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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่ง จาก อาจารย
ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา และอาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ และ ดร.ขัตติยา
ดวงสําราญ ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนคณาจารยประจํา ภาควิชา การบริหารการศึกษาทุกทาน ที่กรุณาให
คําปรึกษา แนะนํา และปรับปรุงแกไขจนเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผอ.ปรานต ช ญาน กี ร ติ สุ น ทรรั ช ต ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นบ า น
สระบัวก่ํา ผอ.ศุภชัย สีทองสุก ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองทราย ผอ.ศุภาพร ผิวงาม ผูอํานวยการ
โรงเรียนวัดหนองพันเทา ศน.สุมาลี สุ ธีกุล ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 และครูรักดี สามงามนอย ครูโรงเรีย นสระยายโสมวิทยา ที่กรุณาเปน ผูทรงคุณวุฒิ
โดยใหคําแนะนํา แกไข เพื่อปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือที่ใชในวิทยานิพนธฉบับนี้
ขอบขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษาหรือรองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูทําหนาที่แทน ครูผูสอน
และประธานคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและใหความชวยเหลือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลของการวิจัย
คุณ ความดีแ ละคุณ ประโยชน จ ากวิท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ ผู วิ จัย ขอมอบแด บิ ด า มารดาและผู มี
พระคุณทุก ๆ ทาน ที่คอยใหความชวยเหลือดวยความปรารถนาดีมาโดยตลอด
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สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
บทที่
1 บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของปัญหา
ข้อคาถามของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
นิยามศัพท์เฉพาะ
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การบริหารเชิงกลยุทธ์
ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์
ความสาคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์
แนวคิด ทฤษฏีของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน
การตรวจสอบสภาพแวดล้อม
การจัดทากลยุทธ์
การปฏิบัติตามกลยุทธ์
การประเมินผลและการควบคุม
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ความหมายของคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
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1
2
4
7
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17
19
24
25
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บทที่
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยต่างประเทศ
สรุป
3 วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
แผนแบบการวิจัย
ประชากร
กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูล
ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สรุป
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บทที่
หน้า
4 การวิเคราะห์ข้อมูล
66
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
67
ตอนที่ 2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
69
ตอนที่ 3 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
74
ตอนที่ 4 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
81
5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
83
สรุปผลการวิจยั
84
อภิปรายผล
86
ข้อเสนอแนะ
96
รายการอ้างอิง
97
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย
และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
104
ภาคผนวก ข หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและรายชื่อโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือ 107
ภาคผนวก ค ค่าความเชื่อมั่นจากการทดลองใช้เครื่องมือ
110
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และรายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
114
ภาคผนวก จ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
118
ประวัติผู้วิจัย
128
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 แสดงผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ปีการศึกษา 2555 จานวน 128 โรง
2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามขนาดโรงเรียนในแต่ละอาเภอของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม
6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ด้านการจัดทากลยุทธ์
7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์
8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ด้านการประเมินผลการควบคุม
9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

หน้า

5
60
67
69

70

71

72

73
74

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ด้านคุณภาพผู้เรียน

76

11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ด้านการจัดการศึกษา

77

ญ

ตารางที่

หน้า

12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน
14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ด้านมาตรการส่งเสริม
15 ค่าความสัมพันธ์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
กับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
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บทที่ 1
บทนํา
การศึกษานับวาเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาคน เพื่อใหคนที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ
การศึกษาที่ดีมิใชการทําใหคนเปนทรัพยากรมนุษยของระบบเศรษฐกิจเทานั้น แตเปนการทําใหคน
รูเทาทันความเจริญ มีหลักยึดเหนี่ยวจิตและสามารถดํารงตนใหอยูในโลกไดอยางมีความสุข 1 ในสภาพ
สังคมปจจุบันมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว ไดแก คุณภาพของคน 2 ผลจากความเจริญทาง
วิทยาการและเทคโนโลยีของโลกปจจุบันทําใหประชากรในสวนตาง ๆ ของโลกมีการเลื่อนไหล หลอ
หลอมให เปนประชากรโลกและรวมเป น สั งคมเดีย วกัน 3 จากรัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ไดระบุไววา ในการจัดการศึกษาของรัฐนั้น ตองจัดใหบุคคลมี สิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป โดยตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการไดรับการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคน 4 จึงกําหนดใหรัฐจัดใหมีกฎหมาย
การศึกษาแหงชาติ รัฐบาลจึงไดจัดการการศึกษา รัฐมีความมุงมั่น และตระหนักถึงการที่จะพัฒนาคน
ใหมีประสิทธิภาพ ตองมีการทุมเทสรรพกําลังดานตาง ๆ ที่จะจัดการศึกษาอบรมใหประชาชนของ
ประเทศมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจที่สมบูรณ เขมแข็งตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู
ความสามารถ ทักษะและประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับจากการศึกษาและทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
ทําใหสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยูตลอดเวลา 5 สําหรับแนวคิดในการจัด
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อมรวิชช นาครทรรพ, ความฝนของแผนดิน , พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
ตะวันออกจํากัด (มหาชน) , 2540), 47.
2
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ , แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา (กรุงเทพ ฯ : บริษัทพิมพดีจํากัด , 2543) , 1.
3
กรมวิช าการ, กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการจัด การเรี ยนรู (กรุ งเทพ ฯ : โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ , 2545) , 3.
4
เรื่องเดียวกัน, 1.
5
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
(กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2540), 5.
1

2
การศึ กษานั้ น ป จ จุ บั นมี การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาให เป น รู ป ธรรมมากขึ้น สามารถช ว ยเป น
หลักประกันใหผูเรียนและสังคมมีความมั่นใจวาจะไดรับการบริการจากสถานศึกษามาตรฐานที่กําหนด
และเปนการชวยใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ พรอมใหความมั่นใจวา
เยาวชนจะไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกง ใหพอแมผูปกครองเชื่อมั่น
ไดวาการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ให รัฐสามารถนํานโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัติที่
แทจริง ซึ่งถือวาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญในการที่จะผลักดันสถานศึกษาใหมีการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพและสามารถดําเนินไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานทั่ ว ประเทศ มี ก ารนํ า เอาระบบการประกั น คุ ณ ภาพที่ ไ ด ม าตรฐานมาปรั บ ใช เ พื่ อ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวัง
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สังคมไทยในปจจุบันเปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันสูง นับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลกจึงไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง โดย
ไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อันจะเห็นไดชัดจากปญหาและสภาพของ
วิกฤตการณทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปจจุบัน และเพื่อใหสามารถดํารงอยูไดอยาง
สันติสุขสามารถเอาชนะวิกฤติการณดานตาง ๆ ได ประเทศไทยจึงแกปญหาของชาติ โดยมีเปาหมาย
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํา รงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่ นในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่ง
สอดคลองกับบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงคที่จะใหหนวยงานในสังกัดใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อรวมกันบริหารและดําเนินงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจของหนวยงานใหบรรลุผลสํา เร็จ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กํา หนดไวทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ภายใตการประสานความ
รวมมือกันกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน รวมทั้งใชเปน
เครื่องมือสําคัญในการติดตามประเมินผล เพื่อรวมกันดําเนินการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง
เปนธรรม และมีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมทั้งเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจํา ป
งบประมาณพ.ศ. 2555 ใหเกิดประโยชนสูงสุด

3
การบริหารกลยุทธเปนงานที่สําคัญของผูบริห ารระดับสูง โดยจะเกี่ยวของกับการกําหนด
แผนกลยุทธขององคกรและการนําแผนกลยุทธนั้นไปปฏิบัติ แผนกลยุทธขององคกรจะถูกกําหนด
ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางใหองคกรกาวหนาในทิศทางที่เหมาะสม และเพื่อใหองค กรมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การบริหารกลยุทธเปนหัวใจของงานบริหาร
โดยผูบริ หารจะตองวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากคนอื่นแตเปนความ
แตกตางเชิงสร างสรรค เพื่อใชเป นแนวทางให องคกรปฏิ บัติงานไดสมบูร ณมากยิ่งขึ้น และเพื่อให
สามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตองการไดถาปราศจากกลยุทธ องคกรจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงาน ไมมีแผนที่จะปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนกลยุทธ
และการนํา กลยุทธไปปฏิบัติ เปนงานหลักของผูบริหารที่จะพาองคกรไปสูเปาหมายที่ตองการ งานสอง
สิ่งนี้จะเปนเครื่องชี้ถงึ คุณภาพของการปฏิบัติงานเชิงบริหารที่มีคุณคาตอองคกร กลยุทธที่ดีแตลมเหลว
เมื่อนําไปปฏิบัติก็จะไมมีคุณคาตอองคกรเชนเดียวกับการรวบรวมความสามารถขององคกรอยางเต็ มที่
เพื่อนํ ากลยุ ทธไปปฏิบัติ แตแผนกลยุ ทธนั้นไมมีคุณภาพมากพอตอความสําเร็จขององคกร ก็จะไม
บังเกิดประโยชนอยางเต็มที่ตอองคกรเชนกัน ดังนั้นงานสองสิ่งนี้ตองดําเนินไปคูกัน แตไมไดหมายความ
วาการวางแผนกลยุทธอยางดีหรือการนํากลยุทธไปปฏิบัติอยางเหมาะสม จะประกันความสําเร็จใหกับ
องคกรไดตลอดไป เพราะองคกรก็อาจเผชิญกับเหตุการณที่ไมเปนไปตามที่ผูบริหารคาดหมายหรื ออยู
นอกเหนือวิสัยที่ผูบริ หารจะคาดการณได อยางไรก็ตาม ผู บริหารก็มีหนาที่ที่จะตองปรับกลยุทธให
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอ มที่เปลี่ยนไป ซึ่งถาไดมีการวางแผนไวอยางดีตั้งแตตนแลว การ
ปรับตัวก็จะกระทําไดโดยไมยากนัก เชนเดียวกันกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองใชการบริหารเชิงกลยุทธมาบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนกลไกสําคัญที่เสริมและผลักดันใหกระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ดําเนินไปอยางสอดคลองรับกันเปนระบบมุงไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไวเพื่อบรรลุเปาหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการ และวิธีการบริหารและการจัดการคุณภาพ
(Quality Management) สมัยใหมที่เนนการสรางความมั่นใจใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคน
จะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักวิชาขอเท็จจริง หลักฐานเชิงประจักษและความ
และนําไปสูการสร างความเชื่อมั่นใหกับผูที่มีสวนไดเสียโดยการตรา
สมเหตุสมผลเปนสําคัญ 6
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดย
บัญญัติไวในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไป
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กรมวิชาการ, ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนว
การดําเนินงาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 3.

4
ยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง7 และหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาเปนวิธีการหรือกลยุทธที่กําหนดแนว
ปฏิบัติ หรือแนวทางในการดําเนินในการจัดการศึกษาที่เปนหลักประกันวานักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและเปนที่ยอมรับของสังคม 8ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปน
กลไกขับ เคลื่อ นใหส ถานศึก ษาพัฒ นาไปขา งหน า อยา งตอ เนื่อ งบนหลัก การมีส ว นรว มและการ
พัฒนา ภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการบริหารจัดการศึกษา
อยางเปนระบบตอเนื่อง
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผู วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การบริ หารเชิงกลยุทธ ของผู บ ริห ารกับ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ
และเป นแนวทางในการนํา ไปประยุกตใชในการบริหารจัดการโรงเรียน ให มีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตอไป
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ปญหาของการวิจัย

ป จ จุ บั น ไม มี กิจ กรรมทางการจัด การใดที่ จ ะท า ทายผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เท า กับ การบริห าร
เชิ ง กลยุ ท ธ โดยเฉพาะในสถานการณ ใ นป จ จุ บั น ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อ ม
ในการบริ หารงานเกิ ดขึ้ น อย า งรวดเร็ ว มีค วามสลั บ ซั บ ซ อน สั มพั น ธ เกี่ ยวขอ งกั น และมี ทิศ ทาง
ที่ไมแนนอน ทําให ผูบ ริ หารในฐานะผู นําของหนวยงานตองมีขอมูล และความเขาใจตอเหตุการณ
ความเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้น สามารถประเมิน ผลกระทบเพื่อกําหนดเปาหมาย ทิศทางและนําพา
หน ว ยงานไปสู จุ ด หมายที่ ต อ งการได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยผู บ ริ ห ารที่ ข าดหลั ก การและ
ความสามารถเชิ ง กลยุ ท ธ ในการบริ ห าร ยอ มทํ า ได แค เ พีย งบริ ห ารงานวัน ตอ วั น พยายามรัก ษา
หนวยงานใหดําเนินงานโดยไมเปลี่ยนแปลงอะไรมาก ใชความรูและประสบการณเดิม ๆ ในการทํางาน
และแกไขปญหาตาง ๆ ตามความเคยชิน แตถาสถานการณพลิ กผันอยางรุนแรงแตกตางจากที่เคย
7

กระทรวงศึกษาธิการ, การปฏิรูปการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (กรงเทพฯ :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 20.
8
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
เลมที่ 1 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 12.

5
เปนมาในอดีตมาก เขาก็อาจตัดสินใจอยางผิดพลาด ลาชา หรือไมสอดคลองกับความเปนจริงของ
หนวยงาน ซึ่งอาจกอใหเกิดความสูญเสียแกหนวยงานจนยากจะแกไขใหกลับมาเปนปกติ เชนเดิมได9
จากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 3 ป ก ารศึ ก ษา 2555 โดย
คณะกรรมการประเมินซึ่งเป นบุ คลากรภายในโรงเรียนและบุคลากรที่ไดรั บแตงตั้งจากสํานักงาน
เขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ใหเปนคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน จํานวน 128 โรง รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2555
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพในดานตาง ๆ
ดีเยี่ยม รอยละ ดีมาก รอยละ

ดี

รอยละ พอใช รอยละ ปรับปรุง รอยละ

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา

77 60.16
0 0.00
0 0.00
103 80.47

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

29
21
0
3

22.66
16.41
0.00
2.34

0
84
99
0

0.00
65.63
77.34
0.00

22
23
29
22

17.19
17.97
22.66
17.19

ดานมาตรการสงเสริม

101 78.91

0

0.00

5

3.91

0

0.00

22

17.19

ดานคุณภาพนักเรียน
ดานการจัดการศึกษา
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 , "รายงานสรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2555" , สุพรรณบุรี , 2555. 12.
จากตารางที่ 1 พบวา รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียน สั งกัดสํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 ปการศึกษา 2555
ดานคุณภาพนักเรียน ดานอัตลักษณของสถานศึกษาและดานมาตรการสงเสริม รอยละของระดับ
คุณภาพสวนใหญอยูในระดับดีเยี่ยม มากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา การบริหารจัดการดานคุณภาพของ
โรงเรียนในทั้ง 3 ดานนี้มีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหการประเมินผลมีคุณภาพสูง แตในขณะเดียวกัน
ผลการประเมินดานการจัดการศึกษาและดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู รอยละของระดับคุณภาพ
9

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน , การจัดการเชิงกลยุทธ (ฉบับปรับปรุงใหม) (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น , 2552). 12

6
อยูในระดับ พอใช มากที่สุด แสดงใหเห็นวาโรงเรียนควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวนเพราะในดาน
การจัดการนั้ นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ ครู ผูบ ริห าร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน
ที่ ต อ งร ว มกั น ปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มี
การจัดสภาพแวดลอมและการบริหารที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะเห็นไดวาดานการจัดการศึกษาเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย
ทั้งในและนอกโรงเรียนโดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และควรจะมีการปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการปรับเปลี่ยน
วิ สั ยทั ศน พั นธกิ จ ให ส อดคล องกั บ เหตุ การณ ป จจุ บั น ทั นเทคโนโลยี ปรั บ เปลี่ ยนโครงสร างการ
บริหารงาน มีการวางแผนที่ครอบคลุมในระยะยาว 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 การที่ผูบริหารนํา
หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธมาใชในการบริหารงานของโรงเรียน จะชวยใหสามารถวางแผนกล
ยุทธตาง ๆ เพื่อพัฒนาใหโรงเรียนใหดําเนินไปในทิศทางที่จะมุงสูความสําเร็จ ไปสูจุดมุงหมาย บรรลุ
วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ ตามที่ไดกําหนดไวได
ในขณะเดียวกันเมื่อเราพิจารณาผลการประเมิน จากตารางที่ 1 พบวา ทุกดานมีรอยละของ
ระดับ คุณภาพปรั บ ปรุง คอนขางมาก ซึ่ง ประเด็น นี้หากผู บริ หารให ความสํ าคัญและมีการบริ หาร
จัดการดานคุณภาพที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ดานให มีรอยละของระดับคุณภาพปรับปรุงต่ํา ลง
จะชวยส งผลให คุณภาพของโรงเรี ยนสู งขึ้น หรือแสดงให เห็ น วาโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนไปในแนวทางที่ดีขึ้น สอดคลองกับความมุงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และไดกําหนดหลักการ
สําคัญขอหนึ่งคือ ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และประเภทการศึกษา โดยที่กําหนดใหมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจสําคัญ
หมวดหนึ่งที่โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการ อีกทั้งตองเปนไปตามระบบ หลักเกณฑ
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และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนด 11 เพราะการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไก
สํ าคัญ ประการหนึ่ง ที่ส ามารถขับเคลื่ อ นการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาให ดําเนิ นไปอยา งตอ เนื่อ ง
ปฏิ บั ติ ง านไดอ ย า งเป น ระบบ มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ผู ที่ จ บการศึ กษามีคุ ณ ภาพตามที่ มุ งหวั ง
ผูปกครอง ชุมชน องคกรหรือสถานประกอบการที่รับชวงผูจบการศึกษาเขาศึกษาตอหรือเขาทํางาน มี
ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาของแตละโรงเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐาน แมจะไมเทากันแตก็แตกตาง
กัน ไม ม ากนั ก นั ก เรี ย นที่จ บการศึ ก ษาจากแต ล ะโรงเรี ย นมี ค วามรู ค วามสามารถ มี ทั กษะและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนด ดังนั้น นักเรียนจึงเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด
ที่โรงเรียนตองคํานึงถึงตลอดเวลา ไมวาจะคิดทํากิ จกรรมใดหรือโครงการใดก็ตาม นักเรียนทุกคน
จะตองไดรับผลหรือประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงหรือโดยออม
จากที่กลาวมาขางตนแลว จะเห็นไดวาผูที่มีบทบาทสําคัญที่เปนผูขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา
ของโรงเรียนเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียนเพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐานนั้นคือ ผูบริหาร หาก
โรงเรียนใดที่มีผูบริหารที่มีความสามารถในการวางแผนหรือการดําเนินงานดานการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ มีการใชหลักการบริหารเชิงกลยุทธ ก็จะนําพาใหโรงเรียนนั้นมีกระบวนการในการดําเนินงานที่
เปนระบบ เปนขั้นตอนเพื่อนําโรงเรียนไปสูโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
จากป ญหาดังกล าวขางตน ผู วิจั ยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารเชิงกลยุทธของผู บริหารกับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อ
ตองการทราบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีความสัมพันธ
กันหรือไม และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อทราบการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3
2. เพื่ อทราบคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยน สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
สุพรรณบุรี เขต 3
3. เพื่อทราบความสัมพันธของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
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สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน , แนวทางการพั ฒนาระบบการประกั น
คุณภาพภายในของสถานศึ กษา ตามกฎกระทรวงว าด วยระบบ หลั กเกณฑและวิ ธี การประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เลม 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิ มพ ชุมนุมสหกรณ การเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด, 2554), 1.
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ขอคําถามของการวิจัย
1. การบริห ารเชิงกลยุทธของผูบ ริห าร สั งกัดสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 อยูในระดับใด
2. คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 3 อยูในระดับใด
3. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความสัมพันธกันหรือไม
สมมติฐานการวิจัย
1. การบริห ารเชิงกลยุทธของผูบ ริห าร สั งกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 อยูในระดับปานกลาง
2. คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 3 อยูในระดับปานกลาง
3. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 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
นํ าเขาสู กระบวนการบริหาร ประกอบดวย 1) กระบวนการบริหาร 2) กระบวนการเรียนการสอน
3) กระบวนการนิเทศ กระบวนการทั้งสามจะเปลี่ยนปจจัยนําเขาตาง ๆ จนเกิดเปนผลผลิต (output) ซึ่ง
ไดแก 1) คุณภาพของโรงเรียน 2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน กระบวนการเหลานี้ถามีสิ่งใดที่
ตองปรับปรุงขอบกพรอง ตองมีการนําขอมูลยอนกลับ (feedback) เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนอีกครั้ง
12

Daniel 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 โดยเริ่มจากการวางแผนเพื่อใหการดําเนินการตาง ๆ เปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว โดย
แผนที่ไดกําหนดไวนั้นเราเรียกวากลยุทธ ถาผูบริหารโรงเรียนใดขาดความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญในการกําหนดกลยุทธและวิธีการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามกลยุทธที่กําหนดจะทําใหองคกรไม
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
วัต ถุป ระสงคป ระจํ าป และกลยุ ทธ ร ะยะสั้ น 8) นํ า กลยุ ท ธที่ เลื อกไว ไ ปปฏิบั ติ และ 9) ประเมิ น
ผลสําเร็จของกระบวนการกลยุทธทุกขั้นตอน 13 สตาหลและกริกสบาย (Stahl and Grigsby) ได
เสนอกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธไว 3 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดกลยุทธ 2) การนํากลยุทธไปใช
และ 3) การประเมินผลการควบคุมกลยุทธ 14 ณัฎฐพันธ เขจรนันทน ไดกลาววา การบริหารเชิงกล
ยุทธ ประกอบดวยส วนประกอบสํ าคัญ 5 ประการ คือ 1) การวิเคราะหส ภาพแวดล อม 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
ดําเนินงานและการปรับปรุงแกไข 16 เดสสและมิลเลอร (Dess and Miller) กลาววา กระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธประกอบดวย 3 องคประกอบคือ 1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 2) การกําหนดกลยุทธ
และ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ 17 ซึ่งการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธนี้ ผูวิจัยจะใช แนวคิดของวีลเล็น
และฮังเกอร (Wheelen and Hunger) ซึ่งไดแบงการบริหารเชิงกลยุทธออกเปน 4 ดานคือ 1) ดาน
13

John A. Pearce , and Richard Braden Robinson, Strategic Management :
Formulation, Implementation, and Control, 7th ed. (Boston : MaGraw – Hill, Inc., 2000), 4.
14
Stahl, Michael J. and Grigsby, David W.,Strategic management : Total
quality and global competition (Blackewell (Cambridge, MA ), 1997), 6.
15
ณัฎ ฐพันธ เขจรนั นทน , การจัด การเชิง กลยุทธ 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
คุณภาพการศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน การประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งที่โรงเรียนจะตองดําเนินการพัฒนา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 47 ระบุใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในโดยมุงเนนการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา
18(2) โดยใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูเกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศิริพร ขอพรกลาง ไดกลาววา การประกันคุณภาพตองประกอบดวย
กิจกรรม 3 อยางคือ 1) การควบคุมคุณภาพภายใน 2) การตรวจสอบคุณภาพ 3) การประเมินคุณภาพ 19
ซึ่งตางกับกรมวิชาการ ที่ไดกล าวเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
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
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด, 2554) , 10-12.

