 
   1.3 ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการเร่ิมตนของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  
เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบมาชี้แจงแกผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือระบุปจจัย
เชิงกลยุทธ ซึ่งการศึกษาสภาพแวดลอมภายในเปนการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนขององคกร ซึ่งจะ
มาใชเพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ประกอบกับการบริหารเชิงกลยุทธเปนการบริหารหรือ
การจัดการในลักษณะที่มีการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจ 

ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวใหมีความสอดคลองกับจุดออนและจุดแข็งขององคกร  วิเคราะห
ทางเลือกในการดําเนินงาน โดยการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ภายนอกและกําหนดทางเลือกในการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคลองกับจันทรจิรา  เพ็งคลาย ได
ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร พบวา เทศบาลตําบลมีการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพ่ือดูโอกาส และภัยคุกคาม มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เพ่ือดูจุดแข็งและจุดออน และ มีการสรุปสภาพปญหาและความตองการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับ 
จินตนา  บุญบงการและณัฎฐพันธ  เขจรนันทน ที่ไดกลาวถึง การวิเคราะหสภาพแวดลอม วาผูบริหาร
หรือนักกลยุทธตองศึกษาและวิเคราะหปจจัยในดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
องคกร ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ระดับคือ สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน ซึ่ง
ชนินทร ชุณหพันธรักษ ไดกลาววา การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเปนการคนหา
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โอกาสและอุปสรรคตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร สวนการวิ เคราะห
สภาพแวดลอมภายในองคกร เพ่ือหาจุดเดนและจุดดอยขององคกร  จะเห็นไดวาหากมีการวิเคราะห
ตรวจสอบสภาพแวดลอมเพ่ือศึกษาความเปนไปไดของกลยุทธนั้นจะทําเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
ไมเสียผลประโยชน เสียเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของ เฮนเดอรสัน (Henderson) ที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการพัฒนาและการนําแผนประกอบไปปฏิบัติในโรงเรียน               
ผลการศึกษาพบวา 1) ครูผูสอนมีภาระงานมากไมมีเวลาไปปรึกษาคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตาม
แผนทําใหกังวลใจ 2) คณะครูและผูปกครองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับแผนสําเร็จรูปของโรงเรียน
นอยหรือไมไดรับการอบรมเลยทําใหขาดความเขาใจในวัตถุประสงคของแผน  
   1.4 ดานการประเมินผลการควบคุม ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ การประเมินผลและการควบคุมจะชวยชี้ใหเห็นจุดออนหรือขอบกพรองของแผน           
กลยุทธที่ไดนําไปปฏิบัติ และทั้งยังเปนตัวกระตุนระบบการบริหารงานใหมทั่วทั้งองคกร ซึ่งผูบริหาร
จะนําไปใชเปนเครื่องมือของผูบริหารในการวินิจฉัย ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนเปาหมายการทํางาน
เพ่ือใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินการไดจนเปนผลสําเร็จ ชวยใหเกิดการประสานงานในแตละหนวยงานที่
เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ และวัดประสิทธิภาพของผูบริหาร การควบคุมที่มีประสิทธิภาพบง
บอกใหรูวาผูบริหารในหนวยงานน้ันเปนผูบริหารท่ีมีคุณภาพมากนอยเพียงใด  โดยโรงเรียนตอง
กําหนดรูปแบบการประเมินโครงการที่หลากหลาย โดยจัดใหมีการรายงานผลตอที่ประชุมเปนลาย
ลักษณอักษรตอผูบริหารระดับสูง เพ่ือที่จะไดหาวิธีการในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้นไป ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลาวโดย
สรุปวา การประเมินผลเปนขั้นตอนที่ผูบริหารโรงเรียนติดตามใหผูรับผิดชอบไดดําเนินการตามที่ได
วางแผนไว โดยมีความมุงหวังที่จะพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดใหมีการประเมินจาก
บุคลากรหลายฝาย โดยเฉพาะชุมชนรวมประเมิน พักตรผจง  วัฒนสินธ และ พสุ เดชะรินทร ไดกลาว
วา การปฏิบัติตามกลยุทธ เปนขั้นตอนการนําเอากลยุทธที่ไดวางแผนจัดทําและคัดเลือกไวมา
ดําเนินการประยุกตปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  สวน ณัฎฐพันธ เขจรนันทน 
ไดกลาววาการนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง การนํากลยุทธที่ถูกกําหนดขึ้นไปประยุกตใชในการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสรางบุคลากรและการประสานงานรวมกันอยางเปน
ระบบ สอดคลองกับทอมปสันและสตริคแลนด (Thomson and Strickland) ไดกลาวไววา การ
ประเมินผลการดําเนินงานและการปรับปรุงแกไขเพ่ือเริ่มตนใหม การปรับปรุงแกไขจะเร่ิมตั้งแต การ
กําหนดวิสัยทัศน การกําหนดทิศทางในการดําเนินงานระยะยาว การกําหนดวัตถุประสงค การจัดทํา
กลยุทธ หรือการนํากลยุทธไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากประสบการณจริง และปรับปรุงเปล่ียนแปลงให
สอดคลองกับสภาวการณใหม ความคิดใหมและโอกาสที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งสอดคลองกับ จันทรจิรา              
เพ็งคลาย ไดทําการวิจัยเรื่อง  การศึกษาการมีสวนรวมและการบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลใน
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จังหวัดชุมพร พบวา การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมรับผลประโยชน  และบีลล (Beall) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
การบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียนเอกชน การสรรหาครู คาตอบแทนครู การพัฒนาครูและระยะเวลา
การอยูในองคกรของครูของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย หากการลงทุนในดานการศึกษาไมเพ่ิมสูงขึ้นแลว 
โรงเรียนคงจะประสบกับปญหาหรือความยากลําบากในการแขงขันเพ่ือใหไดครูที่มีความสามารถมา
ทํางานในโรงเรียน จะเห็นไดวาการวิจัยนี้ตองมีการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพหรือเพ่ือวัดความ
คุมคาของการสรรหาครูกับคาตอบแทนที่ไดรับ 