11
บริหารเชิงกลยุทธในการบริหารโรงเรียน จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิด
ทฤษฎีดังกลาวมาเปนขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1

สภาพแวดลอม (context)
สภาพทางสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางการเมือง
ปจจัยนําเขา (Input)
- นโยบาย
- บุคลากร
- งบประมาณ
- วัสดุ อุปกรณ

กระบวนการ (Process)

ผลผลิต (Output)

- 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.
: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
จํากัด, 2554), 11.
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจั ยครั้ งนี้ ผู วิจั ยไดนําเอาทฤษฎีกระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธของ วีล เล็ น และ
ฮังเกอร (Wheelen and Hunger) ที่กลาวถึงองคประกอบพื้นฐานของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ
ที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม 2) การจัดทํากลยุทธ 3) การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ 4) การประเมินผลและการควบคุม 22 เปนตัวแปรตนของการวิจัยและไดนําเอาคุณภาพ
การศึกษาชองโรงเรียนตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 เปนตัวบ งชี้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเปนตัวแปรตาม 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.
: สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ,การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน 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.
23
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ,การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, 2554), 11.
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นิยามศัพทเฉพาะ
การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร หมายถึง กระบวนการหรือแนวทางที่ผูบริหารใชในการ
ดําเนินการเพื่อใหโรงเรียนบรรลุตามนโยบายหรือเปาหมายที่ตั้งไวโดยประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน
4 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบสภาพแวดลอม การจัดทํากลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ การประเมินผล
และการควบคุม
คุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรี ย น หมายถึง การบริห ารจั ด การศึ ก ษาในดา นต าง ๆ ของ
โรงเรียนที่เปนไปตามมาตรฐาน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานคุณภาพนักเรียน ดานการจัดการศึกษา ดานการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณของสถานศึกษาและดานมาตรการสงเสริม
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 หมายถึง
โรงเรียนประเภทสามัญที่เปดทําการสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษารวมถึง
โรงเรีย นที่เปดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนตน (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ไมรวมถึง
สถานศึกษาเอกชน ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
การบริหารเชิงกลยุทธ
สภาพแวดล อ มภายนอกในป จจุ บั น นี้ มี การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว และเปลี่ ย นแปลง
มากกวาแตกอนเปนอันมาก ผลกระทบที่มีตอองคกรจึงมีมากเปนเงาตามตัว ดวยเหตุนี้การบริหาร
เชิงกลยุทธจึงเปนงานที่สําคัญของผูบริหารระดับสูง ที่จะเกี่ยวของกับการกําหนดแผนกลยุทธของ
องคกรและการนําแผนกลยุทธนั้นไปปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางใหองคกรกาวไปในทิศทางที่เหมาะสมและ
ประสบความสําเร็จเหนือคูแขงขั้น การบริหารกลยุทธเปนหัวใจสําคัญของงานบริหาร โดยผูบริหาร
จะตองมีการวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากคนอื่น แตเปนความแตกตาง
เชิงสรางสรรคเพื่อใชเปนแนวทางใหองคกรปฏิบัติงานไดเหนือกวาคูแขงขันและเพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่ตองการได ถาปราศจากแผนกลยุทธ องคกรจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน
ไม มี แ ผนที่ จ ะสามารถโต ต อบหรื อ เอาชนะการแข งขั น และไม มี แผนที่ จ ะปฏิ บั ติ ให เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป1 การบริหารเชิงกลยุทธจึงมีความจําเปนตอธุรกิจปจจุบัน องคกรตอง
ปรับตัวใหทันตอสถานการณ ผูบริหารตองมีการวางแผนลวงหนาเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเปาหมายของกิจการ สามารถแขงขันกับคูแ ขงไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทํ า ให กิ จ การสามารถมี ข อ ได เ ปรี ย บเหนื อ คู แ ข ง ขั น และมุ ง เน น สร า งความเป น เลิ ศ ทางด า นการ
บริหารงาน2

1

สุพานี สฤษฎวานิช , การบริหารเชิงกลยุทธ แนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 1.
2
ชนินทร ชุณหพันธรักษ, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : ศูนย
เอกสารและตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 36.
14

15
ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ
คําวา “การบริหารเชิงกลยุทธ” ไดมีผูใหนิยามความหมายไวตาง ๆ กันดังนี้
บุญเลิศ เย็นคงคา ไดใหความหมายวา การบริหารเชิงกลยุทธคือแผนการดําเนินงานโดย
อาศัยการวิเคราะหสภาพแวดลอมจากทั้งภายในและภายนอก นํามาประเมินและวิเคราะหหาทาง
เลือกที่ดีที่สุด เพื่อการตัดสินใจใหกับองคการ3 ซึ่งสอดคลองกับ จินตนา บุญบงการ ที่ไดกลาววา การ
บริหารเชิงกลยุทธคือกระบวนการที่ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขอมูลสําคัญของ
ธุรกิจที่ใชในการประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางการดําเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธขององคการเพื่อที่จะสรางความมั่นใจวา องคการสามารถที่จะดําเนินการไดอยางสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถมีพัฒนาการและสามารถแขงขันใน
ไพโรจน ป ย ะวงษ วั ฒ นา ได ก ล า วว า การบริ ห าร
อุ ต สาหกรรมได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 4
เชิงกลยุทธ หมายถึง การบริหารองคการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ด ว ยการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรที่ มี อ ยู เ พื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น ภายใต
สภาพแวดล อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง รวมทั้ งต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ขององค ก ารด ว ย 5 สุ พ านี
สฤษฏวานิช ที่กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธหมายถึงการบริหารองคการโดยรวมใหมีกลยุทธหลัก
และกลยุทธการแขงขัน ตลอดจนมีขอไดเปรียบในการแขงขันเหนือกวากิจการอื่น ๆ 6 เสนาะ ติเยาว
ไดใหความหมายวา หมายถึงการตัดสินใจและดําเนินการเพื่อทําใหไดผลตามที่องคกรกําหนดไว ซึ่ง
เนนที่กระบวนการ ตั้งแตการกําหนดกลยุทธ การนําเอากลยุทธไปใชแ ละการประเมินผลกลยุทธ เปน
กระบวนการวางแผนและทํ า ให มั่ น ใจว า แผนนั้ น ได นํ า ไปใช อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให บ รรลุ
เปาประสงคในระยะยาว ขั้นตอนที่สําคัญคือ การวิเคราะหปจจัยภายนอก การวิเคราะหปจจัยภายใน
การกํ า หนดภารกิ จ และจุ ด ประสงค การกํ า หนดกลยุ ท ธ การนํ า กลยุ ท ธ ไ ปใช และการควบคุ ม
ประเมินผลกลยุทธ กลาวอยางสรุปคือ การบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการบริหารในการกําหนด
และตัดสิ นใจ เพื่อให เกิด ประโยชนตอองคกรอย างสอดคล องกับสถานการณตลอดไป 7 สาโรจน
3

บุญเลิศ เย็นคงคา, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : วีเจ พริ้นติ้ง, 2544), 13.
จิ น ตนา บุ ญ บงการและณั ฏ ฐพั น ธ เขจรนั น ทน , การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ Strategic
Management (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544), 14.
5
ไพโรจน ปยะวงษวัฒนา, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2545), 3.
6
สุพานี สฤษฏวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ : แนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
, 2546), 9.
7
เสนาะ ติเยาว, การบริหารกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), 2.
4
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โอพิทักษชีวิน ไดใหความหมายวา การบริหารเชิงกลยุทธเปนศาสตรและศิลป ของการสรางกลยุทธ
การนํ า กลยุ ทธไปปฏิบั ติ และการประเมิ น กลยุ ทธ การตัด สิ นใจแบบขามหน าที่ ซึ่งทํา ให องคการ
สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคได เนนการบริหารเชิงบูรณาการซึ่งประสานการตลาด การเงิน/การบัญชี
การผลิต/การปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร เพื่อที่จะบรรลุความสําเร็จ
ขององคกร8 ไรท ปริ้งเกิลและครอล (Write , Pringle and Kroll) ใหความหมายของการบริหาร
เชิงกลยุทธไววา หมายถึง กระบวนการที่ทําใหผูบริหารระดับสูงบรรลุผลตามภารกิจและเปาหมายของ
องคการ 9 ซีโตและปเตอร (Certo and Peter) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธวาเปน
กระบวนการที่ทําซ้ําอยา งตอเนื่องที่จะบรรลุ เพื่อใหองคกรมีการดําเนินงานสอดคลองสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมตาง ๆ 10 วีลเลนและฮังเกอร (Wheelen and Hunger) ไดใหความหมายของการ
บริหารเชิงกลยุทธไววา “การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึงชุดของการตัดสินใจและการปฏิบัติการตาง ๆ
ทางดานการจัดการ ซึ่งจะเปนตัวกําหนดการดําเนินงานระยะยาวขององคกร ประกอบดวย การตรวจ
สภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกองคกร การจัดทํากลยุทธ ซึ่งเปนแผนกลยุทธหรือแผนระยะยาว
การปฏิบั ติตามกลยุ ทธ และการประเมินผลและการควบคุม และไดกล าวเพิ่มเติมวา การศึกษาการ
บริหารเชิงกลยุทธเปนการศึกษาที่มุงเนนที่การตรวจสอบและประเมินโอกาส และอุปสรรคหรือขอจํากัด
โดยคํานึงถึง จุดแข็ง และจุดออน ขององคกรเปนหลักสําคัญ11 เพิรซและโรบินสัน (Pearce and
Robinson) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธไววา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึงชุดของ
การตัดสินใจและการปฏิบัติการตาง ๆ ซึ่งจะมีผลตอการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน ซึ่งออกแบบขึ้น
เพื่อใหวัตถุประสงคขององคกรบรรลุผลสําเร็จ”
จากความหมายของนักวิชาการตาง ๆ สรุปไดวา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการที่
ใชในการบริหารองคกรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนําทรัพยากร
การบริหารมาใชตามขั้นตอนการบริหารซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ
การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม
8

สาโรจน โอพิทักษชีวิต, การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไช
นา, 2550), 4.
9
Peter Write, Charles D. Pringle and Mark J. Kroll, Strategic Management :
Text and Case (Massachusetts : Ally and Bacon, 1992), 4.
10
Certo, S. C. and Perter, J. P., Strategic management : A focus on process
(New York : McGraw - Hill,1990), 5.
11
Thomas 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
การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ไ ด ก ลายเป น หั ว ใจสํ า คั ญ ต อ ความสํ า เร็ จ ของธุ ร กิ จ สมั ย ใหม ที่ มี
ความสําคัญตอการบริหารธุรกิจในปจจุบัน เนื่องจากองคกรตาง ๆ ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
จากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคการ สงผลใหผูบริหารองคกรจะตองมี
วิธีการบริ หารงานที่ปรั บตัว เปลี่ยนแปลงให ทันตอสถานการณดังกลาว ทําใหการดําเนินงานของ
องคกรบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว นักวิชาการไดกลาวถึงความสําคั ญของการบริหารเชิงกลยุทธ
ดังนี้ สุพานี สฤษฎวานิช กลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธวา 1) ชวยใหผูบริหารมีการ
ตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสใหม ๆ และขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้น ทําใหองคกรสามารถปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดดีกวาคู แขงขัน สามารใชประโยชนจากโอกาสตาง ๆ ที่
เปดใหและใชจุดแข็งขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหองคกรสามารถอยูรอดและเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได 2) ชวยใหองคกรมีทิศทาง
ในการดํา เนิ น งานที่ ชั ดเจน เห็ น แนวทางที่ องค กรจะต องปฏิ บั ติ ทํา ให อ งค ก รแข็ง แกร ง ประสบ
ความสําเร็จ โดยมุงไปสูวัตถุประสงคเดียวกันและเจริญเติบโตตอไป 3) เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับ
ตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหาร ทําใหไดพัฒนาความคิดและชวยลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้นได 4) ชวยใหองคกรสามารถคาดการณปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยผูบริหารมีการทํางานใน
ลักษณะ Post active ทําใหองคกรสามารถปรับตัวไดดีกวาคูแขง และ 5) ชวยใหผูบริหารสามารถ
ยกระดับผลการปฏิบัติงานขึ้นมาได ทําใหองคกรสามารถบรรลุทั้งประสิทธิภาพ คือ การมีตนทุนใน
การดําเนินงานที่ต่ํากวา และมีประสิทธิภาพ คือ การบริหารงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ถา
ไดมีการบริหารเชิงกลยุทธที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งในสวนของการกําหนดกลยุทธการนําแผนไปปฏิบัติ
และควบคุมติดตามผล 12 บุญเลิศ เย็นคงคา ไดกลาววา ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ
ประกอบดวยองคประกอบ 5 ประการ คือ 1) ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและภารกิจขององคกรใน
อนาคตอยางชัดเจน ใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2)
ชวยใหการดําเนินงานสอดคลองในหนาที่ตาง ๆ ภายในองคกร เพื่อนําไปสูวัตถุประสงคที่กําหนดไว 3)
เปดโอกาสใหผูบริหารระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อพัฒนา
องคกร 4) ชวยใหองคกรสามารถคาดการณปญหาที่จะเกิดขึ้นแลวเปลี่ยนแปลงปญหาใหเปนโอกาสที่
จะดําเนินธุรกิจในอนาคต 5) ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถตัดสินใจไดอยางรอบคอบ
และสามารถลดความเสี่ยงได 13 จินตนา บุญบงการ ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ
12

สุพานี สฤษฎวานิช , การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,
2544), 12.
13
บุญเลิศ เย็นคงคา, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : วีเจพริ้นติ้ง, 2544), 16.
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วา 1) เป นการกํา หนดทิศทางขององคกร ชวยให ผูบ ริห ารมีความเขาใจตอการเปลี่ ยนแปลงและ
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 2) สรางความสอดคลองในการปฏิบัติ การกําหนด การ
ประยุกต การตรวจสอบและการควบคุมกลยุทธขององคกร และ 3) การสรางความพรอมใหแกองคกร
การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการกําหนดกลยุทธ ชวยใหผูบริหารและสมาชิกเกิดความเขาใจใน
ภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลของปจจัยแวดลอมที่มีตอองคกร14 สมยศ นาวีการ กลาววา การ
บริหารเชิงกลยุทธมีความสําคัญคือ 1) ชวยใหหนวยงานขององคกรมุงไปสูวัตถุประสงคอยางเดียวกัน
ถาปราศจากแนวทางที่กําหนดโดยการบริหารเชิงกลยุทธแลว หนวยงานขององคกรมักจะโนมเอียง
ไปสูทิศทางที่แตกตางกัน 2) การบริหารเชิงกลยุทธบังคับใหผู บริหารตองมีประสิทธิภาพและตระหนัก
ถึงสภาพแวดลอมของพวกเขามากขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธจะปลูกฝงนิสัย การใชความคิดและการ
มองอนาคตแกผูบริหาร 3) การบริหารเชิงกลยุทธไมเพียงแตสนับสนุนความผูกพันในสวนของผูบริหาร
ที่มีสวนรวมเทานั้น แตจะชวยลดการตอตานในสิ่ งที่พวกเขาไมเขาใจบุคคลสวนใหญจะยอมรับการ
ตัดสินใจเมื่อพวกเขาเขาใจปจจัยที่จํากัดและทางเลือกที่เปนไปได15 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ ไดวา
การบริหารเชิงกลยุทธมีความสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การบริหารเชิงกลยุทธมีจุดมุงหมายเพื่อให
บรรลุเปาหมายขององคการ ผูบริหารที่มีประสิทธิผลจะตองเขาใจเปาหมายขององคการวาตองการ
บรรลุความตองการสูงสุดในทองถิ่นหรือความตองการระดับโลก เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความจําเปน
ที่แตกตางกันในแตละหนาที่ ผูบริหารจะตองเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธทั้งหมด
ขององคการ 2) การบริ หารเชิงกลยุ ทธจะเกี่ย วของกับ ผู ที่ไดผ ลประโยชนจากองคการ ผู ที่ไดผ ล
ประโยชนจากองคการ หมายถึงกลุมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายของ
องคการ กลุมเหลานี้จะมีความเกี่ยวของกับความลมเหลวหรือความสําเร็จขององคการ 3) การบริหาร
เชิงกลยุทธนํามาซึ่งขอบเขตหลายชวงเวลา ผูบริหารควรศึกษาความตองการขององคการในระยะยาว
และระยะสั้นดวย ดังนั้นการวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธตองการเปลี่ยนแปลงทิศทาง โดยอาศัย
ความคิดทั้งระยะยาวและระยะสั้น ผูบริหารของแตละหนาที่มีแนวโนมจะมุงที่ปญหาระยะสั้น โดย
เขาใจลั กษณะงานในหน าที่แ ละสรางใหเกิดประโยชนใหดีที่สุดทั้งในปจจุบันและอนาคต 4) การ
บริหารเชิงกลยุทธจะเกี่ยวข องทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนการใชวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล16
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สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), 4.
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ศิริวรรณ 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
วิเคราะหถึงปจจัยและสภาวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรและกลยุทธขององคกร เพื่อที่จะไดมีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ รวมทั้งสถานะของตัวองคกรไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 3) การจัดทํา
กลยุทธ คือ การนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่ไดรับจากการกําหนดทิศทางขององคกรและคัดเลือกวา
กลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับ องคกรมากที่สุด การจัดทํากลยุทธเปนการกําหนดแนวทาง วิธีการ
และกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรเพื่อชวยให องคกรสามารถบรรลุ ถึงภารกิจและวัตถุประสงคที่ได
กําหนดไว 4) การปฏิบัติตามกลยุทธ เปนขั้นตอนการนําเอากลยุทธที่ไดวางแผนจัดทําและคัดเลือกไว
มาดําเนินการประยุกตปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว 17 ชนินทร ชุณหพันธรักษ
ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธวาประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญอยู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่
1 การกําหนดกลยุทธ เปนขั้นตอนที่พิจารณาถึ งสภาพแวดลอมขององคกรทั้งภายในและภายนอก
องคกร ที่จะระบุถึงโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ จุดเดนและจุดดอยขององคกร นอกจากนี้จะพิจารณา
ถึง วิสั ยทั ศน ของผู บ ริ ห าร การกํ า หนดภารกิจ การกํา หนดเปา หมายขององคก รและการกํ าหนด
วัตถุประสงค หลังจากนั้นผูบริหารจะกําหนดกลยุทธขององคกรมี 3 ระดับดวยกันคือ กลยุทธในระดับ
กิจการ กลยุทธในระดับธุรกิจและกลยุทธในระดับหนาที่ ขั้นตอนที่ 2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ ใน
ขั้นตอนนี้จะเปนการลงมือปฏิบัติในระดับตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อที่จะใหการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
ประสบความสําเร็จ ผูบริหารจะตองเขาใจในแนวคิดและสิ่งตาง ๆ ในองคกร เชน วัฒนธรรมองคกร
โครงสรางขององคกร ระบบงาน การจูงใจ ฯลฯ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและการควบคุมกลยุทธ
มุงเนนที่จะติดตาม ประเมินผลและการควบคุมเพื่อดูวากลยุทธที่นําไปปฏิบัติเปนไปตามแผนที่กําหนด
ไวหรือไม เพื่อที่จะไดทําการปรับปรุงและมั่นใจวาการปฏิบัติตนตามหนาที่ตาง ๆ เปนไปอยางสมบูรณ
ขั้นตอนทั้ง 3 ของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการที่กระทําอยางตอเนื่อง การกําหนด
เปาหมายมีความถูกตอง มีการกําหนดกลยุทธไดอยางเหมาะสม หลังจากนั้นจะไดมีการนํากลยุทธไป
ปฏิบัติแลวจึงทําการประเมินผลและควบคุมวากลยุทธที่นําไปปฏิบั ติบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
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พักตรผ จง วัฒนสินธ และ พสุ เดชะริน ทร , การจัด การเชิงกลยุทธ และนโยบายธุ รกิจ
(กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 13-17.

20
หรื อ ไม ถ า ไม บ รรลุ ผ ลตามเป า หมาย ผู บ ริ ห ารจะได ทํ า การพิ จ ารณากํ า หนดกลยุ ท ธ ใ หม จ าก
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงจะเกี่ยวของกับงาน
ดังตอไปนี้ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร ทั้งที่เปนสภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป
และสภาพภายนอกที่เกี่ยวกับการแขงขัน เพื่อทําการคนหาโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ ที่มีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานขององคกร 2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร จากนาที่ตาง ๆ ภายใน
องคกรเอง เพื่อหาจุดเกนและจุดดอยขององคกร 3) ผูบริหารจะนําขอมูลทั้งหมดมาทําการวิเคราะห
สวอท (SWOTs analysis) ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน เพื่อกําหนดภารกิจ และเปาหมายขององคกร
4)กําหนดกลยุทธตาง ๆ คือ กลยุทธในระดับ องคกร กลยุทธในระดับธุรกิจ กลยุทธในระดับหนาที่ ซึ่ง
จะตองสอดคลองกับ SWOTs analysis 5) การนํากลยุทธที่กําหนดไวไปปฏิบัติ 6) การควบคุมกลยุทธ
เพื่อความมั่นใจวาบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร 18 ซึ่งสอดคลองกับ ณัฎฐพันธ เขจรนันทน ที่ได
เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ ไ ว ว า ประกอบด ว ย ส ว นประกอบสํ า คั ญ
5 ประการ คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม ผูบริหารหรือนักกลยุทธ จะตองศึกษาและวิเคราะห
ปจจัยในดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ระดับคือ
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคการ โดยทําการวิเคราะหถึงจุดแข็ ง จุดออน
โอกาสและอุปสรรคหรือที่เรียกวาการ “การวิเคราะห SWOT” วาแตละปจจัยมีสวนเอื้ออํานวยหรือ
ขัดขวางการดําเนินงานขององคการอยางไรบาง 2) การกําหนดทิศทางขององคการ ผูบริหารจะนํา
ขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวิเคราะหโอกาสและขอจํากัดมาทําการประมวลผลเพื่อใชกํา หนดทิศทาง
เชิงกลยุทธขององคการ โดยที่การกําหนดทิศทางขององคการสามารถกระทําไดในลักษณะของการ
กําหนดภารกิจและการตั้งเปาหมายขององคการ 3) การกําหนดกลยุทธ หมายถึง การนําทิศทางของ
องคการที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ มาพัฒนา เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคการ
โดยมักจะกําหนดกลยุทธตามระดับขั้นภายในองคการ ตั้งแตกลยุทธองคการ กลยุทธธุรกิจ และกล
ยุทธตามหนาที่ 4) การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง การนํากลยุทธที่ถูกกําหนดขึ้นไปประยุกตใชใน
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสรางบุคลากรและการประสานงานรวมกันอยางเปน
ระบบ 5) การควบคุมและการประเมินกลยุทธ หมายถึง การติดตามและตรวจสอบ วิเคราะหปญหา
กําหนดแนวทาง ปรับปรุงและพัฒนาใหกลยุทธที่กําหนดอยูเกิดความสอดคลองกับสถานการณจริง
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ชนินทร ชุณหพันธรักษ, นโยบายและการบริหารเชิงกลยุทธ , พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพ ฯ :
ศูนยเอกสารและตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 5-7.

21
เพื่อองคการจะไดคุณคาสูงสุดจากการดําเนินงาน ตลอดจนทําการประเมินผลจากการดําเนินกลยุทธ
วาประสบผลสําเร็จที่ตั้งเปาหมายไวหรือไมเพียงใด เพื่อนําไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธตอไป19

การวิเคราะห
สภาพแวดลอม

การกําหนด
ทิศทาง

การกําหนด
กลยุทธ

การนํากลยุทธ
ไปปฏิบตั ิ

การควบคุม
กลยุทธ

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
วัตถุป ระสงคเชิ งกลยุ ท ธ 5) การกําหนดกลยุ ทธขององคการ 6) การดําเนิน กลยุ ทธขององคการ
7) การควบคุมกลยุทธขององคการ20 เรวัตร ชาตรีวิศิษฐ และคณะ ไดเสนอขั้นตอนของกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ ดังนี้ 1) การวางแผนกลยุทธ คือ การทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
ไดแก โอกาส ภัยคุกคาม และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ (จุดแข็ง,จุดออน) 2) การนํา
แผนกลยุทธไปปฏิบัติ ไดแก การจัดการทําแผนปฏิบัติการพัฒนาองคกรการปรับการดําเนินงาน 3)
การติดตามและประเมินผล ไดแก การติดตาม ควบคุมและประเมินผล 21
จินตนา บุญบงการ
และณัฎฐพันธ เขจรนันทน ไดกลาวถึงกระบวนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธวา ประกอบดว ย
5 องค กรประกอบ คื อ 1) การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อม ผู บ ริห ารหรือ นัก กลยุ ทธ ตอ งศึก ษาและ
วิเคราะหปจจัยในดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2
ระดับ คือ สภาพแวดล อมภายนอกและสภาพแวดล อมภายใน 2) การกํ าหนดทิศทางขององคก ร
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ณัฎ ฐพันธ เขจรนั นทน , การจัด การเชิง กลยุทธ Strategic Management (ฉบับ
ปรับปรุงใหม) (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552), 23 - 24.
20
สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ : Strategic Management (กรุงเทพ ฯ :
สํานักพิมพดอกหญา, 2544), 12.
21
เรวัตร ชาตรีวิศิษฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ : Strategic Management
(กรุงเทพ ฯ : หางหุนสวนจํากัด ถังทรัพยการพิมพ, 2553), 28.

22
ผูบริหารจะนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการวิเคราะห โอกาสและขอจํากัดมาทําการประมวลผล เพื่อใช
กําหนดทิ ศทางเชิง กลยุ ทธ ขององคกร โดยที่ การกํา หนดทิ ศทางขององคกรสามารถกระทํ าไดใ น
ลักษณะของการกําหนดภารกิจและการตั้งเปาหมายขององคกร 3)การกําหนดกลยุทธ คือการนํา
ทิศทางขององคกรที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ มาพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของ
องคกร 4) การนํากลยุทธไปปฏิ บัติ คือ การนํากลยุทธที่ถูกกําหนดขึ้นไปประยุกตในการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสรางบุคลากร และการประสานงานรวมกันอยางเปนระบบ 5) การ
ควบคุมและการประเมินกลยุทธ คือ การติดตามและตรวจสอบ วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทาง
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให ก ลยุ ท ธ ที่ กํา ลั ง ดํ า เนิ น อยู เ กิด ความสอดคล องกั บ สถานการณ จริ ง 22 แต
ทอมปสันและสตริคแลนด (Thomson and Strickland) ไดกลาวไววา การบริหารเชิงกลยุทธ เปน
กระบวนดําเนินงาน 5 ขั้นตอน เกี่ยวกับการจัดทํากลยุทธ และการปฏิบัติตามกลยุทธ ที่สัมพันธซึ่งกัน
และกัน ไดแก 1) การกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ ซึ่งบงบอกลักษณะของธุรกิจในอนาคตของบริษัทวา
มีลักษณะอยางไร องคการจะมุงหนาไปทางไหน ทั้งนี้เพื่อเปนการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานใน
ระยะยาวใหกับองคการ บอกชนิดของธุรกิจที่บริษัทพยายามอยากจะใหเปนไป และแจงใหทุกคนได
ทราบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางตามที่มุงหวังรวมกัน 2) การกําหนดวัตถุประสงค เปน
การเปลี่ยนวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ ใหเปนเปาหมายในการดํา เนินงานโดยเฉพาะเพื่อใหบรรลุผลสํา เร็จ
ตามที่กําหนดไว 3) การจัดทํากลยุทธ เพื่อบรรลุผลสําเร็จตามที่ตั้งความมุงหวังไว 4) การนํากลยุทธที่
เลือกไวไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 5) การประเมินผลการดําเนินงาน
และการปรับปรุงแกไขเพื่อเริ่มตนใหม การปรับปรุงแกไขจะเริ่มตั้งแต การกําหนดวิสัยทัศน การ
กําหนดทิศทางในการดําเนินงานระยะยาว การกําหนดวัตถุประสงค การจัดทํากลยุทธ หรือการนํากล
ยุทธไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากประสบการณจริง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับ
สภาวการณใหม ความคิดใหมและโอกาสที่เกิดขึ้น ใหม 23 นอกจากนี้ พัช รา มั่ง ชม ไดกล า ววา
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธประกอบดวย 1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ ผูบริหารหรือนักกลยุทธของ
ธุรกิจจะตองบริหารเชิงกลยุทธใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายของธุรกิจ ผูบริหารจะตอง
ศึก ษาและวิ เ คราะห ความเป น ไปได ข องการดํ าเนิน งานธุ ร กิ จ ทั้ง โอกาสและอุ ป สรรคต า ง ๆ โดย
พิจารณาถึงปญหาที่จะเกิดจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยวิเคราะหถึงจุดเดนและจุด
ด อ ยหรื อ จุ ด อ อ นและจุ ด แข็ ง ของธุ ร กิ จ รวมทั้ ง ศึ ก ษาป ญ หาและรวบรวมข อ มู ล ที่ จํ า เป น ในการ
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แกปญหา 2) การกําหนดกลยุทธ ไดกําหนดวัตถุประสงค ภาระหนาที่ เปาหมายหรือแนวทางการ
ดําเนินการและทําการตัดสินใจ โดยมีการวิเคราะหสถานการณแขงขันทั้งภายในและภายนอกองคกร
ตลอดจนปจจัยอื่น ๆ กําหนดกลยุทธออกมาใชกระบวนการนี้เรียนกวาการกําหนดรูปแบบกลยุทธ 3)
การปฏิบัติตามกลยุทธ ผูบริหารจําเปนตองพิจารณากลยุทธใหสอดคลองกับปญหาของธุรกิจ เชน
สั ง คม การเมื องหรื อ นโยบายของรัฐ เป น ต น รวมทั้ ง การวิ เ คราะห ขอ มู ล ฐานะทางการเงิ น การ
วิเคราะหพยากรณยอดขาย การวิเคราะหเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เปนตน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเลิก
กลยุทธมาแกปญหาไดอยางเหมาะสม สามารถนําเขาขอมูลมาประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือกที่
ดีที่สุด นําไปปฏิบั ติตามกลยุทธที่ไดตัดสินใจ โดยพิจารณาทรัพยากรและโครงสร าง ตลอดรวมถึง
นโยบายและการบริหารของธุรกิจ 4) การประเมินและการควบคุมกลยุทธ ผูบริหารจะตองทําความ
เขาใจในเรื่องผลลัพธของนโยบายธุรกิจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะบรรลุผลสําเร็จหรือไมก็ตาม ขั้นตอนนี้
คือ การประเมิน ผลและควบคุม กลยุทธ ซึ่งเปนการตรวจสอบดูวามี การเปลี่ ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น
หลังจากที่มีการปฏิบัติตามกลยุทธแลว ซึ่งการประเมินผลและควบคุมกลยุทธอาจมีวัตถุประสงคของ
แตละธุรกิจที่ตางกันออกไป 24 ซึ่งสอดคลองกับวีเล็นและฮังเกอร (Wheelen and Hunger) ไดแบง
องค ป ระกอบของกระบวนการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ อ อกเป น 4 ด า น คื อ 1) ด า นการตรวจสอบ
สภาพแวดลอม กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ เริ่มตนจากการศึกษาวิเคราะห ตรวจสอบและประเมิน
สภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบเผยแพรใหบุคคล
สําคัญ ภายในบริ ษัทไดทราบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อระบุ “ป จจัยเชิงกลยุ ทธ” ทั้งปจจัยที่เกิดจาก
สิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน ปจจัยเชิงกลยุทธดังกลาวจะเปนตัวกําหนดอนาคตของบริษัท
สําหรับวิธีการตรวจสอบสภาพแวดลอมที่งายที่สุด คือ การใช วิธีวิเคราะหที่นิยมเรียกกันวา “การ
วิเคราะห สวอท” หรือ “SWOT analysis 2) ดานการจัดทํากลยุทธ คือ การจัดทําแผนระยะยาว เพื่อ
นํามาใชในการบริหารงานเพื่อใหเหมาะสมกับโอกาสและปญหา อุปสรรคที่เปนอยูในขณะนั้น รวมทั้ง
จะตองสอดคลองกับจุดแข็ง จุดออนของบริษัท การจัดทําแผน กลยุทธประกอบดวย การกําหนด
พัน ธกิจ กําหนดวัตถุประสงคที่จ ะสามารถบรรลุ ผ ลสํ าเร็จได การพัฒ นากลยุทธและการกําหนด
นโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 3) ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ
เปนกระบวนการ
ดําเนินงานนํากลยุทธและนโยบายที่กําหนดไวเขาสูการปฏิบัติ ดวยการพัฒนาจัดทําเปนโปรแกรม
ดําเนินงาน จัดทํางบประมาณและวิธีการดําเนินงาน ในขั้นนี้อาจจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององคการ โครงสราง และระบบการจัดการทั้งหมดทั่วทั้งองคการก็ได การปฏิบัติตามกล
ยุทธ โดยทั่วไปแลวจะเปนหนาที่ของผูจัดการระดับกลางและระดับลางเทานั้น โดยผูบริหารระดับสูง
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เปนผูตรวจสอบ เนื่องจากเปนแผนงานปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกลยุทธจึงมักจะเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจประจําวันในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน 4) ดานการประเมินผลและ
การควบคุม เปนการตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน25
การตรวจสอบ
สภาพแวดลอม

การจัดทํากลยุทธ

การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ

การประเมินผล
และการควบคุม

แผนภูมทิ ี่ 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
ไว วา กระบวนการบริห ารเชิง กลยุ ทธ ประกอบด ว ย 5 ขั้ นตอน คือ การกํ า หนดทิ ศ ทาง การตั้ ง
จุดประสงค การกําหนดกลยุทธตามวิสัยทัศนและจุดประสงค การปฏิบัติตามแผนกลยุทธและการ
กํากับติดตามและประเมินผล26
การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียน
เมื่อไดศึกษาแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธของนักวิชาการตาง ๆ มาหลายทาน ทําให
ผูวิจัยไดสังเคราะหเกี่ยวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนวาประกอบดวย 4 องคประกอบ
หลัก ดังนี้
1. การตรวจสอบสภาพแวดลอม
2. การจัดทํากลยุทธ
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ
4. การประเมินผลและการควบคุม
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1. การตรวจสอบสภาพแวดลอม
รั ง สรรค มณี เ ล็ ก ได ก ล า วไว ว า การตรวจสอบสภาพแวดล อ มหรื อ การวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมโรงเรียนประกอบดวย 1) การศึกษาจุดแข็งและจุดออนของโรงเรียน ควรเก็บขอมูล
จากแหลงขอมูลหลาย ๆ แหง ซึ่งอาจเก็บขอมูลจากระบบขอมูลและสารสนเทศของโรงเรียนเองจาก
ชุมชน ผูปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน คณะครูและนักการภารโรง ประเด็นที่จะ
นํามาศึกษาจะนํามาศึกษาจุ ดแข็ง จุ ดอ อน โดยศึกษาปจจั ย กระบวนการดํา เนินงานซึ่งเกี่ย วกั บ
บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ การบริหารการจัดการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของโรงเรียน มี
ประเด็นที่นํามาพิจารณาสภาพแวดลอมภายในคือ โครงสรางของโรงเรียน วัฒนธรรม การบริ การ
ทรัพยากรและผลผลิต 2) การศึกษาโอกาสและอุปสรรคการดําเนินงานของโรงเรียน เปนการศึกษา
สภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒ นธรรม ดานเทคโนโลยี ดาน
การเมือง – กฎหมาย 27 วีเล็นและฮังเกอร (Wheelen and Hunger) กลาววาการตรวจสอบ
สภาพแวดลอม เปนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ที่เริ่มตนจากการศึกษาวิเคราะห ตรวจสอบ และ
ประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบเผยแพร
ใหบุคคลสําคัญภายในโรงเรียนไดทราบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อระบุ “ปจจัยเชิงกลยุทธ” ทั้งปจจัยที่เกิด
จากสิ่งแวดลอมภายนอกและภายใน ปจจัยเชิงกลยุทธดังกลาวจะเปนตัวกํา หนดอนาคตของโรงเรียน
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
ผูบริหารของโรงเรียนไมสามารถควบคุมไดในระยะสั้น เปนปจจัยที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ และมีผลกระทบเกี่ยวของกับโรงเรียนโดยตรงซึ่งไดแกปจจัยที่เกี่ยวกับงาน และปจจัยทางสังคม
สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในนั้น เปนการวิเคราะหอีก 2 ตัว คือ จุดแข็งและจุดออน ซึ่งโดย
ปกติแลวผูบริหารโรงเรียนไมสามารถควบคุมไดในระยะสั้นเชนเดียวกัน ซึ่งไดแก โครงสราง วัฒนธรรม
และทรัพยากร จุดแข็งของโรงเรียนที่สําคัญจะกลายเปน ความสามารถหลักซึ่งโรงเรียนจะนํามาใชเพื่อ
สร า งความได เ ปรี ย บของโรงเรี ย น 28 สมชาย ภคภาสน วิ วั ฒ น ได ก ล า วเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมวา ประกอบดวยขั้นตอน 3 ประการคือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก คือ
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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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การวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อุตสาหกรรมและธุรกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
เพื่อที่จะหาขอสรุปวา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมถาสงผลกระทบตอองคกรในเชิงบวกถือวา
เปนโอกาส แตถากระทบตอองคกรในเชิงลบถือวาเปนอุปสรรค 2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
คือ การพิจารณาถึงโครงสรางองคกร ทรัพยากรดานตาง ๆ ขององคกร เพื่อประเมินใหทราบกําลัง
ความสามารถที่จะดําเนิ นงานใหสํ าเร็จภายใตส ภาวะแวดลอมที่เปนอยูและเปลี่ ยนแปลง 3) การ
วิ เ คราะห ทั ศ นคติ ค า นิ ย ม ความคาดหวั ง ตลอดจนวั ฒ นธรรมองค ก ร เพราะการที่ จ ะดํ า เนิ น
แนวนโยบายหรือการวางแผนกลยุทธใหไดผลนั้น จําเปนตองคํานึงถึงขอเท็จจริงในการทําใหแผน
สามารถปฏิบัติได 29
2. การจัดทํากลยุทธ
รังสรรค มณีเล็ก กลาววา การจัดทํากลยุทธในโรงเรียน แบงเปน 2 ระดับคือ 1) กลยุทธหลัก
หรือกลยุทธรวม เปนกลยุทธของโรงเรียนในภาพรวมที่ส อดคลองและตอบสนองความตองการตามผล
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
ภาพความสําเร็จของนักเรียนหรือโรงเรียนในอนาคตที่ตองการใหเกิดขึ้น พันธกิจ เปนพันธสัญญาที่
ตองปฏิบัติ เพื่อให บรรลุวิสั ยทัศนที่กําหนดไว เป าหมาย เปน ผลลั พธที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน การกําหนดกลยุทธของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนตองกําหนดกลยุทธเพื่อให
โรงเรียนมีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนที่จะทําใหโรงเรียนสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่
ตองการ กําหนดกลยุทธโรงเรียนแบงเปน 2 ระดับ คือ 1) กลยุทธหลักหรือกลยุทธระดับองคกร เปน
กลยุทธของโรงเรียนในภาพรวมที่สอดคลองและตอบสนองเกิดขึ้นจากการปฏิบั ติงานของโรงเรียน
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สมชาย ภคภาสนวิวัฒน , การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพอมรินทร ,
2545), 105.
30
บุ ญ เลี้ ย ง ค้ํ า ชู , “การดํ า เนิ น งานสร า งแผนกลยุ ท ธ ข องโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ”(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 57-65.
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การกําหนดกลยุทธหลักนี้จะถูกกําหนดโดยผูบริหารโรงเรียน 2) กลยุทธแผนงานเปนกลยุทธของ
โรงเรียนตามลักษณะงานภายในโรงเรียน ซึ่งปจจุบันโรงเรียนในแตละสังกัดไดถูกกําหนดใหมีหนาที่
ความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารงาน 4 งาน ประกอบดวย งานวิชาการ งานบุคลากร งาน
งบประมาณและงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การกระจายอํ า นาจตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 31 พักตรผจง
วัฒนสินธและพสุ เดชะรินทร กลาววา การจัดทํากลยุทธคือการนําขอมูลและความรู ตาง ๆ ที่ไดรับ
จากการตรวจสอบสภาพแวดลอมและคัดเลือกวา กลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียนมากที่สุด
การจัดทํากลยุ ทธเปนการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เพื่อชวยให
โรงเรียนสามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงคที่กําหนดไว 32
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ
บุญเลี้ยง ค้ําชู ไดกลาววา การปฏิบัติตามกลยุทธ เปนการปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียนที่
กําหนดขึ้นมาอยางมีเปาหมาย การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับการนํากลยุทธไป
ปฏิ บั ติ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ขั้ น ตอนดั ง นี้ 1) กํ า หนดหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการอยางชัดเจน 2) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตาม
กลยุ ทธของโรงเรี ยนอยางชัดเจน 3) จัดเตรียมขอมูล ที่เปน ปจจุบัน ถูกตองชัดเจนและครอบคลุ ม
ภารกิจของโรงเรียน 4) สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผู มีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธของ
โรงเรียน 5) ระดมความคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของใหไดเขามามีสวนรวมในโครงการดําเนินงานตาม
แผนกลยุ ท ธ ข องโรงเรี ย นและ 6) ทุ ก ฝ า ยปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ ข องโรงเรี ย นที่ ว างไว ต ามปฏิ ทิ น
ปฏิบัติงาน33 ถวิล มาตรเลี่ยม ไดกลาววา การปฏิบัติต ามกลยุทธเปนการเขาสูระบบการปฏิบัติงาน
ของโรงเรี ย น เป น การสนองตอบต อ แนวคิ ด หลั ก การของโรงเรี ย น สอดคล อ งกั บ กระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม ซึ่งเริ่มตนจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอทั้งภายใน เชน ลักษณะของโรงเรียน จุดออน จุดแข็งของโรงเรียน สภาพแวดลอมภายนอก เชน
ลักษณะของนักเรียน ความคาดหวังของผูปกครอง บรรยากาศของการปฏิบัติงานของโรงเรียนและนํา
31