  2. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการ
วิจัยที่ตั้งไววาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอก
ประเทศหลายประการท่ีทําใหการประกันคุณภาพการศึกษา เปนสิ่งจําเปนที่ตองเรงดําเนินการ อาทิ 
การต่ืนตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศตาง ๆ การส่ือสารที่ไรพรมแดน การเพ่ิม
เสรีดานการคาและการบริการ ความคาดหวังของสังคม สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรูขอมูล
ขาวสารตลอดจนขอจํากัดในดานงบประมาณของประเทศ ปจจัยเหลานี้ไดกระตุนให ผูที่อยูในวง
การศึกษาตระหนักถึงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปรากฏออกมาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดจุดมุงหมาย และ
หลักการของการจัดการศึกษา ที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียด
ไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรคสอง บัญญัติวา ระบบ 

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง สอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการที่ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งถือเปนหนาที่ของคนทุกฝายทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยในการดําเนินการตองยึด
หลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของครูผูสอน บิดามารดา ผูปกครอง ชุมชน เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  วางแผน ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิดชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพตาม
เปาหมายและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ไดกลาวถึงความหมายของคุณภาพ
การศึกษาไววา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพใหเกิดแกผูเรียน ใหเปนคนดี คนเกง มีความสุข สนุกกับ
การเรียนรูตลอดชีวิต  สมศักดิ์  สินธุระเวชญ ไดกลาววา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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เพ่ือสรางความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษา โรงเรียนจะตองแสดงภาระหนาที่ ความ
รับผิดชอบตอนักเรียนและผูปกครองนั่นคือ ผลผลิต(นักเรียน) ตองเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด ดังที่
อุทุมพร  จามรมาน ไดใหความเห็นวา การประกันคุณภาพเปนการบวนการท่ีจะยกมาตรฐานของ
โรงเรียนตาง ๆ ที่ยังไมเขามาตรฐานผลักดันใหไดมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับ พรชุลี  อาชวอํารุง ได
อธิบายความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง การปฏิบัติทั้งหมดตามระบบและ
แผนที่วางไวอยางเครงครัดเพื่อใหทุกคนเช่ือมั่นวาผลิตภัณฑหรือบริหารมีคุณภาพตามท่ีตองการ 
  เมื่อพิจารณาแตละรายดาน พบวา ทุกรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอยไดดังนี้ 
  2.1 ดานอัตลักษณของโรงเรียน  ทั้งในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ การกําหนดอัตลักษณของโรงเรียนใหชัดเจนจะทําใหเกิดประสิทธิผลในการบริหาร
เนื่องจาก อัตลักษณของโรงเรียนคือผลที่เกิดขึ้นกับ ผูเรียนตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน พันธกิจ 
และวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โรงเรียนและ
หนวยงานตนสังกัด อัตลักษณ เปนตัวบงชี้ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการประเมินในสองรอบท่ีผานมาท่ี
ไดมี การตรวจสอบปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน วามีการกําหนดไวหรือไมเทานั้น 
ซึ่งในทางปฏิบัติทุกโรงเรียนจะตองกําหนดไวตั้งแตเมื่อกอตั้งโรงเรียน สวนการประเมินภายนอกรอบ
สามจะประเมินผลวาตัวผูเรียนวามีคุณลักษณะเปนไป ตามสาระท่ีกําหนดไวในปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน พันธกิจหรือไม สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกลาว
เกี่ยวกับดานอัตลักษณของโรงเรียน ไววาคือ การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนเปนการเฉพาะของ
ตนเองอัตลักษณโดดเดนของผูเรียนที่สถานศึกษาตองการใหเกิด กิจกรรมหรือโครงการที่เปนจุดเนน
หรือโดดเดนของโรงเรียนที่ปฏิบัติจนไดรับการยอมรับจากบุคคล ทั้งในระดับชุมชนและในวงกวาง 
สงผลสะทอนเปนคุณลักษณะเฉพาะของผูเรียน กําหนดเปนอัตลักษณของผูเรียน จนกลายเปน
เอกลักษณของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ เอกสิทธิ์  ชนินทรภูมิ ไดทําการวิจัยเร่ือง สมรรถนะครูกับการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม พบวา การประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลข
คณิตไดดังนี้  มาตรฐานดานอัตลักษณของโรงเรียน  มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม  มาตรฐานดาน
คุณภาพผูเรียน มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  2.2 ดานมาตรการสงเสริม ทั้งในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ โรงเรียนตองจัดโครงการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู การจัดกิจกรรม