Fred R. David, Strategic Management : Concepts and Case, 10th ed. (New
Jersey : Prentice - Hall., 2005), 5-6.
32
พักตรผ จง วัฒ นสิ นธและพสุ เดชะริน ทร , การจัด การเชิงกลยุทธ และนโยบายธุ รกิจ
(กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยัย, 2542), 13-17.
33
บุ ญ เลี้ ย ง ค้ํ า ชู , “การดํ า เนิ น งานสร า งแผนกลยุ ท ธ ข องโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 21.
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ขอมูลมาจัดทําแผนปฏิบัติ สามารถกําหนดภารกิจ เปาหมาย ที่สอดคลองกับภารกิจและเปาหมายของ
โรงเรียนได บุคลากรทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนและมีสวนรวมในการกําหนด ภารกิจและเปาหมาย
ดวยกัน ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนไดทราบจุดมุงหมายที่ตรงกัน ใน
การนําแผนไปปฏิบั ติ เริ่มจากการกําหนดหนาที่ความรับผิด ชอบ แตงตั้งคณะทํางานอยางชัดเจน
จัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยกําหนดระยะเวลาชัดเจน สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของแตละฝาย
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่วางไวตามปฏิทินเพื่อใหสามารถดําเนินการตามขั้นตอนและตารางเวลาที่
กําหนด ตลอดจนสามารถใชทรัพยากรที่ไดรับมาอยางเต็มที่ มีการสนับสนุนใหคําแนะนํา ผูบริหาร
จะตองแสดงบทบาทภาวะผูนําในการสนับสนุน อํานวยความสะดวกใหครูมีส วนรวมในกิจกรรมการ
พัฒนาใชกระบวนการพัฒ นาหลากหลายวิธีทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการสอน ประชุมปฏิบัติการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยบุคลากรภายนอก การวิจัยชั้นเรียน
การสอนแบบรวมมือ การไปเยี่ยมชมโรงเรียนอื่น การศึกษานอกสถานที่ การประชุมสัม มนาวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหครูไดพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 34 ธงชัย สันติวงษ ไดกลาววา
การปฏิบัติตามกลยุทธ นับวามีความสําคัญโดยตรงตอความสําเร็จของกลยุทธ ทั้งนี้เพราะกลยุทธที่ดี
นั้นจะบรรลุผลสําเร็จได ยอมตองสามารถไดรับการปฏิบัติที่ลุ ลวงไปได ปจจัยสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานทั้งหลาย คือ วัฒนธรรมองคกรที่มีอยู โครงสรางองคกรที่จัดไวและคุณภาพทรัพยากร
มนุษย ตลอดจนความพรอมและความเหมาะสมของระบบและกระบวนการบริหารงานเหลานี้ตางก็จะ
เปนเครื่องมือใหบริหารได ทั้งที่เปนผูบริห ารระดับกลางและผูบริหารที่อยูต่ําลงไป ไดใชสําหรับการ
ทํางานรวมกัน 35
4. การประเมินผลและการควบคุม
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ระบุวา การประเมินผลเปนขั้นตอนที่
ผูบริหารโรงเรียนติดตามใหผูรับผิดชอบ ไดดําเนินการตามที่ไดวางแผนไวโดยมีการประเมิ นผลทั้งกอน
การดําเนินการ ระหวางการดําเนินการ และหลังการดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบของโครงการ โดยมี
ความมุงหวังที่จะพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) การกําหนดใหมีการประเมินผลหลายรูปแบบ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค โดยใช เ ครื่ อ งมื อ ตามความเหมาะสม เช น การสั ง เกต การสั ม ภาษณ 2) การ
กําหนดใหมีการประเมินจากบุคลากรหลายฝาย โดยเฉพาะชุมชนรวมประเมิน 3) จัดใหมีการสรุปผล
และประชาสั มพัน ธผลการดําเนิ น การ 4) จัดให มีก ารรวบรวมขอมูล สํ าหรับ การวางแผนพัฒ นา
34

ถวิล มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ
: สํานักพิมพเสมาธรรม, 2545), 40.
35
ธงชัย สันติวงษ, พฤติกรรมองคกร (กรุงเทพ ฯ : บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด ),
105.

29
ในปตอ ๆ ไป36 ชนินทร ชุนหพันธรักษ กลาววา การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธเปนการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมเพื่อดูวา กลยุทธที่จะนําไปปฏิบัติเปนไปตามแบบที่ไดกําหนดไวหรือไม
เพื่อทําการปรับปรุงและมั่นใจวา การปฏิบัติตามหนาที่ตาง ๆ เปนไปอยางสมบูรณ37 เพนโรส (Perren
Penrose) ไดกลาววา การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ เปนกิ จกรรมที่สําคัญที่ทําใหผูบริหาร
ทราบไดวา การบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียนประสบผลสําเร็จหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง
จะไดดําเนินการแกไข ปรับปรุงใหเหมาะสม ในการควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธนี้ จะตองนํา
แนวคิดตาง ๆ ที่เหมาะสมกับภาระงานในสวนนี้มาใชอยา งจริงจังไมวาจะเปนการพิจารณาถึงความ
สอดคลองของแผนกลยุทธกับโครงสรางองคกรและกลไกตาง ๆ ในการควบคุม การวัดผลองคกรแบบ
สมดุล เพื่อใหไดภาพขององคกรที่ชัดเจนขึ้น มองเปนภาพรวม ครบถวนและสมบูรณขึ้น หรือการ
บริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ที่เนนการวัดผลงานทั้งในดานป จจัย ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ผลลัพธ
หรื อการเปรียบเทียบงาน ล วนแตเปนแนวทางในการประเมิน และการควบคุมกลยุทธเพื่อทราบ
ผลสําเร็จของการบริหารเชิงกลยุทธทั้งสิ้น38
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเพื่ อ สร า งความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของการจั ด
การศึกษา โรงเรียนจะตองแสดงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ (Accountability) ตอนักเรียนและ
ผูปกครอง นั่นคือ ผลผลิต (นักเรียน) ตองเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนดตองเปดโอกาสใหผูปกครอง
ชุมชนไดมีสวนรวมรับผิดชอบ รวมตัดสินใจ ในรูปของคณะกรรมการโรงเรียนโรงเรียนตองแสดง
ภาระหนาที่มีความรับผิดชอบตอมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งรวมถึง ดานผลผลิต ดานปจจัย และดาน
กระบวนการในดานการผลิ ต นอกจากนี้โ รงเรี ยนจะตองแสดงภาระหน าที่ความรั บ ผิด ชอบตอ
ผูรับผิดชอบการศึกษา (Authorities) คือ มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให

36

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ , คูมือการวางแผนงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน (กรุงเทพ ฯ : การศาสนา, 2545), 64.
37
ชนินทร ชุนหพันธรักษณ, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : ศูนย
เอกสารและตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 12.
38
Perran Penrose, การปฏิรูปงบประมาณทางการศึกษา (กรุงเทพ ฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547), 16-18.

30
สอดคลองกับนโยบาย และนําไปปฏิบัติจนเกิดเปนรูปธรรม39 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไก
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเปนหนาที่ของคนทุกฝายทั้งในและนอกโรงเรียนโดยใน
การดําเนินการตองยึดหลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของครูผูสอน บิดามารดา ผูปกครอง
ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานที่กํากับดูแลใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
วางแผน ติดตามประเมินผลการพัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิดชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหโรงเรียนมี
คุณภาพตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา มีการตรวจสอบตนเอง หนวยงานตนสังกัด ชวย
ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาใหความชวยเหลือในการปรับปรุงโรงเรียน และรับการประเมิน
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพเปนไป
ตามความตองการของผูปกครอง สังคม ประเทศชาติ40
ความหมายของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาโดยยึดหลักใหมีมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและไดใหมี
การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในภายนอก เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหแกสังคม ผูปกครอง
ผูจัดกรศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาวาการจัดการศึกษาจะมีกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน
การสอน ที่ผู รว มงานทุกคนมีส วนร วมในการกําหนดแผนการดําเนินงานมีจิตสํ านึกในการพัฒ นา
คุ ณ ภาพระบบงานมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพการทํ า งาน เพื่ อ ให ไ ด ผ ลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ เป น ไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่สังคมตองการ สมหวัง พิธิยานุวัฒน ไดใหความหมายของคุณภาพการศึกษาไว
วา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพใหเกิดแกผูเรียน ใหเปนคนดี คนเกง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู
ตลอดชีวิต การประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยมีการทํางานเปนระบบครบวงจรและทํางานอยางตอเนื่อง 41
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู ไดใหความหมายของคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง คุณสมบัติหรือ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู เ รี ย นและกระบวนการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น ซึ่ ง แสดงถึ ง

39

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2544), 44.
40
กระทรวงศึกษาธิการ, การปฏิรูปการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 45.
41
สมหวัง พิธิยานุวัฒน , การนําการจัดระบบเทียบเคียงมาใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง , 2549), 1.

31
ความสามารถในการตอบสนองความตองการและความจําเปนสํ าหรับผูเรี ยนและสังคมปจจุบัน 42
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา ไดสรุปความหมายของคุณภาพการศึกษาไววา คุณภาพการศึกษา
คือ การจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาทุกระดับ ที่รวมมือกันจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สงผลใหผูเรียนเกิดคุณสมบัติครบถวนตามเปาหมายของหลักสูตร โดยมีการพัฒนาพฤติกรรมของ
ผูเรียนทุกดาน ไดแก ดานความรู ดานความสามารถ ดานทักษะปฏิบัติ ดานจริยธรรม คุณธรรมและ
คานิยม ดานความสามารถในการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใหเกิดประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ
รวมทั้งการเสริมสรางลักษณะนิสัยที่พึงประสงคใหเกิดกับผูเรียน ความสําเร็จของคุณภาพการศึกษา
แต ล ะด า นจะสู ง ต่ํ า เพี ย งใดและสํ า เร็ จ ในระดั บ ใด จะกลายเป น ข อ ตกลงเรี ย กว า "มาตรฐาน
การศึกษา"43
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น จําเปนตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกระตุนให
หนวยงานที่จัดการศึกษา มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเปนเรื่องที่มีนัยทั้งในเชิงความเปนเลิศทางการศึกษาและประสิทธิภาพของการ
บริหารการศึกษาที่ทุกฝายตองพัฒนาอยางเต็มที่ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกระบวนการ
หนึ่งของการพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูปกครอง ชุมชนและ
สั ง คม ว า การดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น เชื่ อ ถื อ ได ใ นผลผลิ ต ทางกา รศึ ก ษาและมี
ประสิทธิภาพตามจุดประสงคที่โรงเรียนกําหนดและความตองการของสั งคม สมศักดิ์ สินธุระเวชญ
ไดกลาววา การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพของการจัด
การศึกษา โรงเรียนจะตองแสดงภาระหนาที่ ความรับผิดชอบตอนักเรียนและผูปกครองนั่นคือ ผลผลิต
(นั ก เรี ยน) ต องเป น ไปตามที่มาตรฐานกํา หนด ต องเป ด โอกาสให ผู ป กครอง ชุมชนไดมีส ว นรว ม
รับผิดชอบ รวมตัดสินใจ ในรูปของคณะกรรมการโรงเรียน โรงเรียนตองแสดงภาระหนาที่มีความรับ
ผิดขอบตอมาตรฐานที่กําหนดซึ่งรวมถึง ดานผลผลิต ดานปจจัยและดานกระบวนการในดานการผลิต
นอกจากนี้โรงเรียนจะตองแสดงภาระหนาที่ความรับผิดชอบตอผูรับผิดชอบการศึกษา คือ มีการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให สอดคล องกั บนโยบายและนํา ไปปฏิบัติจนเกิดเป น
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สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (มปท : ม.ป.พ.

,2548), 3-4.
43

สถาบันพัฒนาผูบริหาร, การบริ หารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรใหมของการพัฒนา
ระบบราชการ (กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548), 36.
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รูปธรรม 44 ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว ดังนี้
พรชุลี อาชวอํารุง ไดอธิบายความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง การปฏิบั ติ
ทั้งหมดตามระบบและแผนที่วางไวอยางเครงครัดเพื่อใหทุกคนเชื่อมั่นวา ผลิตภัณฑห รือบริหารมี
คุณภาพตามที่ตองการ45 อุทุมพร จามรมาน ไดใหความเห็นวา การประกันคุณภาพเปนการบวนการ
ที่จะยกมาตรฐานของโรงเรียนตาง ๆ ที่ยังไมเขามาตรฐานผลักดันใหไดมาตรฐาน โดยมุงเนนการใช
ขอมูลคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนปอนกลับมาเพื่อรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายใหรวมกัน
สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐานที่กําหนดไว โดยมีความเชื่อวา ถากระบวนการประกัน
คุณภาพมีการวางระบบอยางถูกตองแลว คุณภาพที่ดีก็จะตามมาดวย46
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่ทําหนาที่ส งเสริมและผลักดันใหกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในทุกระดับของวงการการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินไปอยาง
ประสาน สอดรับการเปนระบบมุงหนาไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไวเพื่ อใหบรรลุเปาหมายของ
การปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 47 โดยอาศัยหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ซึ่งไดใหความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดไวในมาตรา 47 – 51 ซึ่งมี
รายละเอี ย ด ดั ง นี้ มาตรา 47 ให มีร ะบบการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาเพื่อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายนอก หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและโรงเรียนจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนและให ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสว นหนึ่งของกระบวนการบริห ารที่ โรงเรีย น
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สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กรุงเทพ ฯ : วัฒนาพานิช, 2551), 35.
พรชุลี อาชวอํารุง , รายงานแสดงการปฏิรูปอุดมศึกษาโลก (กรุงเทพ ฯ : สํานักงาน
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จะต อ งดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง โดยมีก ารจั ดทํ า รายงานประจํา ป เ สนอต อหน ว ยงานตน สั ง กั ด
หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข องและเปด เผยต อสาธารณชน เพื่อ นํา ไปสู ก ารพั ฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน โดย
คํานึ งถึงความมุงหมายและหลั กการและแนวการจั ดการศึกษาในแตล ะระดั บตามที่กําหนดไวใ น
พระราชบัญญัติ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป
นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณะชน
มาตรา 50 ใหโรงเรียนใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับ โรงเรียน
ใหขอมูลเพิ่มเติมในสว นที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนตามคํารองขอ
ของสํ านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและเมิน คุ ณภาพการศึก ษาหรื อ บุค คลหรื อ หน ว ยงานภายนอกที่
สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินภายนอกของโรงเรียนนั้น มาตรา 51 ในกรณีที่การประเมิน
ภายนอกของโรงเรียนใดไมไดมาตรฐานตามที่กําหนด ใหสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาจั ดทําขอเสนอแนะ การปรับ ปรุงแกไขตอหนวยงานตน สั งกัด เพื่อให โ รงเรียน
ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐาน
หรือคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการดําเนินการปรับปรุงแกไข48
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกลาวถึง การประกันคุณภาพการศึกษา
วาหมายถึงการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเพื่อสรางความมั่นใจแกผูปกครอง ชุมชน และ
สังคมวาผลผลิตทางการศึกษาซึ่งไดแกผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายหรือพันธกิจที่ไดรวมกําหนดไว
โดยดําเนิการอยางตอเนื่องและทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการและรับผิดชอบ ซึ่งกระบวนการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษานี้ ประกอบดวย
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนการดําเนินงานที่เริ่มจากการศึกษาความ
ตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และกําหนดมาตรฐานของผูเรียน วิธีการจัดการ ปจจัยที่มีการ
วางแผนยุทธศาสตร และดําเนินตามแผนอยางเปนระบบ
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กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไข
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2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) ระหวางการดําเนินตามแผนจะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจสอบมาตรฐานตาง ๆ ของผลผลิต ตรวจสอบแผนยุทธศาสตร ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งองคกร
ทั้งกระบวนการจัดการและผลผลิตเพื่อรับรองคุณภาพ การประเมินคุณภาพนี้ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542ไดระบุไว 2 ประเภท คือ 1) การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การ
ประเมิน และรับรองคุณภาพโดย คณะบุคคลในหนวยงานในสังกัด และ 2) การประกันคุณภาพ
ภายนอก หมายถึง การประเมินและรับรองคุณภาพโดยคณะบุคคลภายนอก อาจเปนสํานักรับรอง
มาตรฐานหรือองคกรอิสระหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 49 นอกจากนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและ
ภารกิจทางวิชาการ และทางการบริหาร ที่มีการวางแผนลวงหนา และมีการประสานสัมพันธอยางเปน
ระบบเพื่อที่จะสรางความมั่นใจที่สมเหตุสมผลวา ผูเรียนจะมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว การออกแบบและการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาจะยึดหลักการ ดังตอไปนี้ 1) คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพจะ
เนนการสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอกคุณภาพภายใน หมายถึง ความรู
ความสามารถ และคุณลักษณะของผูเรียนที่สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอก
2) การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการจัดการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนและเปนยุทธศาสตรเชิง
รุกที่เนนการวางแผน และเตรียมการปองกันลวงหนา กอนที่ปญหาจะเกิดขึ้น ไมใชการแกสถานการณ
เฉพาะหนา เพื่อตอบสนองตอปญหาที่ไดเกิดขึ้นแลว 3) การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการสราง
ความมั่นใจที่ตั้งอยูบนรากฐานของหลักวิชา หลักฐานขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได กระบวนการ
วิเคราะหและประมวลผลที่เปนวิทยาศาสตร หลักตรรกะและความสมเหตุสมผล 4) การตรวจสอบ
การวัดผลและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพมีจุดประสงคที่สําคัญ ซึ่งใหไดมาซึ่งขอมูล
ยอนกลับสําหรับใชในการวางแผนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง มิใชการจับผิดหรือการ
ตัดสินใหรางวัลหรือลงโทษ 5) คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร และแผนการ
สอน) และกระบวนการทํางาน (การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา) เปนองคประกอบที่สําคัญที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา
เนนความสําคัญของการสรางความรู ทักษะ และความมั่นใจ แกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเพื่อสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7) การ
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ประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให ความสํ า คั ญ ตอ การประสานสั มพั น ธ ภ ายในระหวา งหน ว ยงานทาง
การศึกษาทุกระดับและการมีสวนรวมของหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา 8) ภาวะ
ผูนําและการเอาจริงเอาจัง (Commitment) ของผูบริหารโรงเรียนและการกระจายอํานาจความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญ ของการประกันคุณภาพการศึกษา50
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เปนระบบที่โรงเรียนสรางความมั่นใจ แกผูรับ
การบริการ ทั้งผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคการหรือ โรงเรียนประกอบการที่รับผูเรียนเขา
ศึกษาตอหรือทํางานวา โรงเรียนมีความรูความสามรถ ทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่
กําหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขรวมทั้ง สรางประโยชน
ใหแกครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ดวยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งองคกร โดยใช
หลั กการมีสว นร ว ม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครู และผู บริ ห ารตระหนักถึงเปาหมาย คือ
ผลประโยชน ที่เกิด กั บ ผู เรียนเป นอัน ดั บแรก ระบบการประกัน คุณภาพการศึ กษาของโรงเรี ย นที่
ผูเกี่ยวของสามารถตรวจสอบไดและถูกกําหนดให โรงเรียนทุกแหงตองดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและประกาศกฎกระทรวง ดังนั้น การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจึงยึดหลักการ 3 ประการ คือ
1. การกระจายอํานาจ โรงเรียนมีอิส ระและมีความคล องตัวในการบริห ารและตัดสิ น ใจ
ดําเนินงาน ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกและผูสอนทําบทบาทหนาที่ในการสอน จัดกิจกรรมและพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได อยางเต็มที่ สามารถจัดการศึกษาไดสอดคลองกับ
สภาพพื้นที่ ความตองการของชุมชนและสังคมไดมากที่สุด
2. การเปดโอกาสการมีส ว นรว มในการทํางาน หน ว ยงานทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน องคก ร
ปกครองส วนทองถิ่น ผูประกอบการ ภูมิปญญาทองถิ่น /ปราชญชาวบาน เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพผู เรียน ทั้งในฐานะเปนคณะกรรมการโรงเรียน หรือคณะทํางานในส วนอื่น ๆ ของ
โรงเรียนโดยมี การ ว มกัน คิด ตั ดสิ น ใจ สนั บ สนุน ส งเสริมและติด ตาม ตรวจสอบการดําเนิ นงาน
ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของโรงเรียน
3. การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเปาหมาย ที่ผูเรียน
ผูปกครองและชุมชนตองไดรับรูเพื่อการพัฒนารวมกันและเพื่อการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของ
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กรมวิชาการ. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน : กรอบและแนวการ
ดําเนินงาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545 ), 14-15.
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โรงเรียนวาสามารถนําพาผูเรียนไปสูมาตรฐานที่ไดกําหนดรวมกันไวหรือไมจากเปาหมายและจุดเนนการ
พัฒนาดังกลาว โรงเรียนตองสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เลือกกลวิธีการ
พัฒนาที่เหมาะสมและสามารถทําใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม มีการประชาสัมพันธเปาหมายและจุดเนน
ที่ตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรูเพื่อเปนสัญญาประชาคมและเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีทิศทางการ
ทํางานที่ชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน51 มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายไววา
มาตรฐานการศึกษา คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการให
เกิดขึ้นในโรงเรียนทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริ มและกํากับดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา52
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) เปนระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดย
โรงเรี ย นและ/หรื อหน ว ยงานต นสั งกั ด ตอ งดํ า เนิ นการให เป น ส ว นหนึ่ง ของกระบวนการบริห าร
การศึกษาอยางตอเนื่อง กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การประเมินคุณภาพภายในกระทําโดยบุคลากรในหนวยงานหรือผูที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนด ถือเปนกระบวนการตรวจสอบการทํางานของตนเอง (self – evaluation) โดย
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหไดขอมูลที่นําไปสู
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และพรอมที่จะไดรับการประเมินคุณภาพจากหนวยงานตนสังกัดและการ
ประเมินจากหนวยงานภายนอกอีกดวย53