โครงการพิเศษตาง ๆ เชน โครงการรักการอาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหองสมุด เปนตน ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกลาววา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมโรงเรียนใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  สามารถ
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ปรับเปลี่ยนไดตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เชน การปฏิรูปการศึกษา  การสงเสริมหรือสืบ
สานโครงการพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปองกันสิ่งเสพติด การอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม การพรอมรับการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปางซันคุง (Pang Sun Keung) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ ได
กลาววาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฮองกงควรจะสงเสริมโดยการประเมินภายใน
โรงเรียนมากกวาควบคุมภายนอก ใชการตรวจโรงเรียนโดยผูประกันคุณภาพในระยะยาว 
  2.3  ดานการจัดการศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะเปนดานที่เกี่ยวกับตัวครู ผูบริหาร คณะกรรมการโรงเรียนซึ่งเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอ
การจัดการศึกษา ดังนั้น ครูควรมีความรูความชํานาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองใหความ
รูทันตอเทคโนโลยี มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรู ผูบริหาร
มีความรูความสามารถ มีศักยภาพในการบริหารงานใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคที่ไดตั้งไว 
คณะกรรมการโรงเรียนกํากับ ติดตาม ดูและและขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ ขนิษฐา  
จรูญชนม ไดทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการโรงเรียนขั้น
พ้ืนฐาน พบวา ความเห็นของคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ผูบริหารมีความเห็นตอการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมากที่สุด ครูมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนรองลงมา และผูแทนชุมชนมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนนอยที่สุด ความเห็นของคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานท่ีมีตอการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน มีความแตกตางกันทั้ง 8 ดาน 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ลิม (Lim) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศกําลังพัฒนา โดยมุงศึกษาประเด็นของคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ ภูริชัย  
ชัยศร ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารที่สัมพันธกับมาตรฐานดานผูบริการตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดนครปฐม พบวา มาตรฐานดาน
ผูบริหารตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
   2.4 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ทั้งในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก 
ทั้งนีอ้าจเปนเพราะ ในโรงเรียนมีการสรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนไวใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู
ดวยตนเองไดตลอดเวลา เชน หองสมุด ศูนยการเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น หองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา อีกทั้งบุคลากรผูทรง คุณวุฒิ 
ปราชญชาวบาน ยุวเกษตร เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภารัตน  ปอสีดา ไดทําการวิจัยเรื่อง 
วัฒนธรรมองคการท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา การ
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ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เชนเดียวกับ ขนิษฐา  จรูญชนม ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน พบวาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
โรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 

   2.5 ดานคุณภาพผูเรียน ทั้งในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ทุกโรงเรียนตองไดรับการประเมินคุณภาพทั้งการประเมินคุณภาพภายในโดยจากบุคลากรจากในโรงเรียน
และที่หนวยงานตนสังกัดเปนผูแตงตั้งขึ้น หรือจากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ซึ่งจะดําเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของโรงเรียนในทุก ๆ 
5 ป เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียน สอดคลองกับ อัชรี  วงศกา ไดทําการวิจัย
เรื่อง สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 2 พบวามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดรองลงมาคือดาน
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา มาตรฐานดาน  อัตลักษณของสถานศึกษา มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

และมาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามลําดับ 

 3. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารมีความสัมพันธสูงสุด
กับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดานการจัดการศึกษา รองลงมาคือดานคุณภาพผูเรียน   ดานการสราง
สังคมแหงการเรียนรู ดานมาตรการสงเสริมและมีความสัมพันธต่ําสุดกับดานอัตลักษณของโรงเรียน โดย
ภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีความสัมพันธสูงสุดกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ รองลงมาคือดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม ดานการประเมินผลการควบคุม 
และมีความสัมพันธต่ําสุดกับดานการจัดทํากลยุทธ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเปนผูที่มีสวนสําคัญที่สุด
ในการบริหารโรงเรียน ผูบริหารจะตองเปนบุคคลท่ีมีความรอบรูในเรื่องของการบริหารโรงเรียน โดย
จะตองมีความรูในเรื่องหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา การ
บริหารดานวิชาการ การบริหารดานธุรการ การเงิน การพัสดุ อาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล         
การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความสัมพันธชุมชน           
มีการกําหนดนโยบายการบริหารงานที่จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพตาม ผานการประเมินจากทุกหนวยงาน 
มีการสงเสริมใหบุคลากรไดเขารับการอบรม พัฒนาตนเองเพ่ือใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดสรางแหลงเรียนรูทั้งภายในและนอกโรงเรียน เพื่อให
นักเรียนไดศึกษาคนควาไดตามความสนใจ มีการกําหนดมาตรการท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวย
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ตนเองอยางตอเนื่อง  จะเห็นไดวา หากผูบริหารมีการบริหารเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับ
และสรางความพึงพอใจใหกับครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่นตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย การอภิปรายผล การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 
เพ่ือเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 1. จากผลการวิจัยที่สรุปวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคา
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้  ดานการจัดทํากลยุทธ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอม และดานการประเมินผลการควบคุม จะเห็นไดวา ดานการจัดทํากลยุทธเปน
ดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด แสดงใหเห็นวาดานการจัดทํากลยุทธเปนดานที่สําคัญที่สุดในการ
วางแผนกลยุทธของโรงเรียน ดังนั้นผูบริหารจึงควรใสใจและใหความสําคัญในดานในการบริหาร
จัดการในดานนี้ใหมากขึ้นเพราะเปนดานที่เกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย 
โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ที่โรงเรียนจะตองดําเนินการเพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนใหสูงขึ้น นอกจากน้ีในดานการประเมินผลและการควบคุมซึ่งมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 
ผูบริหารก็ควรจะใหความสําคัญเชนกัน เพราะเปนเร่ืองเก่ียวกับการติดตามผลงาน โครงการตาง ๆ ที่
ไดดําเนินการไปแลววาประสบปญหา อุปสรรคใดบาง ซึ่งในข้ันตอนนี้หากผูบริหารใหความสนใจกํากับ 
ติดตามผลงานอยางใกลชิด คอยชี้แนะ ใหคําแนะนําจะทําใหการดําเนินการตาง ๆ ที่ไดตั้งเปาหมายไว
นั้นประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่ตองการมากที่สุด 
   2. ในดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้น ปรากฏวาในดานคุณภาพผูเรียนมีคามัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุด แสดงใหเห็นวา ผูบริหารควรจะมีมาตรการในการเรงรัดคุณภาพผูเรียนใหมากขึ้นครูและ
นักเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการหรือจัด โครงการ
ตาง ๆ ใหผูเรียนไดแสดงออก ใหมีการเสริมทักษะการอาน การคิดวิเคราะห เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
จัดคายวิชาการ ใหนักเรียนไดรูจักคิด รูจักตัดสินใจดวยตัวเองใหมีความมั่นใจ กลาแสดงออก  
  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานดานการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 2. ควรศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

และรายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. นางปรานตชญาน กีรติสุนทรรัชต 
    ตําแหนง  ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนบานสระบัวก่ํา  อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
                 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
2. นายศุภชัย   สีทองสุก 
    ตําแหนง  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดหนองทราย  อําเภอหนองหญาไซ  
        จังหวัดสุพรรณบุรี  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 
3. นางสาวศุภาพร  ผิวงาม 
    ตําแหนง  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดหนองพันเทา  อําเภอสองพ่ีนอง  
        จังหวัดสุพรรณบุรี   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
4. นางสุมาลี  สุธีกุล 
    ตําแหนง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 วุฒิการศึกษา ครุศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิจัยการศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
5. นางสาวรักดี  สามงามนอย 
    ตําแหนง  ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
        สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
 วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและรายช่ือโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือโรงเรียนที่ขอทดลองใชเครื่องมือวิจัย 
 
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน  10  โรงเรียน 

  1.โรงเรียนวัดไผขาด 

 2. โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 

 3. โรงเรียนวัดเวฬุวัน 

 4. โรงเรียนวัดทับกระดาน 

 5. โรงเรียนบานหนองเฝา 

 6. โรงเรียนบานหัววัง 

 7. โรงเรียนบานหนองโพธ์ิ 

 8. โรงเรียนวัดหัวกลับ 

  9. โรงเรียนบานหนองกระด่ี 

  10. โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 
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ภาคผนวก ค 