51

กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพ ฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 2.
52
กระทรวงศึกษาธิการ ,หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2542), 2.
53
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึ กษาของโรงเรี ยน ตามกฎกระทรวงว าด วยระบบ หลั กเกณฑ และวิ ธี ก ารประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,
2554). 23.
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มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกับการประเมินคุณภาพภายใน
องคประกอบในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย
5 ดาน (15 มาตรฐาน 65 ตัวบงชี้) โดยมีรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ดานคุณภาพผูเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกลาวเกี่ยวกับแนวคิด
ดานคุณภาพผูเรียนไววา คุณภาพผูเรียนที่สังคมตองการ ไดระบุไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่วา “การจัดการ
ศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ)
สติปญญา ความรู (หมายถึงเปนคนเกง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (หมายถึง เปนคนดีของคนรอบขางและสังคม)” และใน
มาตรา 7 ที่วา “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง”นอกจากนี้ เพื่อใหกาวทันกระแสการ
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
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงยังคงยึดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามที่ระบุไวใน
หลักสูตรเปนหลัก โดยกําหนดคุณภาพผูเรียนเปน 6 สวน คือ มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 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. ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ
1.4. เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
1.5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
1.6. สรางผลงานจากการเขาร วมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี /นาฏศิล ป กีฬา /
นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
2.1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2.2. เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
2.3. ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
2.4. ตระหนัก รูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
2.5. มีคานิยมที่ดีตามอัตลักษณของโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
3.1.รูจักตั้งคําถามเพื่อคนหาความรูเพิ่มเติมและมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูดและเขียน
3.2. มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและ
สื่อตาง ๆรอบตัว
3.3. เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
3.4. ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนองาน
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางสมเหตุผล
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สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, แนวทางการประเมิ น คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา ลาดพราว, 2554), 4-5.
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4.1.สรุปความคิดจากเรื่ องที่อาน ฟง ดู และสื่ อสารโดยการพูดหรือการเขียนตาม
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
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
6.2. ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3. ทํางานรวมกับผูอื่นได
6.4. มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ55
มาตรฐานด า นการจั ด การศึก ษา สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน ได กล าว
เกี่ยวกับดานการจัดการศึกษาไวดังนี้ การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีองคประกอบที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก
ครู ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน หลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งสภาพแวดลอม
และการบริการปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่ตองการได คือ ครู ซึ่งมี
องคประกอบที่เกี่ยวของ 2 สวน คือ คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการ
ประเมินผลของครู คือ ครูที่ดีตองมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใสลูกศิษยเปนแบบอยางที่ดี
ของลูกศิษย หมั่นพัฒนาตนเอง เขากับผูปกครองและชุมชนไดดี และสิ่งสําคัญที่สุดคือ ครูตองมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (ถายทอดความรูและตอยอดความรูใหผูเรียนได) อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับประโยชนที่จะเกิดกับลูกศิษยเปนอันดับแรกครูตองมีความเชื่อวา
“เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองได ” จึงจะสามารถพัฒนากิจกรรม
55

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธี การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด, 2554), 11.
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วิธีการ ตลอดจนสื่อตาง ๆ ที่ใชในการสอนเพื่อใหบรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการ
เรียนรูของครูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ครูมืออาชีพตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง หมั่นปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะในการ
ดํารงชีวิตมีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคอยางยั่งยืน พรอมที่จะเจริญเติบโตทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และเปนที่ยอมรับของสังคมและ
ประเทศชาติ ในอนาคตการบริ ห ารจั ดการเป น หน าที่ ห ลั กของผู บ ริ หารโรงเรี ยน
การบริ หาร
(Administration)และการจัดการ (Management) เปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายแตจะบริหารและจัดการอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญที่สุด
เพราะผูบริหารเปนผูกําหนดทิศทางการทํางาน ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพทั้งหลาย เปนผูที่มี
เปาหมายความสําเร็จที่ชัดเจนและมีความมุงมั่นที่จะไปสูเปาหมายนั้นใหจงได ทุมเทพลังกายและความคิด
อยางเต็มกําลัง มีความเปนผูนําทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน รอบรูเปนที่พึ่งทางวิชาการ
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 มีการทํางานและเก็บงานอยางเปนระบบเพื่อให
เกิดสารสนเทศที่มีความหมายและสามารถนําไปใชไดตามความมุงหมายทันการกลุมบุคคลที่มีสวนผลักดัน
ใหเกิดการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ไดแกกรรมการโรงเรียนหรืออาจเรียกเปนอยางอื่น เชน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จะทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการดานตาง ๆ ของโรงเรียน
อันหมายรวมทั้งการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล และหนาที่อื่นตามที่ระเบียบกําหนดคุณภาพ
ผูเรียนขึ้นอยูกับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน หลักสูตรโรงเรียนจะเปนตัว
สะทอนคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาไดเปนอยางดีเพราะหลักสูตรโรงเรียนจะมีการกําหนดจุดหมาย
แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระที่เรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน
ซึ่งจะสะทอนวาผูเรียนมีความรู ความสามารถ เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียน
กําหนดไวหรือไมหลักสูตรที่ดีควรคํานึงถึงบริบทของผูเรียน ทองถิ่นและชุมชน มีการบูรณาการสาระการ
เรียนรู หรือจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับความถนัด ความสามารถและความสนใจของผูเรียน และ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียนตามขีดความสามารถ ทําใหผูเรียนมีความสมบูรณ
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และสมดุลทั้งทางรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และสติปญญานอกจากนั้น สภาพแวดลอมและการบริการ
ก็เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนที่มีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนที่มั่นคงและสะอาดมีแหลงเรียนรูเพียงพอทําใหนักเรียนดําเนินชีวิตอยูในโรงเรียนไดอยางมีความสุข
ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส งผลถึงความสําเร็จในการเรียนดวย56 ซึ่งในแตละมาตรฐานมี
รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1.ครู มี การกํ าหนดเปาหมายคุ ณภาพผู เรีย นทั้งด านความรู ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค
7.2. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
7.3.ครู ออกแบบการจั ด การเรีย นรูที่ ตอบสนองความแตกต างระหวา งบุ ค คลและ
พัฒนาการทางสติปญญา
7.4. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
7.5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย
7.6. ครู ให คํ าแนะนํา คํา ปรึก ษาและแกปญหาให แกผู เรี ย นทั้ง ดานการเรีย นและ
คุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
7.7. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผล
ในการปรับการสอน
7.8. ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
7.9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
8.2. ผู บริ ห ารใชห ลักการบริหารแบบมีส วนร ว มและใชขอมูลผลการประเมิน หรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ

56

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, แนวทางการประเมิ น คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา ลาดพราว, 2554), 5-7.
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8.3. ผู บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การศึก ษาให บ รรลุ เ ป า หมายตามที่กํา หนดไวใ น
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
มาตรฐานที่ 10 โรงเรียนมีการจั ดหลักสู ตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
10.1.หลักสูตรโรงเรียนเหมาะสม สอดคลองกับทองถิ่น
10.2. จั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่ ห ลากหลายให ผู เ รี ย นเลื อ กเรี ย นตามความถนั ด
ความสามารถและความสนใจ
10.3. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน
10.4. สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรูไดดวยตนเอง
10.5. นิเทศ กํากับติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปใชปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
10.6. จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

11.1.หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพที่ใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
11.2. จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
11.3. จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน เรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 12 โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
12.1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
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12.2. จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
12.3. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน
12.4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของโรงเรียน
12.5. นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
12.6. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน57
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกลาว
เกี่ยวกับดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูไวดังนี้ ปจจุบันมีแหลงเรียนรูเกิดขึ้นมากมายในชุมชน มีผูรู
หรือที่เรียกกันวา ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน ที่สามารถใหความรูแกผูเรียนได การเรียนแต
เพียงในหองเรียนจึงไมเพียงพอ เนื่องจากความรูนอกหองเรียนเกิดขึ้นมากมายและรวดเร็ว การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันไปมาระหวางองคกรหลักในชุมชนที่มีความสัมพันธกับ โรงเรียนมีสวนในการ
สงเสริม สนับสนุนและผลักดันใหเกิดการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานได ผูบริหารและ
ครูอาจารยในโรงเรียนคือบุคคลสําคัญที่จะตองประสานงานใหองคกรทองถิ่นและผูนําดานตาง ๆ ได
เข า มาร ว มกั นเรี ย นรู แ ละมีส ว นร ว มจั ด การเรี ยนรู ใ นโรงเรีย นให มากที่ สุ ด ทั้ งในรู ป แบบของ
คณะกรรมการโรงเรียนและรูปแบบอื่น ๆ ตามโอกาส ผูบริหารและครูตองสรางศรัทธาและฟนฟู
บทบาทการเปนผูนําชุมชน ดานการศึกษาใหกลับคืนมา ตองสรางความตระหนักและความเขาใจใน
การมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนวามิใชเพียงแตสนับสนุนดานวัตถุเทานั้น แตตัวบุคลากรและองคกรใน
ทองถิ่นเอง สามารถเปนสื่อการเรียนรูซึ่งกันและกันได รวมทั้งสามารถสรางสังคมแหงการเรียนรูและ
เขาถึงการเรียนรูไดทั้งระดับตนเองและสังคม58 ซึ่งในแตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 13 โรงเรียนมีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู

57

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธี การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด, 2554), 11-12.
58
สํ า นักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน, แนวทางการประเมิน คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา ลาดพราว, 2554), 7.
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13.1. มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
13.2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถาน ระหวางโรงเรียนกับ
ครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ59
ดานอัตลักษณของโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกลาวเกี่ยวกับ
ดานอัตลักษณของโรงเรียน ไวดังนี้ ปจจุบันมีการกําหนดมาตรฐานของเด็กไทยที่พึงปรารถนาของ
สังคมไวในมาตรฐานแกนกลางซึ่งเปนคุณลักษณะที่ผูเรียนควรจะมีเหมือนกันทุกคน แตเนื่องจาก
โรงเรียนแตละแหงมีบริบทที่แตกตางกัน จึงควรมีการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนเปนการเฉพาะของ
ตนเอง อัตลักษณโดดเดนของผูเรียนที่โรงเรียนตองการใหเกิด โรงเรียนตองจัดกิจกรรมโครงการที่เปน
จุดเนนหรือโดดเดนของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนปฏิบัติจนไดรับการยอมรับจากบุคคล ทั้งในระดับชุมชน
และในวงกวาง สงผลสะทอนเปนคุณลักษณะเฉพาะของผูเรียน ตัวอยางเชน โรงเรียนสองภาษา
โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสงเสริมวัฒนธรรมไทย โรงเรียน
สงเสริมคุณธรรม เปนตนการกําหนดอัตลักษณของผูเรียน จนกลายเปนเอกลักษณของโรงเรียน ดูได
จากการวิเคราะหความเปนมาของโรงเรียน เจตนารมณในการจัดตั้ง หรือบริบทของโรงเรียนผาน
กระบวนการประชาพิจารณของกลุมผูที่เกี่ยวของ จนถึงการกําหนดเปนปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วั ต ถุ ป ระสงค โ รงเรี ย น อั ต ลั ก ษณ ข องผู เ รี ย นหรื อ ของโรงเรี ย นต อ งผ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการโรงเรียนซึ่งในแตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้60
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน
ที่กําหนดขึ้น
14.1.จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของโรงเรียน

59

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึ กษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธี การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 6 ,12.
60
สํ า นักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน, แนวทางการประเมิน คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา ลาดพราว, 2554), 7-8.
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14.2. ผลการดําเนินการสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของโรงเรียน61
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได กลาว
เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาไวดังนี้ นอกจากภารกิจดานการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแล ว โรงเรี ย นยั ง มี ภ ารกิ จ ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายของรั ฐ บาลและ
หนวยงานตนสังกัด เพื่อปองกันและแกไขปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เชน การปฏิรูปการศึกษา การ
สงเสริมและสืบสานโครงการตามพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน การปองกันสิ่งเสพติด การพรอมรับการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน การ
อนุรักษพลังงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัย การแกปญหาความขัดแยง การสราง
สังคมสันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ รวมทั้งโรงเรียนยังตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและ
โรงเรียนอีกดวย นอกจากนั้น โรงเรียนยังตองมีการดําเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนา
โรงเรียนสูความเปนเลิศ โดยโรงเรียนจะเปนผูกําหนดมาตรการสงเสริมของโรงเรียนเอง และเสนอ
หนวยงานตนสังกัดใหการรับรองการกําหนดตัวบงชี้มาตรการสงเสริมของโรงเรียน 62ซึ่งในแตละ
มาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมโรงเรียนใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1.จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวปฏิรูปการศึกษา
15.2. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย63
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธี การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 6, 12.
62
สํ า นักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน, แนวทางการประเมิน คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา ลาดพราว, 2554), 8.
63
สํ า นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ,การประเมิ น คุณ ภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 6, 12.
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ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
สภาพทั่วไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปจจุบันตั้งอยูที่หมู 5 ตําบล
เขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีภารกิจในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ใหกับประชากรวัยเรียนในพื้นที่ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเดิมบางนางบวช อําเภอสามชุก อําเภอ
ดานชาง และอํา เภอหนองหญา ไซ มี โ รงเรีย นในสั ง กัดจํ านวน 128 โรง แบ ง ออกเป น อํา เภอ
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 รวมพื้นที่ประมาณ 2,522.055 ตารางกิโลเมตร
กลยุทธทางการศึกษา ปการศึกษา 2556
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิ บาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
วิสัยทัศน (Vision)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เปนหนวยงานหลักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มุงสูมาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมี
คุณภาพ โดยเนนการพัฒนาผูเรียนเปน สําคัญเพื่อให ผูเรียน มีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน
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คานิยม (Value )
“SMART” เป น องค ก รคุ ณ ภาพ “บริ ก ารดี มี คุ ณ ธรรม เลิ ศ ล้ํ า สมรรถนะ 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
จํานวน 1,460 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 19,630 คน
จํานวนหองเรียน
จํานวน 1,206 หอง
จํานวนครู
ผูอํานวยการโรงเรียน
จํานวน 120 คน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
จํานวน 13
คน
ครู
จํานวน 1,057 คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 1,190 คน
จํานวนบุคลากรในสํานักงาน
จํานวน 85
คน 64
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3, แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2556 (ม.ป.ท. , 2556), ไมปรากฏเลขหนา.
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
พิมลพรรณ ดุ ษิยามี ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริ หารเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชน
พบวา 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ 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 สงเสริมใหความรูในการผลิตสื่อ อุปกรณการเรียนการสอน อํานวย
ความสะดวกและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง65
ทรงศักดิ์ ศรีวงษา ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบวา 1) การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการ
รับรูของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายดานและเมื่อทดสอบ
ความแตกตางระหวากลุม พบวา ผู บริหารโรงเรียนรับรูวาโรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธมากกวา
ครูผูสอน 2) การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ มีการรับรูอยูในระดั บมากทั้งโดยภาพรวมและรายดาน เมื่อทดสอบความ
แตกตางระหวางขนาดโรงเรียนพบวา โดยภาพรวมและดานการกําหนดกลยุทธผูบริหารโรงเรียนขนาด
ใหญมีการรั บรู มากกวาผู บริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก ส วนดานการวิเคราะห สภาพแวดล อม ผู บริหาร
65

พิมลพรรณ ดุษิยามี, “การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชน” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศิลปากร,
2550), 82.
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โรงเรียนขนาดใหญมีการรับรูมากกวาผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกนั้นไมแตกตางกัน
3) การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรูของครูผูสอนในโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาด
กลางและขนาดใหญ มีการรั บรูอยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายดาน และเมื่อทดสอบความ
แตกตางระหวางขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและรายดานครูผูสอนในโรงเรียนขนาดกลางมีการ
รับรูมากกวาครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สวนในภาพรวมยกเวนดานการกําหนดกลยุทธ ครูผูสอนใน
โรงเรียนขนาดกลางมีการรับรูมากกวาครูผูสอนในโรงเรียนขนาดใหญ นอกนั้นไมแตกตางกัน66
กาญจนา ศิริวงค ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็นดวย
ในระดับปานกลางวาการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนมีการปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ย
สู งสุ ดคือ การวิเคราะห นโยบายของสํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจั ด
การศึกษา และที่เห็นวามีการปฏิบัติจริงที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือการนําประเด็นสภาพแวดลอมที่วิเคราะหแลว
มาแยกเปนดานโอกาสและอุปสรรคของโรงเรียน 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางของโรงเรียน
โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับปานกลางวาการกําหนดทิศทางของโรงเรียนมีการปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในแตละกลุมสาระที่เห็นวามีการ
ปฏิบัติจริงที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การกําหนดสถานภาพในอนาคตของโรงเรียน โดยพิจารณาจากขอมูลยอน
อดีต ประกอบกับขอมูลปจจุบัน 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็น
ดวยในระดับปานกลางวาการกําหนดกลยุทธของโรงเรียนมีการปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่บรรลุถึงวัตถุประสงคในแตละดาน ที่เห็นวามีการปฏิบัติจริงที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือบุคลากรมีความเขาใจกระบวนการการวางแผนกลยุทธของโรงเรียน 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติกลยุทธของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับปานกลางวาการปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียนมี
การปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบโดยแตงตั้งคณะทํางาน
อยางชัดเจนที่เห็นวามีการปฏิบัติจริงที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก
หนวยงานภายนอก 5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมและประเมินกลยุทธของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็น
ดวยในระดับปานกลางวาการควบคุมและประเมินกลยุทธของโรงเรียนมีการปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มี
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ทรงศักดิ์ ศรีวงษา , “การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุดรธานี” (วิทยานิพนธ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2550) , 73 .

50
คาเฉลี่ยสูงสุ ดคือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินกลยุทธของโรงเรียนที่เห็ นวามีการปฏิบัติจริ งมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือการปรับปรุงแกไขกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น67
ขัตติยา ดวงสําราญ ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก พบวา 1) องคประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กประกอบดวย
6 องคประกอบคือ วางแผนกลยุทธ ประเมินกลยุทธของโรงเรียน กําหนดทิศทางของโรงเรียน กําหนด
กลยุทธของโรงเรียน การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียนและประเมินกลยุทธของโรงเรียน 2) รูปแบบการ
บริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ สํ า หรั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก เป น รู ป แบบที่ ป ระกอบด ว ยองค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ
6 องคประกอบซึ่งมีความเหมาะสม ถูกตอง เปนไปไดและสามารถนําไปใชประโยชนได สอดคลองกับ
กรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย68
จันทรจิรา เพ็งคลาย ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมและการบริหารเชิงกลยุทธ
ของเทศบาลตํา บลในจั งหวัดชุมพร พบวา 1) การมีสวนรวมของเทศบาลตํา บลในจังหวัดชุมพร
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การ
มีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมรับผลประโยชน
2) การบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตํา บลในจังหวัดชุมพร 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
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กาญจนา ศิริ ว งค , “การบริ หารเชิงกลยุทธในโรงเรียนเถิน วิทยา อําเภอเถิน จังหวั ด
ลําปาง” (วิทยานิ พนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552), 126 - 128 .
68
ขั ต ติ ย า ด ว งสํ า ราญ , “รู ป แบบการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ สํ า หรั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ”
(ดุ ษ ฎี นิ พ นธ ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 248 - 251 .
69
จันทรจิรา เพ็งคลาย , “การศึกษาการมีสวนรวมและการบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาล
ตําบลในจังหวัดชุมพร” (วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553), 91 - 93 .