คาความเชื่อม่ันจากการทดลองใชเครื่องมือ 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

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

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.986 93 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a1 379.3000 1700.769 .737 .986 
a2 379.5000 1681.707 .793 .986 
a3 379.3333 1700.575 .689 .986 
a4 379.6000 1701.007 .584 .986 
a5 379.5333 1693.706 .666 .986 
a6 379.4333 1694.875 .730 .986 
a7 379.4000 1696.248 .743 .986 
a8 379.4333 1694.875 .730 .986 
a9 379.3333 1691.678 .742 .986 
a10 379.3000 1690.424 .752 .986 
a11 379.3000 1696.355 .700 .986 
a12 379.3333 1700.989 .681 .986 
a13 379.3667 1701.620 .684 .986 
a14 379.4667 1692.257 .796 .986 
a15 379.4667 1693.016 .782 .986 
a16 379.5000 1687.983 .900 .986 
a17 379.5000 1683.707 .804 .986 
a18 379.2667 1692.823 .705 .986 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a19 379.3667 1704.723 .688 .986 
a20 379.3000 1698.424 .585 .986 
a21 379.4667 1698.947 .733 .986 
a22 379.6333 1683.344 .729 .986 
a23 379.7000 1698.907 .646 .986 
a24 379.7000 1693.045 .748 .986 
a25 379.9000 1691.610 .654 .986 
a26 379.7333 1690.685 .683 .986 
a27 379.7000 1699.252 .690 .986 
a28 379.6333 1703.964 .650 .986 
a29 379.2000 1706.441 .657 .986 
a30 379.2333 1707.840 .635 .986 
a31 379.0000 1717.517 .474 .986 
a32 379.5333 1702.464 .603 .986 
a33 379.3000 1712.907 .446 .986 
a34 379.4000 1704.179 .723 .986 
a35 379.4000 1697.214 .791 .986 
a36 379.2000 1700.028 .797 .986 
a37 379.3667 1710.102 .477 .986 
a38 379.3000 1713.528 .531 .986 
a39 379.5667 1703.151 .612 .986 
a40 379.7333 1696.478 .720 .986 
a41 379.8000 1689.269 .759 .986 
a42 379.6667 1695.471 .604 .986 
a43 379.7667 1685.702 .785 .986 
a44 379.7000 1696.769 .736 .986 
a45 379.9333 1689.582 .757 .986 
a46 379.5000 1701.431 .709 .986 
a47 379.7333 1703.168 .651 .986 
a48 379.6000 1712.800 .498 .986 
a49 379.6333 1707.068 .540 .986 
a50 380.0667 1696.685 .593 .986 
a51 379.8333 1702.833 .660 .986 
a52 379.5000 1709.845 .601 .986 
a53 379.3000 1709.941 .549 .986 
a54 379.1333 1709.223 .589 .986 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a55 379.4000 1711.421 .641 .986 
a56 379.5000 1704.052 .601 .986 
a57 379.5333 1706.257 .581 .986 
a58 379.5667 1695.426 .753 .986 
a59 379.5000 1702.190 .694 .986 
a60 379.4333 1713.220 .543 .986 
a61 379.6333 1698.792 .569 .986 
a62 379.2333 1713.151 .468 .986 
a63 379.2333 1721.909 .328 .986 
a64 379.3000 1709.321 .513 .986 
a65 379.4000 1709.007 .554 .986 
a66 379.4000 1713.007 .527 .986 
a67 379.4000 1702.455 .546 .986 
a68 379.4333 1712.599 .557 .986 
a69 379.2667 1714.409 .449 .986 
a70 379.3000 1714.010 .425 .986 
a71 379.6000 1679.697 .762 .986 
a72 379.5000 1694.741 .718 .986 
a73 379.5000 1698.672 .701 .986 
a74 379.6333 1682.309 .868 .986 
a75 379.5333 1695.292 .791 .986 
a76 379.5000 1710.466 .528 .986 
a77 379.6000 1674.041 .775 .986 
a78 379.3333 1699.402 .712 .986 
a79 379.2000 1712.097 .484 .986 
a80 379.1667 1702.213 .742 .986 
a81 379.4667 1689.775 .632 .986 
a82 379.3667 1706.309 .654 .986 
a83 379.5000 1699.500 .832 .986 
a84 379.5333 1699.775 .651 .986 
a85 379.5667 1692.668 .747 .986 
a86 379.6000 1694.593 .800 .986 
a87 379.2667 1702.340 .692 .986 
a88 379.5000 1705.155 .634 .986 
a89 379.5000 1699.155 .755 .986 
a90 379.4000 1703.697 .661 .986 
a91 379.5667 1703.633 .728 .986 
a92 379.4333 1709.495 .628 .986 
a93 379.5000 1705.638 .694 .986 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและรายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
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รายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ใชเก็บขอมูลวิจัย 
 