51
พรรณนภา อิ งพงษพันธ ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุ ทธของผู บริ หารกับผลการ
ปฏิ บั ติงานวิชาการในโรงเรียน สั งกั ดองค การบริหารส วนจั งหวั ด กลุ มการศึกษาทองถิ่ นที่ 1 พบว า
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 เพื่อใชในโรงเรียน การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การ
จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของโรงเรียน การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การแนะแนว การวางแผนงานดานวิชาการ การสงเสริ ม
และสนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให
ความเห็น การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ตามลําดับ
3) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0170
เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ ไดทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
สาธิตในจังหวัดนครปฐม พบวา 1) สมรรถนะครูของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตไดดังนี้ ดานสมรรถนะหลัก ดานสมรรถนะประจํางาน 2)
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตไดดังนี้ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา มาตรฐานดานมาตรการ
สงเสริม มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานดานการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการสรางสังคม
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พรรณนภา อิงพงษพันธ, “การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยศิลปากร, 2554) ,
150 - 151 .

52
แหงการเรียนรู 3) สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐมโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 71
สมเกียรติ เหลาวิทยากุล ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 สหวิทยาเขตเบญจบู รพา กรุงเทพมหานคร พบวา 1) ป ญหาการดําเนิ นงานการประกัน
คุณภาพภายในของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดานมีปญหาอยูในระดับนอย 2) การ
เปรียบเทียบระดับปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา กรุงเทพมหานคร ระหวาง
กลุมครูปฏิบัติงานสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและกลุมครูปฏิบัติงานสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบวา ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 72
ขนิ ษ ฐา จรู ญ ชนม ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ง านการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
คณะกรรมการโรงเรี ย นขั้ น พื้ น ฐาน พบว า 1) การปฏิ บั ติ ง านการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดย
ภาพรวมตามขั้ น ตอนการประกั น คุ ณ ภาพภายใน 8 ด า น อยู ใ นระดั บ มาก 2) ความเห็ น ของ
คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ผูบริหารมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนมากที่สุด ครูมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนรองลงมา และ
ผูแทนชุมชนมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอยที่สุด ความเห็นของ
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เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ, “สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจังหวัด
นครปฐม” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) , 107-109 .
72
สมเกียรติ เหลาวิทยากุล , "ปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สห
วิทยาเขตเบญจบูร พา กรุ งเทพมหานคร" (วิทยานิพนธ ปริ ญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), 109-110.
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คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้น ฐานที่มีตอการปฏิบัติงานการประกัน คุณภาพภายในโรงเรี ยนของ
คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน มีความแตกตางกันทั้ง 8 ดาน73
นิภารัตน ปอสีลา ไดทําการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา 1) วัฒนธรรมองคการในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานความมุงประสงคของ
องคการ ดานความหลากหลายของบุคลากร ดานการเอื้ออาทร ดานความไววางใจ ดานคุณภาพ ดาน
การบูรณาการ ดานความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ ดานการยอมรับและดานการตัดสินใจ 2) การ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวาอยูระดับมาก 3 ดาน คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการผดุงระบบประกันคุณภาพ สวนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศการดําเนินการตาม
แผนพัฒนา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาและการรายงาน
คุณภาพการศึกษา อยู ในระดั บปานกลาง 3) วั ฒนธรรมองคการส งผลตอการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน จําแนกแตละดาน ดังนี้ วัฒนธรรมองคการดานการมอบอํานาจ สงผลตอการประกันคุณภาพดาน
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและดานการผดุงระบบประกันคุณภาพ วัฒนธรรมองคการดานการยอมรับ
สงผลตอการประกันคุณภาพการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมองคการดานการ
ยอมรับสงผลตอการประกันคุณภาพการผดุงระบบประกันคุณภาพ74
ภูริชัย ชัยศร ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารที่สัมพันธกับมาตรฐานดานผูบริการตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครปฐม พบวา 1)
ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) มาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและราย
ด า นอยู ใ นระดั บ มาก 3) ทั ก ษะการบริ ห ารกั บ มาตรฐานด า นผู บ ริ ห ารตามมาตรฐานการศึ ก ษา
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ขนิษฐา จรูญชนม, "การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการโรงเรียน
ขั้นพื้นฐาน" (สารนิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550) , 83-86 .
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นิภารั ตน ปอสีล า, “วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลาปากร, 2550) , 100-101 .
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ขั้ น พื้ น ฐานของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในจั ง หวั ด นครปฐม มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .0175
อัชรี วงศกา ไดทําการวิจัยเรื่อง สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 พบวา 1) ความสําเร็จในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยดานผูบริหาร ครูผูสอน การ
วางแผน การมี ส ว นร ว ม ชุ ม ชน การเรี ยนการสอนและระบบประกั น คุ ณภาพภายใน ที่ ส ง ผลต อ
ความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก76
งานวิจัยตางประเทศ
ไพรซ (Price) ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําแผนกลยุทธที่เสนอไวไปปฏิบัติใชกรณีตัวอยางจากเขต
พื้นที่โรงเรียน 3 เขต ประเด็นที่ศึกษา ไดแก สภาพการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติในแตละเขตพื้นที่ระดับ
ความตระหนักในการปฏิบัติตามแผนพื้นที่แตละโรงเรียนระบุไว การประเมินระดับความตระหนักใน
แผนงานในบรรดากรรมการผูทรงคุณวุฒิของแตละโรงเรียน โดยการเปรียบเทียบกับผูบริหารโรงเรียน
และการประเมินความสั มพันธระหวางการรับรู การนํ าแผนกลยุ ทธไปปฏิบัติและตัวแปรอื่น ๆ เชน
ประสบการณการสอนระดับโรงเรียน (มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน หรือประถมศึกษา) สิ่ง
ที่พบจากการศึกษาเสนอแนะวาสวนใหญของเปาหมายแผนกลยุทธมีการนําไปใชในบางระดับ ตามผูดูแล
เขตพื้นที่โรงเรียน กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองในบางประเด็น แตไมตระหนักถึงผลสําเร็จ
ในการนําแผนไปปฏิบัติจริง ประสบการณการสอนระดับชั้นที่สอนมีผลเพียงเล็กนอยตอผลลัพธ และ
ความสนใจของผู ดู แลเขตพื้นที่โรงเรียนในแผนกลยุทธ มี แนวโน มไปในทางสั มพันธ กับผลลั พธ ของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบกับผูดูแลมีความตระหนักมากขึ้นในเอกสารการวางแผน77
75

ภูริชัย ชัยศร, “ทักษะการบริหารที่สัมพันธกับมาตรฐานดานผูบริการตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา ในจังหวั ดนครปฐม” (วิทยานิ พนธ ปริ ญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลาปากร, 2554) , 81 - 84 .
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อัช รี วงศ ก า, "สถานศึ กษาของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา อํ าเภอปง สั ง กั ด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา พะเยา เขต 2 " (สาระนิ พ นธ ปริ ญ ญาการศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 2555), 78-79.
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Illinois school districts" . Dissertation Abstracts International, 62, 07A.
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เฮนเดอรสัน (Henderson) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการพัฒนาและ
การนําแผนประกอบไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา ใชวิธีการศึกษาโดยเขาไปสังเกตในโรงเรียน
และสัมภาษณตัวตอตัว รวมทั้งการวิเคราะหจากเอกสาร ผลการศึกษาพบวา 1) ครูผูสอนมีภาระงาน
มากไมมีเวลาไปปรึกษาคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามแผนทําใหกังวลใจ 2) คณะครูและผูปกครอง
ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับแผนสําเร็จรูปของโรงเรียนนอยหรือไมไดรับการอบรมเลยทําใหขาดความ
เขาใจในวัตถุประสงคของแผน78
บีลล (Beall) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียนเอกชน การสรรหาครู
คาตอบแทนครู การพัฒนาครูและระยะเวลาการอยูในองคกรของครูของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย หากการ
ลงทุนในดานการศึกษาไมเพิ่มสูงขึ้นแลว โรงเรียนคงจะประสบกับปญหาหรือความยากลําบากในการ
แขงขันเพื่อใหไดครูที่มีความสามารถมาทํางานในโรงเรียน การศึกษานี้นําเสนอหัวขอเกี่ยวกับการสรรหา
ครู คาตอบแทนครู การพัฒนาครูและระยะเวลาในการอยูปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน การเก็บ
รวบรวมข อมู ลกระทํ าโดยใช แบบสอบถามครู 652 คน จาก 21 โรงเรี ย นเอกชนในสหรั ฐอเมริ กา
ผลการวิจั ยพบวา 1) ในอีก 10 ปขางหนา จะมีความตองการครูเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะครูสอนวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 2) โครงสรางระบบบริหารคาตอบแทนมีผลกระทบตอความพึงพอใจของ
ครูนอยกวาการนําคาตอบแทนที่โรงเรียนอื่นเสนอมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนที่ครูไดรับในปจจุบัน
3) คณะกรรมการโรงเรียนควรจะบริ หารระบบค าตอบแทนให บรรลุ พั นธกิ จและปรั ชญาโรงเรี ยน
4) ในการบริหารระบบคาตอบแทนตาง ๆ ควรจะนําเรื่ องของหมวดวิชาตาง ๆ ของโรงเรียนเขาไป
พิจารณาดวย 5) ผู บริ หารโรงเรียนมีแนวทางในการพิจารณาระบบเงินเดือน 3 แนวทางดวยกันคือ
แนวทางที่ตายตัว โดยยึดประสบการณการทํางานเปนหลัก แนวทางที่พิจารณาจากผลการทํางาน ไมมี
เกณฑ ที่ กํ า หนดแน น อน เมื่ อ โรงเรี ย นต อ งเข า ไปแข ง ขั น กั บ ระบบตลาดการศึ ก ษาเสรี และ
6) โรงเรียนที่ไมมีนโยบายดานคาตอบแทนที่ชัดเจนจะตองสรางความเขาใจในกลุ มครู เพื่อไมใหเกิด
ปญหาเรื่องความไมยุติธรรมในการพิจารณาขั้นเงินเดือน79
แพททริคและจอหน (Patrick and John) ไดทําการวิจัยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ในการเพิ่มพูนลักษณะ รูปแบบในการตรวจสอบมาตรฐาน โดยรูปแบบการประกันคุณภาพ
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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.
79
John 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) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของประเทศกําลัง
พัฒนา โดยมุงศึกษาประเด็นของคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการใหบริการตอชุมชน
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกําลังพั ฒนาขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการ
จัดบริการสื่อ/อุปกรณ ในการเสริมทักษะการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการทางเทคนิคที่อํานวยความสะดวกในการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนความ
ตองการในเรื่องของระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมในแตละสถาบัน81
ปางซันคุง (Pang Sun Keung) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและการประกัน
คุณภาพ ไดอธิบายการปฏิรู ปคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฮองกง จากรายงานคณะกรรมการ
การศึกษาฉบั บที่ 7 ไดให คําแนะนํ าควรจะใชการประกัน 2 แบบ การควบคุมภายนอกใชการตรวจ
โรงเรียนทั้งหมดโดยผูประกันคุณภาพและการประเมินภายในโรงเรียน การปฏิบัติงานของโรงเรียนจะถูก
ตรวจด วยตั วชี้ วั ดที่ กํ าหนดโดยกระทรวงศึ กษาธิ การ งานวิ จั ยครั้ งนี้ บอกถึ งที่ มา หน าที่ หมวดหมู
คุณลั กษณะของตัวชี้วัด และขอดี ขอเสี ยบของการใชตัวชี้วัด ในการประกันคุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาการศึกษาในฮองกงอยูในชวงการตรวจสอบ สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในฮองกงควรจะสงเสริมโดยการประเมินภายในโรงเรียนมากกวาควบคุมภายนอก ใชการตรวจโรงเรียน
โดยผูประกันคุณภาพในระยะยาว82
สเตลา (Stella) ไดทําวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพในการศึกษาทางไกลในกรณีการแขงขันในเขต
ที่อยูอาศัย การรวมของเทคโนโลยีในรูปแบบทางการศึกษามีชองวางระหวางนักเรียนในโรงเรียนและ
นักเรียนนอกโรงเรียนและมีผลตอการใชมาตรฐานในการกระจายการเรียนรู ดังนั้น การเรียนทางไกลเปน
หนวยยอยของการกระจายการเรียนรู โดยเนนที่นักเรียนอาจจะแบงเปนชวงเวลา ระยะทางของนักเรียนและ
80

Patrick Boyle and John Bowden "Educational quality assurance in university
: An Enhanced Model" Assessment & Evaluation in Higher Educational 22 (June,1997)
11-12.
81
D. Lim, "Quality Assurance in Higher Education in Developing Countries,"
Assurance & Evaluation in Higher Education 24,4 (1999) : 379-390.
82
Pang Sun Keung, Nicholas, Performance Indicators and Quality Assurance.
Education Journal. V28 N2 : 137-155.
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ผูสอน รูปแบบใหมและความหมายที่ไดมาเปนการรวมกันของการเรียนรูแบบดั้งเดิมและผลกระทบจากโลก
แหงการแขงขัน เปนเหตุใหมีความกังวลในรัฐบาลและหนวยงานประกันคุณภาพทั่วโลกแหงการแขงขัน เปน
เหตุใหมีความกังวลในรัฐบาลและหนวยงานประกันคุณภาพทั่วโลกเกี่ยวกับระบบความมั่นคงของชาติ การ
ทํ าตามกฎหมายของผู ให บริ การ การป องกั นจากผู ให บริ การปลอมคุ ณภาพที่ ให บริ การและอื่ น ๆ
องคประกอบโดยทั่วไป คือ ความกังวลในคุณภาพหลายหนวยงานประกันคุณภาพตองตอบสนองถึงสิ่งที่
จําเปนและพิจารณาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทางไกล หลายความคิดที่คิดวาการประกัน
คุณภาพการศึกษาทางไกลเหมือนกับการใชการศึกษาแบบดั้งเดิม หลายขอโตแยงที่วาการทําสอบสมมุติฐาน
การศึกษาทางไกลและกลไกการประกันคุณภาพในปจจุบันยังไมเพียงพอกับคุณภาพของการศึกษาทางไกล83
สรุป
โรงเรียนนับเปนสถาบันหนึ่งที่มีความสําคัญที่มีสวนชวยในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติให
มีคุณภาพ การบริหารงานในโรงเรียนจึงมีความจําเปนที่ตองมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให
โรงเรียนสามารถอยูรอดไดอยางมีเสถียรภาพ ผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพ การบริหารโรงเรียนจึงตองนําเอา
หลักการบริหารเชิงกลยุทธ โดยมุงเนนใหองคกรกําหนดทิศทาง ภารกิจ กลยุทธการดําเนินงานขององคกร
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม พัฒนาปรับปรุงทุกภาคสวนขององคกรใหนํากลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนติดตาม กํากับ ควบคุม และประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนด เพื่อ
เรียนรูผลความกาวหนา ปญหาอุปสรรค นําไปสูการปรับปรุงแกไขตอไป โดยประโยชนของการบริหาร
เชิงกลยุทธคือ องคกรปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดียิ่งขึ้น การจัดสรรทรัพยากรในองคกรสอดคลองและ
สมเหตุสมผล การปรับตัว การขยายตัวขององคกรมีกรอบทิศทางที่ชัดเจน กระตุนใหบุคลากรมองเห็นโอกาส
ภัยคุกคาม จุดแข็ง จุดออน และทิศทางการดําเนินงาน เปดโอกาสใหบุคลากรมีความคิดใชทรัพยากร ซึ่ง
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม 2) การจัดทํา
กลยุทธ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธและ 4) การประเมินผลและการควบคุม วิธีการบริหารเชิงกลยุทธทั้ง 4
ขั้นตอนชวยใหผูบริหารทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมหาวิธีในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและคุณภาพในการจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐานตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน
ดานการจัดการศึกษา ดานสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณสถานศึกษา และดานมาตรการสงเสริม
83

Stella, Antony, Gnanam, A, Quality Assurance in Distance Education : The
Challenges to Be Addressed. Higher Education (The International Journal of Higher
Education and Educational Plannibng, 2004), 146-160.

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจั ยครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงคเพื่อทราบการบริห ารเชิงกลยุ ทธของผูบ ริหารกับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) โดยมี
ผูบริหารโรงเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูใหขอมูล เพื่อใหการดําเนินการ
วิจัยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงเสนอสาระสําคัญของขั้น ตอนการดําเนินการวิจั ยและ
ระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไวเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขั้นตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงการเพื่อใหเกิดเปน
กระบวนการของการดําเนินการตามโครงรางงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติ
ปญหา วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตา ง ๆ ใหสมบูรณ นําเสนอขอ
ความเห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนที่ผูวิจั ยสรางเครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัย โดยไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ แลวจึงนําไปทดสอบใช (try out)
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือแลวนําเครื่องมือที่สรางไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนํา
ขอมูลที่เก็บเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานการวิจัย
ขั้น ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจั ย เปน ขั้ นตอนการร างรายงานผลการวิ จัย นํา เสนอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามที่บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและขนาดของกลุ ม
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของการใชกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot non –
experimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้
O

R
R
X
O

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

X
กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุม
ตัวแปรที่จะศึกษา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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.
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ผูใหขอมูล
ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบดวย 1)ผูบริหารโรงเรียนหรือรองผูบริหาร
โรงเรียนหรือผูทําหนาที่แทน 2)ครูผูสอน และ 3)ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม
ผูใหขอมูลทั้งสิ้น 291 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามขนาดของโรงเรียนในแตละอําเภอของ
จังหวัดสุพรรณบุรี
อําเภอ
ดานชาง
เดิมบางนางบวช
สามชุก
หนองหญาไซ
รวม

ประชากร

กลุมตัวอยาง

ผูใหขอมูล

เล็ก กลาง ใหญ รวม

เล็ก กลาง ใหญ รวม

เล็ก กลาง ใหญ รวม

13
33
13
14

17
9
10
6

5
1
3
4

35
43
26
24

10
25
10
11

13
7
8
5

4
1
2
3

27
33
20
18

30
75
30
32

39
20
23
14

11
2
7
9

80
98
59
55

73

42

13

128

55

32

10

97

166

95

30

291

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษามีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 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
ออกเป น 5 กลุ ม คือ ต่ํากว าปริญญาตรี , ปริ ญญาตรี , ปริ ญ ญาโท , ปริญญาเอก และ อื่น ๆ
(โปรดระบุ……………………….)
1.4 ตํ า แหน ง หน า ที่ ห ลั ก ในโรงเรี ย น หมายถึ ง ตํ า แหน ง หน า ที่ ห ลั ก ของผู ต อบ
แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ ผูบริหารสถานศึกษาหรือรองผูบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูทําหนาที่แทน , ครูผูสอน ,ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5 ประสบการณ การทํ างานในตําแหน งปจจุบั น 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
ปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การวางแผนกลยุ ท ธ ข องโรงเรี ย นโดยมี ก ารวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และนําผลการปฏิบัติ งานที่ผานมา มาวิเคราะหความ
เปนไปได ปรับปรุง แกไข สรุปปญหาและหาแนวทางการดําเนินงานเดิมที่จะเปนปญหา อุปสรรค แลว
กําหนดทางเลือกเพื่อนํามากําหนดเปนกลยุทธเปนขั้นตอนตอไป
ดานการจัดทํากลยุทธ (X2) หมายถึง การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
วัตถุประสงค นโยบายสงเสริมการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่
สอดคลองกันเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามกลยุทธหรือทางเลือกที่วางแผนไว
ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (X3) หมายถึง การดําเนินการตาง ๆ ที่ไดระบุไวใน
แผนงาน โครงการที่ ไ ด ว างแผนไว แ ล ว ตามปฏิทิ น การดํ า เนิ น งานตามกลยุ ท ธ โ ดยมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการและผูรับผิดชอบงาน โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายใหชัดเจน เพื่อให
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธเป นไปดวยความเรียบร อย โดยมีการเสริมแรงและให กําลั งใจแก
บุคลากรดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนมากขึ้น
ดานการประเมินผลและการควบคุม (X4) หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
วา ไดดํ า เนิน การตามปฏิ ทิ นและแผนกลยุ ท ธ ที่ไ ด กํา หนดไว ห รือ ไม โดยมี ก ารกํ า หนดปฏิ ทิน การ
ประเมินผล มีการสรางเครื่องมือและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล เมื่อดําเนินการประเมินผลเสร็จ
เรีย บรอยแล ว มี ก ารรายงานผลต อที่ประชุ ม เพื่อดํ าเนินการปรับ ปรุ ง แกไขและพัฒนาในส ว นที่
บกพรองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
2.2 ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (Ytot) ตามกฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ดาน ดังนี้
ดานคุณภาพผูเรียน (Y1) หมายถึง การที่ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอย างตอเนื่อง มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางสมเหตุผล มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ดานการจัดการศึกษา (Y2) หมายถึง การที่ครู ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง และชุมชน รวมกันปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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รวมทั้งสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน มีการจั ดสภาพแวดล อมและการบริการที่ส งเสริมให ผู เรียนเกิดการเรี ยนรู และมีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Y3) หมายถึง สถานศึกษามีการสราง สงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู มีการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น มีการ
รวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถานบันทางวิชาการและองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อ
พัฒนาวิธีการเรียนรูในชุมชน
ดานอัตลักษณของโรงเรียน(Y4) หมายถึง การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น เพื่อสงผลสะทอนใหเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
ดานมาตรการสงเสริม (Y5) หมายถึง การดําเนินงาน โครงการพิเศษหรือโครงการตาง ๆ
เพื่อสงเสริม พัฒนาสถานศึกษา ใหไดมาตรฐานหรือรักษามาตรฐานใหสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 สวน มี
รายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่องเพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน ประสบการณการทํางานในตําแหนงป จจุบัน
เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามแนวคิดของ วีลเล็นและฮังเกอร (wheelen
and Hunger)
ตอนที่ 3 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ คุณ ภาพของโรงเรีย น สั งกั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
สําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 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.