จํานวน  97  โรง 
1. โรงเรียนอนุบาลดานชาง 
2. โรงเรียนวัดดานชาง 
3. โรงเรียนบานรังงาม 

4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20  
    (บานหนองมะคาโมง) 
5. โรงเรียนบานใหมกิโล 8 

6. โรงเรียนนิคมสรางตนเองกระเสียว 2 

7. โรงเรียนนิคมสรางตนเองกระเสียว 1 

8. โรงเรียนบานหนองยาว 
9. โรงเรียนบานพุน้ํารอน 

10. โรงเรียนวัดทับผึ้งนอย 

11. โรงเรียนวัดกกเต็น 

12. โรงเรียนบานดงเสลา 
13. โรงเรียนบานทุงมะกอก 

14. โรงเรียนบานวังยาว 
15. โรงเรียนบานกลวย 
16. โรงเรียนบานหนองอุโลก 

17. โรงเรียนวัดดอนประดู 
18. โรงเรียนบานทับกระดาษ 

19. โรงเรียนบานหนองกระด่ี 

20. โรงเรียนบานทุงนาตาปน 

21. โรงเรียนวัดหนองเปราะ 
22. โรงเรียนบานโปงคอม 

23. โรงเรียนวัดวังคัน 

24. โรงเรียนบานทับละคร 
25. โรงเรียนวัดกกตาด 

26. โรงเรียนวัดคอกชาง 
27. โรงเรียนบานกกเชียง 
28. โรงเรียนวัดทาชาง 

29. โรงเรียนวัดน้ําพุ 
30. โรงเรียนวัดเดิมบาง 
31. โรงเรียนวัดยางนอน 

32. โรงเรียนวัดปาสะแก 

33. โรงเรียนวัดบอกรุ "คุรุประชาสรรค" 
34. โรงเรียนวัดกํามะเชียร 
35. โรงเรียนวัดเขาพระ 
36. โรงเรียนวัดหัวเขา 
37. โรงเรียนวัดไทร 
38. โรงเรียนบานปากดง 
39. โรงเรียนวัดทาเตียน 

40. โรงเรียนบานแหลมสะแก 

41. โรงเรียนวัดปากน้ํา 
42. โรงเรียนพัฒนาปากน้ํา 
43. โรงเรียนวัดทาทอง 
44. โรงเรียนวัดประชุมสงฆ 
45. โรงเรียนวัดฉวาก 

46. โรงเรียนวัดวังกุลา 
47. โรงเรียนวัดสามเอก 

48. โรงเรียนวัดบางบวช 

49. โรงเรียนวัดวังสําเภาลม 

50. โรงเรียนบานเขาดิน 

51. โรงเรียนวัดกาบบัว 
52. โรงเรียนวัดปากดงทาศาล 

53. โรงเรียนวัดหัวนา 
54. โรงเรียนวัดอูตะเภา 
55. โรงเรียนวัดดอนตาล 

56. โรงเรียนวัดหนองกระทุม 

57. โรงเรียนบานลาด 
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58. โรงเรียนบานหนองนา 
59. โรงเรียนบานหนองอิงพิง 
60. โรงเรียนวัดทุงแฝก 

61. โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 

62. โรงเรียนวัดบางขวาก 

63. โรงเรียนวัดวังจิก 

64. โรงเรียนวัดนางพิมพ 
65. โรงเรียนวัดสามชุก 

66. โรงเรียนวัดหนองสะเดา 
67. โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 

68. โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 
69. โรงเรียนวัดดอนไร 
70. โรงเรียนวัดโคกหมอ 

71. โรงเรียนวัดหนองผักนาก 

72. โรงเรียนวัดหนองโรง 
73. โรงเรียนวัดหนองไผ 
74. โรงเรียนวัดโปงแดง 
75. โรงเรียนวัดหนองสังขทอง 
76. โรงเรียนวัดใหมสระพลอย 

77. โรงเรียนวัดวังหิน 

78. โรงเรียนวัดวังหวา 
79. โรงเรียนอนุบาลหนองหญาไซ  
     (วัดหนองหลวง) 
80. โรงเรียนบานทัพหลวง 
81. โรงเรียนบานหนองกระถิน 

82. โรงเรียนวัดดอนสําโรง 
83. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 

84. โรงเรียนบานสะเตย 

85. โรงเรียนบานหนองโก 

86. โรงเรียนบานทัพตาแทน 

87. โรงเรียนบานหนองราชวัตร 

88. โรงเรียนบานมาบพะยอม 

89. โรงเรียนวัดบัลลังก 
90. โรงเรียนวัดโคกพระ 
91. โรงเรียนวัดลําพันบอง 
92. โรงเรียนบานหนองจิกยาว 
93. โรงเรียนบานแจงงาม 

94. โรงเรียนบานดงเชือก 

95. โรงเรียนบานหนองแหน 

97. โรงเรียนบานทุงหนองแกว 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง 

การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 
 

 

  แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเรื่อง 
"การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 (The Strategic Management of Administrators and the Quality of School 

education.  Under Suphanburi  Primary Education Service Area Office 3)" ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็น
ของทานมีคาอยางยิ่งตอการวิจัยนี้ ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับและขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานหรือโรงเรียนของทานแตประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหครบทุกขอตามความเปนจริง  
 แบบสอบถามน้ี ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

       ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวของกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน                
เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ  
  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามทฤษฎีกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของ วีลเล็นและฮังเกอร 
(wheelen and Hunger) 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

  ผูตอบแบบสอบถามในแตละโรงเรียนจํานวน 3 ทาน ไดแก 
 1) ผูบริหารโรงเรียน/รองผูบริหารโรงเรียน/ผูทําหนาที่แทน จํานวน 1 ทาน 
 2) ครูผูสอน จํานวน 1 ทาน 

 3) ประธานคณะกรรมการโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1 ทาน 
  เมื่อทานใหขอมูลครบถวนทุกขอแลว โปรดจัดสงแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย ซึ่งผูวิจัยไดแนบซอง
มาพรอมกันนี้แลว  
             ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

นางสาวสุภาพร  ภิรมยเมือง 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปา
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 

 

ขอ สถานภาพ สําหรับผูวิจัย 

1. เพศ      

    ชาย 
 

  หญิง 
 

2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)  
    ไมเกิน 30 ป  31 - 40 ป  

    41 - 50 ป  51 ปขึ้นไป  

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  
    ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  

    ปริญญาโท  ปริญญาเอก  

     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ…...)   

4. ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน  
     ผูอํานวยการโรงเรียน/รองผูอํานวยการโรงเรียน/ 

        ผูทําหนาที่แทน 
 

     ครูผูสอน   
     ประธานคณะกรรมการโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน  

5. ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษปที่เกิน 6เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)  
    ไมเกิน 5  ป  6 - 10 ป  

    11 - 15 ป  16 - 20 ป  

     21 - 25 ป 
 

  26 ปขึ้นไป1  
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
คําชี้แจง    โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอ แลวเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีแสดงระดับ
คุณภาพ               
    การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3             
     โดยพิจารณาตามเกณฑดังนี้ 
  ระดับ  5   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  

  ระดับ  4   หมายถงึ  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  ระดับ  3   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ  2   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย  

  ระดับ  1   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

                  

ขอที่ การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร ระดับคุณภาพ สําหรับ
ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

การตรวจสอบสภาพแวดลอม (X1) 
1 มีการประชุมชี้แจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ นโยบาย วิสัยทัศน 

พันธกิจ ของการบริหารโรงเรียนใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 
      

2 มีการรวมกันศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท้ังดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีรวมกับคณะครูและผูมีสวน
เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

      

3 มีการรวมกันกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน       
4 มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพ่ือวิเคราะหโอกาส

และอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียน 
      

5 มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง
และจุดออน 

      

6 มีการนําผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา ใช เปนขอมูลในการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอม 

      

7 มีการรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่นํามาใชในกําหนดกลยุทธ       
8 มีการรวมกันสรุปปญหาและเรียงลําดับความตองการเปนขั้นตอน       

การจัดทํากลยุทธ (X2) 
9 มีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศนที่เปนภาพรวมในอนาคต       
10 มีการรวมกันกําหนดพันธกิจ ที่เปนบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน       
11 มีการรวมกันกําหนดยุทธศาสตรของโรงเรียน       



122 

 
 

 

 

 

ขอที่ การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร ระดับคุณภาพ สําหรับ
ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

12 มีการรวมกันกําหนดกลยุทธของโรงเรียน       
13 มีการรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน       
14 มีการรวมกันกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร 
      

15 มีการรวมกันเรียงลําดับโครงการ กิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติใน
การจัดทําแผนกลยุทธ 

      

16 มีการรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรรมที่สอดคลองกับ  
แผนกลยุทธ 

      

17 มีการเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดรวมกัน เพ่ือใชในการกําหนดกลยุทธ       
การปฏิบัติตามกลยุทธ (X3) 
18 มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการทํางานเพ่ือกําหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบใหชัดเจน 
      

19 มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธอยางชัดเจน       
20 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวมใหชัดเจนและทํา

ความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย 
      

21 ดําเนินการตามแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนดไว       
22 มีการเสริมแรงและใหกําลังใจแกบุคลากรดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือ

สงเสริมใหการดําเนินงานตามแผนกลยุทธบรรลุวัตถุประสงคของ
โรงเรียนมากข้ึน 

      

การประเมินผลการควบคุม (X4) 
23 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลยุทธของโรงเรียน       
24 กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของโรงเรียนเปนระยะ       
25 สรางเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ       
26 ติดตามผลการประเมินกลยุทธที่ดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนดไว       
27 รายงานผลการดําเนินการตามกลยุทธใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย

ทราบ 
      

28 ปรับปรุงแกไขกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรองใหมีความสมบูรณ
เหมาะสมกับโรงเรียนมากข้ึน 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
คําชี้แจง    โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอ แลวเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีแสดงระดับ
คุณภาพ 

    ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3             
     โดยพิจารณาตามเกณฑดังนี้ 
  ระดับ  5   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  

  ระดับ  4   หมายถงึ  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  ระดับ  3   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ  2   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

  ระดับ  1   หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ขอที่ คุณภาพของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
ดานคุณภาพผูเรียน (Y1) 
29 ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ       
30 ผู เรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ

มาตรฐาน 
      

31 ผูเรียนปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ 

      

32 ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม       
33 ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอ่ืน       
34 ผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี /

นาฏศิลป กีฬา / นันทนาการตามจินตนาการ 
      

35 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร       
36 ผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ       
37 ผูเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง       
38 ผูเรียนเขารวมกิจกรรม / โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมดวย

ความเต็มใจ 
      

39 ผู เรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆรอบตัว 

      

40 ผูเรียนรูจักตั้งคําถามเพ่ือคนหาความรูเพ่ิมเติมและมีทักษะในการ
อาน ฟง ดู พูดและเขียน 
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ขอที่ คุณภาพของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
41 ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการ

เรียนรูระหวางกัน 
      

42 ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนองาน       
43 ผูเรียนสรุปความคิดจากเร่ืองที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ

การเขียนตามความคิดของตนเอง 
      

44 ผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง       
45 ผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ แกปญหาโดยมี

เหตุผลประกอบ 
      

46 ผูเรียนมีความคิดริเริ่มและสรางผลงานดวยความภาคภูมิใจ       
47 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนไป

ตามเกณฑของโรงเรียน 
      

48 ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑของโรงเรียน 

      

49 ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนเปนไป
ตามเกณฑของโรงเรียน 

      

50 ผู เ รี ยน มีผลการทดสอบระ ดับชาติ เปน ไปตาม เกณฑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

      

51 ผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ       
52 ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง       
53 ผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได       
54 ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่

ตนเองสนใจ 
      

ดานการจัดการศึกษา (Y2) 
55 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผู เรียนทั้งดานความรู ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
      

56 ครูมีการวิเคราะหผู เรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

      

57 ครูออกแบบการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา 
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ขอที่ คุณภาพของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
58 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ

ปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
      

59 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

      

60 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

      

61 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน 

      

62 ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน       
63 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม

ความสามารถ 
      

64 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน 

      

65 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการบริหาร
จัดการ ตามภาระงาน / กรอบงานบริหารโรงเรียน 

      

66 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

      

67 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ 

      

68 นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา       
69 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด

การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
      

70 คณะกรรมการโรงเรียนรูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด       
71 คณะกรรมการโรงเรียนกํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
      

72 ผูปกครองและ ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน       
73 หลักสูตรโรงเรียนเหมาะสม สอดคลองกับทองถิ่น       
74 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจ 
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ขอที่ คุณภาพของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
75 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ 

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
      

76 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปองคความรูไดดวยตนเอง 

      

77 จัดระบบนิเทศภายใน กํากับติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปใช
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

      

78 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคน 

      

79 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพที่ใชการไดดี สภาพแวดลอมรม
รื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

      

80 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียน 

      

81 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอ้ือใหผูเรียน 
เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

      

82 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน       
83 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
      

84 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

      

85 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของโรงเรียน       
86 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
      

87 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน       
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Y3) 
88 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและใชประโยชน

จากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียนรวมทั้งผูที่เกี่ยวของ 

      

89 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถาน ระหวาง
โรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ 
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ขอที่ คุณภาพของโรงเรียน 
ระดับคุณภาพ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
ดานอัตลักษณของโรงเรียน (Y4) 
90 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผู เรียนบรรลุตามเปาหมาย 

วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน 
      

91 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน 
ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน 

      

ดานมาตรการสงเสริม (Y5) 
92 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือสนองนโยบาย จุดเนนตามแนว

ปฏิรูปการศึกษา 
      

93 ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย 
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