63
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
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําผล
การศึกษามาสรางเปนเครื่องมือภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเนื้อหาของแบบสอบถามแลวนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม
โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผู ทรงคุณวุฒิ 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 นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาคํานวณคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม (reliability)
ตามวิธีของครอนบั ค (Cronbach)3 โดยใชคาสัมประสิทธิแอลฟา (α – coefficient) ไดคาความ
เชื่อมั่น เทากับ .986 แลวจึงจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใหไดรับ ความร วมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูลตามความจริง ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
เก็บขอมูลไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
3

Lee J.Cronbach, Essential of psychological Testing),3rd ed. (New York :
Herper & Row Publishers, 1978), 161.
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2. ผูวิจัยเดินทางไปแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง
3. จัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังโรงเรียนกลุมตัวอยางที่เดินทางไปเก็บขอมูลดวย
ตนเองไมสะดวก
การวิเคราะหขอมูล
ผู วิจั ยนํ า แบบสอบถามที่ร วบรวมไดทั้ งหมดมาตรวจหาความสมบู ร ณข องแบบสอบถาม
จัดระเบียบขอมูล ลงรหัส รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนตาง ๆ แลวนําขอมูลดังกลาวไป
คํานวณหาคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. การวิ เ คราะห ส ถานภาพส ว นตั ว ของผู ต อบแบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช คื อ ค า ความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหระดับ การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สถิ ติ ที่ ใ ช คื อ ค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ( X ) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ ไ ด จ ากการตอบ
แบบสอบถามไปเปรียบเทียบกันเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)4 รายละเอียดดังนี้
คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารหรือคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับ นอยที่สุด
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 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร สัน (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
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทราบ 1) การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห าร สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 2) คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 3) การบริหารเชิงกลยุทธของ
ผู บ ริ ห ารกั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 3 การวิจัยเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประชากรที่ใชในการ
วิจัยคือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จํานวน
128 โรง กลุมตัวอยางไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified random sampling)
จํานวน 97 โรง ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษาหรือรองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูทําหนาที่แทน
โรงละ 1 คน ครูผูสอน โรงละ 1 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงละ 1 คน
รวมผู ใหขอมูลทั้งสิ้น 291 คน เครื่องมือที่ใชแบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ ของ วีลเล็นและฮังเกอร
(Wheelen and Hunger) จํานวน 4 ดานคือ ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม ดานการจัดทํากล
ยุทธ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธและดานการประเมินและควบคุม ประเภทที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานคุณภาพผูเรียน ดานการจัดการศึกษา ดานสราง
สั ง คมแห ง การเรี ย นรู ดา นอั ต ลั ก ษณ และด า นมาตรการส ง เสริ ม การวิเ คราะห ข อ มู ล ใช ค วามถี่
(frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิจั ยเรื่ องการบริ หารเชิงกลยุทธของผู บริ หารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหาร
เชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 2) คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 3) การบริหาร
เชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยคือแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหาร ตามแนวคิดของ วีลเล็นและฮังเกอร (wheelen and Hunger) และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ตามกฎกระทรวงว า ด ว ยระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ .ศ. 2553
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามความคิดเห็นให
กลุ มตั วอย างซึ่ งได แก โรงเรี ยนในสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 3
จํานวน 97 โรง โดยกําหนดผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนหรือรองผูบริหารโรงเรียนหรือผูทํา
หนาที่แทน ครูผูสอนและประธานคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน โรงละ 3 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 291
คน โดยไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 264 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.72 โดยนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ตอนที่ 3 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ตอนที่ 4 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก ผูบริหารโรงเรียนหรือรองผูบริหารโรงเรียนหรือผูทํา
หนาที่แทน โรงละ 1 คน ครูผูสอน โรงละ 1 คน และประธานคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน โรงละ 1
คน จํานวน 88 โรง รวม 264 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหน าที่หลั กใน
โรงเรียน ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

154
110
264

58.33
41.67
100.00

รวม

17
32
59
156
264

6.44
12.12
22.35
59.09
100.00

รวม

54
104
101
5
0
264

20.45
39.39
38.26
1.90
0
100.00

88
88
88
264

33.34
33.33
33.33
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ไมเกิน 30 ป
31 – 40 ป
40 – 50 ป
51 ป ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ
4. ตําแหนงหนาที่หลักในการทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูทําหนาที่แทน

ครูผูสอน
ประธานคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน
รวม
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ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
สถานภาพ
5. ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
ไมเกิน 5 ป
6 - 10 ป
11 - 15 ป
16 - 20 ป
21 - 25 ป
26 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
68
51
20
27
14
84
264

รอยละ
25.75
19.32
7.58
10.23
5.30
31.82
100.00

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานเพศ ผู ตอบแบบสอบถามสว นใหญเ ปน
เพศชาย จํานวน 154 คน คิดเปน รอยละ 58.33 เพศหญิง จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 41.67
ดา นอายุ พบวา อายุมากที่สุ ดคื อ อายุ 51 ปขึ้น ไป จํ า นวน 156 คน คิดเป น ร อยละ 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 คิดเปน ร อยละ 38.26 ต่ํากวาปริ ญญาตรี
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 20.45 ระดับการศึกษานอยที่สุดคือ ปริญญาเอก จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 1.90 และไมมีระดับการศึกษาสูงสุดอื่น ๆ
ดานตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียนพบวา ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือผูทําหนาที่แทน จํ านวน 88 คน คิดเปนรอยละ 33.34 รองลงมาคือตําแหนงครูผูสอน
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และตําแหนงประธานกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3
ผลการวิเ คราะห การบริ ห ารเชิงกลยุท ธของผู บ ริ หารสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อทราบวาอยูในระดับใด เปนการวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารทั้ง 4 ดาน ตามแนวคิดของ วีลเล็นและฮังเกอร (wheelen and Hunger) ซึ่งวิเคราะหจาก
คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน
ดังตารางที่ 4 - 8
ตารางที่ 4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
(n = 88)
การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
ขอ
S.D. ระดับ
X
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
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 สังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการตรวจสอบ
สภาพแวดลอม
(n = 88)
ขอ
การตรวจสอบสภาพแวดลอม
S.D.
ระดับ
X
1 มีการประชุมชี้แจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ นโยบาย วิสัยทัศน 4.19
0.60
มาก
พันธกิจ ของการบริหารโรงเรียนใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ
2 มีการรวมกันศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกทั้งดานการเมือง 4.01
0.66
มาก
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีรวมกับคณะครูและผูมีสวน
เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3 มีการรวมกันกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน 4.16
0.66
มาก
4 มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อวิเคราะห 4.01
0.69
มาก
โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียน
5 มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อวิเคราะหจุด 4.03
0.70
มาก
แข็งและจุดออน
6 มีการนําผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา ใชเปนขอมูลในการ 3.99
0.71
มาก
ตรวจสอบสภาพแวดลอม
7 มีการรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่นํามาใชในกําหนดกลยุทธ
3.93
0.67
มาก
8 มีการรวมกันสรุปปญหาและเรียงลําดับความตองการเปนขั้นตอน 3.97
0.64
มาก
รวม (X1)
4.04
0.67
มาก
จากตารางที่ 5 พบวาการบริหารเชิงกลยุทธของผู บริหาร สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก
( X = 4.04 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคำถามโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ไดดังนี้ ขอคําถามมีการประชุมชี้แจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ
ของการบริหารโรงเรียนใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( 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
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการจัดทํากลยุทธ
(n = 88)
ขอ
การจัดทํากลยุทธ
S.D.
ระดับ
X
1 มีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศนที่เปนภาพรวมในอนาคต
4.08
0.72
มาก
2 มีการรวมกันกําหนดพันธกิจ ที่เปนบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน
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 มี การร วมกั นกํ าหนดนโยบายเพื่ อส งเสริ มการดํ าเนิ นงานตาม 4.15
0.69
มาก
ยุทธศาสตร
7 มีการรวมกันเรียงลําดับโครงการ กิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติ 4.08
0.68
มาก
ในการจัดทําแผนกลยุทธ
8 มีการรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรรมที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ 4.16
0.63
มาก
9 มีการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดรวมกัน เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ 4.07
0.63
มาก
รวม (X2)
4.12
0.67
มาก
จากตารางที่ 6 พบวาการบริหารเชิงกลยุทธของผู บริหาร สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 3 ด านการจั ดทํ ากลยุ ทธ ทั้ งในภาพรวมและรายข อ อยู ในระดั บมาก
( X = 4.12 , S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคำถามโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ไดดังนี้ ขอคําถามมีการรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรรมที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ มี
คามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.16 , S.D. = 0.63) รองลงมามีคามัชฌิมเลขคณิตเทากันสองขอ
คําถามคือ มีการรวมกันกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ( X = 4.15 , S.D. =
0.69) มีการรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน ( X = 4.15 , S.D. = 0.67) และ
ขอคําถามมีการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดรวมกัน เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด
( X = 4.07 , S.D. = 0.63) ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการปฏิบัติตาม
กลยุทธ
(n = 88)
ขอ
การปฏิบัติตามกลยุทธ
S.D.
ระดับ
X
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการทํางานเพื่อกําหนดหนาที่ 4.32
0.65
มาก
ความรับผิดชอบใหชัดเจน
2 มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธอยางชัดเจน 4.05
0.70
มาก
3 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวมใหชัดเจนและ 4.12
0.68
มาก
ทําความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย
4 ดําเนินการตามแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนดไว
4.02
0.66
มาก
5 มีการเสริมแรงและใหกําลังใจแกบุคลากรดวยวิธีการตาง ๆ 3.95
0.66
มาก
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ก ารดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ บ รรลุ
วัตถุประสงคของโรงเรียนมากขึ้น
รวม (X3)
4.09
0.65
มาก
จากตารางที่ 7 พบวาการบริหารเชิงกลยุทธของผู บริหาร สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ทั้งในภาพรวมและรายขออยู ในระดับมาก
( 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 เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนมากขึ้น มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X = 3.95 ,
S.D. = 0.66) ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการประเมินผล
การควบคุม
(n = 88)
ขอ
การประเมินผลการควบคุม
S.D.
ระดับ
X
1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลยุทธของโรงเรียน
3.91
0.73
มาก
2 กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของโรงเรียนเปนระยะ
3.88
0.73
มาก
3 สรางเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ
3.75
0.83
มาก
4 ติ ด ตามผลการประเมิ น กลยุ ท ธ ที่ ดํ า เนิ น การตามปฏิ ทิ น ที่ 3.77
0.77
มาก
กําหนดไว
5 รายงานผลการดําเนินการตามกลยุทธใหผูมีสวนเกี่ยวของทุก 3.87
0.73
มาก
ฝายทราบ
6 ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกลยุ ท ธ ข องโรงเรี ย นที่ บ กพร อ งให มี ค วาม 3.91
0.73
มาก
สมบูรณเหมาะสมกับโรงเรียนมากขึ้น
รวม (X4)
3.85
0.75
มาก
จากตารางที่ 8 พบวาการบริหารเชิงกลยุทธของผู บริหาร สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการประเมินผลการควบคุม ทั้งในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก
( X = 3.85 , S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคำถามโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หานอย ไดดังนี้ ขอคําถามแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลยุทธของโรงเรียนและขอคําถามปรับปรุง
แกไขกลยุทธของโรงเรียน ที่บกพรองใหมีความสมบูรณเหมาะสมกับโรงเรียนมากขึ้น มีคามัชฌิมเลขคณิต
มากที่สุดเทากันสองขอคําถาม ( X = 3.91 , S.D. = 0.73) รองลงมาคือกําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ
ของโรงเรียนเปนระยะ ( X = 3.88 ,S.D. = 0.73) และขอคําถามสรางเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ
มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X = 3.75 , S.D. = 0.83) ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3
ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 เพื่อทราบวาอยูในระดับใด เปนการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้ง 5 ดาน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งวิเคราะหจากคามัชฌิมเลขคณิต ( X )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน ดังตารางที่ 9 – 14
ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
(n = 88)
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขอ
S.D. ระดับ
X
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
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
จากตารางที่ 9 พบว า คุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยน สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X = 4.12 , S.D. = 0.72)
เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลํ าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานอัตลั กษณของ
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
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานคุณภาพผูเรียน
ขอ
ดานคุณภาพผูเรียน
1 ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
2 ผูเ รียนมีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
3 ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ
4 ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
5 ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
6 ผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป กีฬา / นันทนาการตามจินตนาการ
7 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
8 ผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
9 ผูเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง
10 ผูเรียนเขารวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ดวยความเต็มใจ
11 ผู เ รี ย นมี นิ สั ย รั ก การอ า นและแสวงหาความรู ด ว ยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆรอบตัว
12 ผูเรียนรูจักตั้งคําถามเพื่อคนหาความรูเพิ่มเติมและมีทักษะในการ
อาน ฟง ดู พูดและเขียน
13 ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน
14 ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนองาน
15 ผูเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือการเขียนตามความคิดของตนเอง
16 ผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
17 ผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ แกปญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ
18 ผูเรียนมีความคิดริเริ่มและสรางผลงานดวยความภาคภูมิใจ
19 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนไป
ตามเกณฑของโรงเรียน

4.22
4.06
4.35

S.D.
0.77
0.75
0.70

(n = 88)
ระดับ
มาก
มาก
มาก

4.08
4.16
4.19

0.62
0.63
0.65

มาก
มาก
มาก

4.18
4.20
4.16
4.25

0.63
0.59
0.58
0.62

มาก
มาก
มาก
มาก

4.00

0.70

มาก

3.92

0.73

มาก

3.92

0.73

มาก

3.87
3.76

0.79
0.69

มาก
มาก

3.68
3.74

0.72
0.71

มาก
มาก

3.84
3.83

0.70
0.72

มาก
มาก

X
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ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานคุณภาพผูเรียน (ตอ)
ขอ
ดานคุณภาพผูเรียน
20 ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑของโรงเรียน
21 ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนเปนไป
ตามเกณฑของโรงเรียน
22 ผู เ รี ย นมี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ เ ป น ไปตามเกณฑ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ
23 ผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
24 ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงมั่ นพัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
25 ผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได
26 ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุ จริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชี พ
ที่ตนเองสนใจ
รวม (Y1)

3.96

S.D.
0.62

(n = 88)
ระดับ
มาก

3.84

0.68

มาก

3.68

0.77

มาก

3.80
4.03

0.66
0.65

มาก
มาก

4.17
4.13

0.66
0.65

มาก
มาก

4.00

0.90

มาก

X

จากตารางที่ 10 พบว า คุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยน สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 3 ด านการจั ดการศึ กษา ทั้ งในภาพรวมและรายด านอยู ในระดั บมาก
( X = 4.00 , S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามโดยเรียงลําดับจากคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปนอยไดดังนี้ ขอคําถามสวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอคําถามผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ มีคามัชฌิมเลข
คณิตมากที่สุด ( X = 4.35 , S.D. = 0.70) รองลงมาคือผูเรียนเขารวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและ
พัฒนาสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ( X = 4.25 , S.D. = 0.62) และขอคําถามที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอย
ที่สุ ดเทากันสองดานคือ ผู เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป นไปตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ
( 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
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการจัดการศึกษา
ขอ
ดานการจัดการศึกษา
1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค
2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
3 ครูออกแบบการจัดการเรี ยนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
5 ครูมี การวั ด และประเมิ น ผลที่ มุ ง เน น การพั ฒ นาการเรีย นรูของ
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒ นาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ต น
รับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน
8 ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
10 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
11 ผูบริหารใช หลักการบริหารแบบมี สวนรวมและใชขอมูลผลการ
ประเมิ น หรื อ ผลการวิ จั ย เป น ฐานคิ ด ทั้ ง ด า นวิ ช าการและการ
บริหารจัดการ ตามภาระงาน / กรอบงานบริหารโรงเรียน
12 ผูบ ริหารสามารถบริหารจั ด การศึก ษาใหบ รรลุเป า หมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
13 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการ
กระจายอํานาจ
14 นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
15 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
16 คณะกรรมการโรงเรียนรูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด

4.06

S.D.
0.64

(n = 88)
ระดับ
มาก

4.06

0.68

มาก

3.95

0.68

มาก

3.99

0.66

มาก

3.96

0.68

มาก

4.11

0.63

มาก

3.92

0.72

มาก

4.34
4.27

0.62
0.60

มาก
มาก

4.31
4.34

0.67
0.65

มาก
มาก

4.28

0.68

มาก

4.27

0.66

มาก

4.27
4.27

0.59
0.66

มาก
มาก

4.16

0.74

มาก

X
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการจัดการศึกษา (ตอ)
(n = 88)
ขอ
ดานการจัดการศึกษา
S.D.
ระดับ
X
17 คณะกรรมการโรงเรียนกํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ 4.06
0.71
มาก
ดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
18 ผูปกครองและ ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
4.17
0.64
มาก
19 หลักสูตรโรงเรียนเหมาะสม สอดคลองกับทองถิ่น
4.08
0.64
มาก
20 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 4.06
0.70
มาก
ความสามารถและความสนใจ
21 จัดกิ จกรรมพั ฒนาผู เรี ยนที่ ส งเสริ มและตอบสนองความตองการ 4.12
0.66
มาก
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน
22 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 4.12
0.65
มาก
จนสรุปองคความรูไดดวยตนเอง
23 จัดระบบนิเทศภายใน กํากับติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปใช 4.06
0.66
มาก
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
24 จั ดระบบดูแลช วยเหลื อผู เรี ยนที่ มีประสิ ทธิ ภาพและครอบคลุ มถึ ง 4.18
0.65
มาก
ผูเรียนทุกคน
25 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี 4.16
0.66
มาก
อยู ใ นสภาพที่ ใ ช ก ารได ดี
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกพอเพี ย ง
สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
26 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
4.30
0.60
มาก
27 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน 4.03
0.65
มาก
เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
28 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4.14
0.64
มาก
29 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุง 4.10
0.62
มาก
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
30 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ 4.11
0.66
มาก
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
31 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของโรงเรียน
4.03
0.63
มาก
32 นํา ผลการประเมิ นคุ ณ ภาพทั้ง ภายในและภายนอกไปใช ว างแผน 4.10
0.65
มาก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
33 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
4.25
0.72
มาก
รวม (Y2)
4.14
0.66
มาก
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จากตารางที่ 11 พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการจัดการศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
( X = 4.14 , S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
นอยไดดังนี้ ขอคําถามสวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอคําถามที่ มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดเทากัน
สองขอคือ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปน
ฐานคิดทั้งดานวิชาการและการบริหารจัดการ 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
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการสรางสังคม
แหงการเรียนรู
ขอ
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1 มี ก ารสร า งและพั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู ภ ายในโรงเรี ย นและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียนรวมทั้งผูที่
เกี่ยวของ
2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในโรงเรียน ระหวาง
โรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ
รวม (Y3)

4.17

S.D.
0.70

(n = 88)
ระดับ
มาก

4.02

0.70

มาก

4.10

0.70

มาก

X

จากตารางที่ 12 พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.10 , S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอยไดดังนี้ ขอคําถามมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
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
1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย

4.20

S.D.
0.68

ระดับ
มาก

วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน
2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน
ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน

4.16

0.67

มาก

รวม (Y4)

4.18

0.67

มาก

X

จากตารางที่ 13 พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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
ดํ าเนิ นงานส งเสริ มให ผู เรี ยนบรรลุ ตามเป าหมาย วิ สั ยทั ศน ปรั ชญาและจุ ดเน นของโรงเรี ยน
มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X = 4.16 , S.D. = 0.67) ตามลําดับ
ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ดานมาตรการสงเสริม
(n = 88)

ขอ
ดานมาตรการสงเสริม
1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเนนตามแนว

4.19

S.D.
0.66

ระดับ
มาก

ปฏิรูปการศึกษา
2 ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย

4.14

0.63

มาก

รวม (Y5)

4.17

0.65

มาก

X

จากตารางที่ 14 พบวา คุณภาพการศึ กษาของโรงเรียน สั งกัดสํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 3 ด านมาตรการส งเสริม ทั้ งในภาพรวมและรายดานอยู ในระดั บมาก
( X = 4.17 , S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามโดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
นอยไดดังนี้ ขอคําถามจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย 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
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
การวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาสุ พรรณบุ รี เขต 3 เป น การวิ เ คราะห ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 15
ตารางที่ 15 คาความสัมพันธของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนกับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาพรวม
n = 88
การบริหารเชิงกลยุทธ
ของผูบริหาร

ดานการตรวจสภาพแวดลอม (X1)
ดานการจัดทํากลยุทธ (X2)
ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (X3)
ดานการประเมินผลการควบคุม
(X4)
ดานการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหาร (Xtot)

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ดานการสราง
ดานคุณภาพ
ดานอัตลักษณ ดานมาตรการ
คุณภาพ
ดานการจัด สังคมแหงการ
ผูเรียน
ของโรงเรียน
การศึกษาของ
สงเสริม
เรียนรู
การศึกษา (Y2)
(Y1)
(Y4)
(Y5)
โรงเรียน (Ytot)
(Y3)

.741**
.713**
.760**
.741**

.796**
.800**
.836**
.766**

.710**
.660**
.720**
.718**

.681**
.639**
.652**
.635**

.691**
.672**
.669**
.686**

.772**
.742**
.774**
.756**

.798**

.865**

.760**

.706**

.736**

.824**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 15 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันในทางบวกอยูใน
ระดับสูง (rxy=.842**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผู บริ หารมี ความสั มพั นธ สู งสุ ดกั บคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนด านการจั ดการศึ กษา (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
ดานการตรวจสภาพแวดลอมมีความสัมพันธสูงสุดกับดานการจัดการศึกษา (rxy= .796**) รองลงมา
คือดานคุณภาพผูเรียน (rxy= .741**) และสัมพันธกับดานอัตลักษณของโรงเรียนนอยที่สุด (rxy= .681**)
ดานการจัดทํากลยุทธมีความสัมพันธกับดานการจัดการศึกษามากที่สุด (rxy= .800**) รองลงมาคือ
ดานคุณภาพผูเรียน (rxy= .713**) และสัมพันธกับดานอัตลักษณของโรงเรียนนอยที่สุด (rxy= .639**)
ด านการปฏิ บั ติ ตามกลยุ ทธ มี ความสั มพั นธ กั บด านการจั ดการศึ กษามากที่ สุ ด (rxy=.836**)
รองลงมาคือดานคุณภาพผูเรียน (rxy= .760**) และสัมพันธกับดานอัตลักษณของโรงเรียนนอยที่สุด
(rxy= .652**)
ดานการประเมินผลการควบคุมมีความสัมพันธกับดานการจัดการศึกษามากที่สุด (rxy = .766**)
รองลงมาคือดานคุณภาพผูเรียน (rxy = .741**) และสัมพันธกับดานอัตลักษณของโรงเรียน นอยที่สุด
(rxy = .635**)
สรุปผลการวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
กับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
มี ความสั มพั นธ กั นอย า งมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .01 โดยมี ความสั มพั น ธ กั นในทางบวกหรื อ มี
ความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริ หารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหาร
เชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 2) คุณภาพ
การศึ ก ษาของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 3
3) ความสั มพันธของการบริ หารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(descriptive research) โดยใชโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 3 เปนหนวยวิเคราะหขอมูล (unit of analysis) จํานวน 97 โรง โดยมีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนหรือรองผูบริหารโรงเรียนหรือผูทําหนาที่แทน ครูผูสอนและประธาน
คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 291 คน โดยไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด
264 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.72 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารเชิงกลยุทธของผูบริ หาร 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) ดานคุณภาพผู เรี ยน 2) ดานการจัดการศึกษา 3) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) ดาน
อั ตลั กษณ ของโรงเรี ยน 5) ด านมาตรการส ง เสริ ม โดยสถิ ติ ที่ ใช ในการวิ เคราะห ข อมู ลคื อ ความถี่
(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. การบริ หารเชิ งกลยุ ทธ ของผู บริ ห าร สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น อย ได ดั งนี้ ด านการจั ดทํ ากลยุ ทธ รองลงมาคื อด านการปฏิ บั ติ ตามกลยุ ทธ ด านการตรวจสอบ
สภาพแวดลอมและดานการประเมินผลการควบคุม เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
1.1 ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ มีการประชุมชี้แจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ของการบริหารโรงเรียนใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ รองลงมาคือมีการ
รวมกันกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน มีการรวมกันวิเคราะห สภาพแวดลอม
ภายในเพื่อวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อวิเคราะห
โอกาสและอุ ป สรรคในการพั ฒ นาโรงเรี ย น มี การร ว มกั น ศึ ก ษาสภาพแวดล อ มภายนอกทั้ ง ด า น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีรวมกับคณะครูและผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน มีการนําผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา ใชเปนขอมูลในการตรวจสอบ
สภาพแวดลอม มีการรวมกันสรุปปญหาและเรียงลําดับความตองการเปนขั้นตอน และมีการรวมกัน
วิเคราะหทางเลือกที่นํามาใชในกําหนดกลยุทธ
1.2 ดานการจัดทํากลยุทธ ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ มีการรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรรมที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธ รองลงมาคือมีการรวมกันกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร มีการรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทํา กลยุทธที่ชัดเจน มีการรวมกันกําหนด
ยุทธศาสตรของโรงเรียน มีการรวมกันกําหนดพันธกิจ ที่เปนบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน มีการรวมกัน
กําหนดพันธกิจ ที่เปนบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน มีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศนที่เปนภาพรวมในอนาคต
มีการรวมกันเรียงลําดับโครงการ กิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติในการจัดทําแผนกลยุทธ และมีการเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดรวมกัน เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ
1.3 ด า นการปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ ทั้ ง โดยภาพรวมและรายข อ คํ า ถามอยู ใ นระดั บ มาก
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการทํางานเพื่อ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน รองลงมาคือกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวมให
ชัดเจนและทําความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธอยาง
ชัดเจน ดําเนินการตามแผนกลยุ ทธที่ไดรว มกันกําหนดไว และมีการเสริมแรงและใหกําลังใจแก
บุคลากรดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานตามแผนกลยุทธบรรลุวัตถุประสงคของ
โรงเรียนมากขึ้น
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1.4 ดานการประเมินผลการควบคุม ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดัง นี้ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลยุทธของ
โรงเรียน รองลงมาคือปรับปรุงแกไขกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรองใหมีความสมบูรณเหมาะสมกับ
โรงเรียนมากขึ้น กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของโรงเรียนเปนระยะ รายงานผลการดําเนินการ
ตามกลยุทธใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายทราบ ติดตามผลการประเมินกลยุทธที่ดําเนินการตามปฏิทินที่
กําหนดไว และสรางเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ
2. คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปนอย ไดดังนี้ ดานอัตลักษณของโรงเรียน รองลงมาคือดานมาตรการสงเสริม ดานการจัดการศึกษา
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูและดานคุณภาพผูเรียน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
2.1 ดานคุณภาพผูเรียน ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิม
เลขคณิ ต จากมากไปน อ ย 5 ลํ า ดั บ แรก ได ดัง นี้ ผู เ รีย นป อ งกัน ตนเองจากสิ่ ง เสพติ ด ให โ ทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ รองลงมา คือ
ผูเรียนเขารวมกิจกรรม/โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ ผูเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ ผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
และผูเรียนสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา / นันทนาการตาม
จินตนาการ เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย 5 ลําดับสุดทาย ไดดังนี้ ผูเรียนวางแผน
การทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ รองลงมาคือผูเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนตามความคิดของตนเอง ผูเรียนกําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ
แก ป ญ หาโดยมี เ หตุ ผ ลประกอบ
ผู เ รี ย นมี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ เ ป น ไปตามเกณฑ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ และผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
2.2 ดานการจัดการศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เรียงลําดับคา
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย 5 ลําดับแรก ไดดังนี้ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการบริหารจัดการ ตามภาระงาน / กรอบงาน
บริ หารโรงเรี ยน รองลงมาคือผู เรี ยนครูประพฤติตนเป นแบบอยางที่ดีและเป นสมาชิ กที่ดีของโรงเรี ยน
ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม
สุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน และผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย 5 ลําดับสุดทาย ไดดังนี้
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของโรงเรียน รองลงมาคือครูใชสื่อและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูออกแบบการจัดการเรียนรู
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ที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา และครูมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน
2.3 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
และใชประโยชน จากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนรวมทั้งผูที่เกี่ยวของ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางบุคลากรภายในสถาน
ระหวางโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ
2.4 ด านอั ตลั กษณ ของโรงเรี ยน ทั้ งโดยภาพรวมและรายข อคํ าภามอยู ในระดั บมาก
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน อยไดดังนี้ ผลการดําเนิ นงานสงเสริมให ผูเรียนบรรลุ ตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน และจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียน
บรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน
2.5 ดานมาตรการสงเสริม ทั้งโดยภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เรียงลําดับ
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บรรลุตามเปาหมาย และจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวปฏิรูปการศึกษา
3. การบริ หารเชิ งกลยุ ทธ ของผู บริ หารกั บคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยน สั งกั ดสํ านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธในทางบวกอยูในระดับสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารมี
ความสัมพันธสูงสุดกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดานการจัดการศึกษา รองลงมาคือดานคุณภาพ
ผู เรี ยน ดานการสร างสั งคมแห งการเรี ยนรู ดานมาตรการส งเสริมและมีความสั มพั นธต่ําสุ ดกับดาน
อัตลั กษณของโรงเรียน โดยภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีความสัมพันธสู งสุดกับการ
บริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารดานการปฏิบัติตามกลยุทธ รองลงมาคือดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม
ดานการประเมินผลการควบคุม และมีความสัมพันธต่ําสุดกับดานการจัดทํากลยุทธ
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
1. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย
ที่ ตั้ งไว ว า การบริ ห ารเชิ งกลยุ ทธ ของผู บ ริ หาร สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
สุพรรณบุรี เขต 3 อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารเชิงกลยุทธเปนการตัดสินใจและ
การปฏิบัติการตางๆ ที่จะมีผลตอการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน เพื่อชวยใหวัตถุประสงคของ
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องคกรบรรลุผลสําเร็จจะนําไปสูการเพิ่มโอกาสของความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรการบริหาร
กลยุทธจึงเปนหัวใจสําคัญของงานบริหาร โดยผูบริหารจะตองมีการวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนด
กลยุทธที่แตกตางจากคนอื่น แตเปนความแตกตางเชิงสรางสรรคเพื่อใชเปนแนวทางใหองคกรปฏิบัติงาน
ไดเหนือกวาคูแขงขันและเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตองการได ถาปราศจากแผนกลยุทธ
องคกรจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน ไมมีแผนที่จะสามารถโตตอบหรือเอาชนะการแข งขัน
และไมมีแผนที่จะปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป บุญเลิศ เย็นคงคา ไดกลาววา
การบริหารเชิงกลยุทธคือแผนการดําเนินงานโดยอาศัยการวิเคราะหสภาพแวดลอมจากทั้งภายในและ
ภายนอก นํามาประเมินและวิเคราะหหาทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อการตัดสินใจใหกับองคกร ซึ่งสอดคลอง
กับ จินตนา บุญบงการ ที่ไดกลาววา การบริหารเชิงกลยุทธคือกระบวนการที่ประกอบดวยการวิเคราะห
สภาพแวดล อมและข อมู ลสํ าคั ญของธุ ร กิ จที่ ใช ในการประกอบการตั ดสิ น ใจ การวางแนวทางการ
ดําเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธขององคกรเพื่อที่จะสรางความมั่นใจวา องคกรสามารถ
ที่จะดําเนิ นการไดอย างสอดคล องกับสภาพแวดล อมและสถานการณที่ เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถมี
พัฒนาการและสามารถแขงขันในอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ วีลเลนและฮังเกอร (Wheelen
and Hunger) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธไววา หมายถึงชุดของการตัดสินใจและการ
ปฏิ บั ติ การต าง ๆ ทางด านการจั ดการ ซึ่ งจะเป น ตั วกํ าหนดการดํ าเนิ นงานระยะยาวขององค กร
ประกอบดวย การตรวจสภาพแวดลอม ทั้งภายในและภายนอกองคกร การจัดทํากลยุทธ ซึ่งเปนแผนกล
ยุทธหรือแผนระยะยาว การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม และไดกลาวเพิ่มเติม
วา การศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธเปนการศึกษาที่มุงเนนที่การตรวจสอบและประเมินโอกาส และ
อุปสรรคหรือขอจํากัด โดยคํานึงถึง จุดแข็ง และจุดออน ขององคกรเปนหลักสําคัญ ตามที่สุพานี
สฤษฎวานิช ไดกลาวไววาการบริหารเชิงกลยุทธมีความสําคัญคือ 1) ชวยใหผูบริหารมีการตื่นตัวตอการ
เปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสใหม ๆ และขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้น 2) ชวยใหองคกรมีทิศทางในการดําเนินงานที่
ชัดเจน เห็นแนวทางที่องคกรจะตองปฏิบัติ 3) เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการ
บริหาร 4) ชวยใหองคกรสามารถคาดการณปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และ 5) ชวยใหผูบริหารสามารถ
ยกระดับผลการปฏิบัติงานขึ้นมาได ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ ที่ได กลาวเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธวามีความสําคัญ 4 ประการ คือ 1) มีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร 2) เกี่ยวของกับผูที่ไดผลประโยชนจากองคกร 3) นํามาซึ่งขอบเขตหลายชวงเวลา
ผู บ ริ ห ารควรศึ ก ษาความต อ งการขององค ก รในระยะยาวและระยะสั้ น ด ว ย 4) จะเกี่ ย วข อ งทั้ ง
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผ ล เป นการใช วิ ธี การที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพเพื่ อให บ รรลุ เป าหมายอย างมี
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
ดานการจั ดทํ ากลยุ ทธ ด นการปฏิ บั ติ ตามกลยุ ทธ ด านการตรวจสอบสภาพแวดล อมและด านการ
ประเมินผลการควบคุม ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากในโรงเรียนสวนใหญจะกําหนดใหมีการจัดทํากลยุทธ
หรือแผนระยะยาว ซึ่งเปนหัวใจหลักของการบริหารเพื่อนํามาใชในการบริหารงาน เพื่อใหเหมาะสมกับ
โอกาสและปญหาอุปสรรคที่เปนอยูในขณะนั้นและในการจัดทํากลยุทธนั้นจะตองสอดคลองกับจุดแข็ง
จุดออนของโรงเรียน อีกทั้งตองกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ วัตถุประสงค ภารกิจ เปาหมายและการ
กําหนดทิศทางของโรงเรียน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดไวเพื่อใหสนองตอบตอแนวคิด
หลักการของโรงเรียนซึ่งตองใหสอดคลองกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม ตองมีการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งภายใน เชน ลักษณะของโรงเรียน จุ ดออน จุดแข็ง และสภาพแวดล อม
ภายนอกเชน ลั กษณะของนักเรียน ความคาดหวังของผู ปกครอง บรรยากาศของการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน เมื่อไดกลยุทธที่ตองการแลวตองมีการประเมินผลและควบคุมเพื่อติดตามประเมินผลดูวา กล
ยุทธที่จะนําไปปฏิบัติเปนไปตามแบบที่ไดกําหนดไวหรือไม เพื่อทํา การปรับปรุงและมั่นใจไดวา การ
ปฏิบัติตามหนาที่ตาง ๆ เปนไปอยางสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิมลพรรณ ดุษิยามี ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของ
ผู บริ หารสถานศึกษาเอกชนโดยภาพรวมอยูในระดับมากและยังสอดคล องกับงานวิจัยของทรงศักดิ์
ศรีวงษา ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี พบวาการบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรูของผูบริหาร
โรงเรียนและครูผูสอนอยูในระดับมาก จันทรจิรา เพ็งคลาย ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีสวน
รวมและการบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร พบวาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบล
ในจังหวัดชุมพร โดยรวมอยูในระดับมาก สวนพรรณนภา อิงพงษพันธ ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหาร
เชิงกลยุทธ ของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด องคกรบริหารสวนจังหวัด
กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 พบวาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดองคกรบริหาร
สวนจังหวัดกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก แตกาญจนา ศิริวงค ได
ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลํ าปาง พบวาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาแตละรายดาน พบวา ทุกรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับคามั ชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอยไดดังนี้
1.1 ดานการจัดทํากลยุทธ ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ ในการจัดทํากลยุทธของโรงเรียนมีการจัดทําแผนระยะยาวสําหรับนํามาใชในการบริหารงาน
เพื่อใหเหมาะสมกับโอกาสและปญหาอุปสรรคที่เปนอยูในขณะนั้น สอดคลองกับจุดแข็งจุดออนของ
องคกร มีการกําหนดพันธกิจ กําหนดวัตถุประสงค ที่สามารถบรรลุผลสําเร็จได การพัฒนากลยุทธ
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และกําหนดนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของณัฎฐพันธ เขจร
นั น ทน ที่ ไ ด ก ว า ไว ว า การจั ด ทํ า กลยุ ท ธ เป น กิ จ กรรมเชิ ง กลยุ ท ธ ที่ ต อ เนื่ อ งจากการวิ เ คราะห
สภาพแวดลอม ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินการเชิงกลยุทธในแตละองคกร
และเปนประเด็นสําคัญที่ผูศึกษาดานบริหารธุรกิจควรมีความรู ความเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่
ศึกษาวิชาขั้นสูง เชน นโยบายธุรกิจหรือการจัดการเชิงกลยุทธ สวนพักตรผจง วัฒนสินธและพสุ เดชะ
รินทร ไดกลาวถึงการจัดทํากลยุ ทธวา คือการนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่ไดรับจากการกําหนด
ทิศทางขององคกรและคัดเลือกวากลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับองคกรมากที่สุด การจัดทํากลยุทธ
เปนการกําหนดแนวทาง วิธีการและกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรเพื่อชวยใหองคกรสามารถบรรลุถึง
ภารกิจและวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว สวนพัชรา มั่งชม กลาววาการจัดทํากลยุทธหรือการกําหนด
กลยุทธ คือการกําหนดวัตถุประสงค ภาระหนาที่ เปาหมายหรือแนวทางการดําเนินการและทําการ
ตัดสินใจ โดยมีการวิเคราะหสถานการณแ ขงขันทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดจนปจจัยอื่น ๆ
กําหนดกลยุทธออกมาใชกระบวนการนี้เรียนกวาการกําหนดรูปแบบกลยุทธ
1.2 ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ ผูบ ริห ารและบุ คลากรทางการศึกษามีสว นร วมในการกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจและการวางแผนนโยบายตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและ
การตัดสินใจ มีระบบการทํางานเปนทีม ตางมุงให โรงเรียนมีคุณภาพและประสบความสําเร็จในการ
บริ ห ารและจัดการศึกษา อีกทั้งไดดําเนินการตามแผนงานและโครงการที่กําหนด ซึ่ งปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและตารางที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการประจําป มุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิควิธีที่หลากหลาย เปนตน ดังนั้นผูบริหารจึงตองมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการ
ปฏิบัติที่ดี เพื่อที่จะสรางแนวความคิดใหเกิดเปนผลงานที่เปนรูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
พิบูล ทีป ะปาล ไดกลาวไววา การปฏิบัติตามกลยุทธ เปนกระบวนการดําเนินงานนํากลยุทธและ
นโยบายที่กําหนดไวเขาสูการปฏิบัติดวยการพัฒนาจัดทําเป นโปรแกรมดําเนินงาน จัดทํางบประมาณ
และวิธีการดําเนินงาน ในขั้นนี้อาจจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร โครงสรางและ
ระบบการจัดการทั้งหมดทั่ว ทั้ง องคกรก็ได ซึ่งสอดคล องกับงานวิจัยของ ไพรซ (Price) ไดศึกษา
เกี่ยวกับการนําแผนกลยุทธที่เสนอไวไปปฏิบัติใชกรณีตัวอยางจากเขตพื้นที่โรงเรียน 3 เขต ประเด็นที่
ศึกษา ไดแก สภาพการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติในแตละเขตพื้นที่ระดับความตระหนักในการปฏิบัติตาม
แผนพื้ นที่ แต ล ะโรงเรี ยนระบุ ไว การประเมิ นระดั บความตระหนั กในแผนงานในบรรดากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิของแตละโรงเรียน โดยการเปรียบเทียบกับผูบริหารโรงเรียนและการประเมินความสัมพันธ
ระหวางการรั บรู การนํ าแผนกลยุ ทธ ไปปฏิบั ติและตัวแปรอื่น ๆ เชน ประสบการณการสอนระดั บ
โรงเรี ยน (มั ธยมศึ กษาตอนปลาย มั ธยมศึ กษาตอนต น หรื อประถมศึ กษา) สิ่ งที่ พบจากการศึ กษา
เสนอแนะวาสวนใหญของเปาหมายแผนกลยุทธมีการนําไปใชในบางระดับ ตามผูดูแลเขตพื้นที่โรงเรียน
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองในบางประเด็น แตไมตระหนักถึงผลสําเร็จในการนําแผนไป
ปฏิบัติจริง ประสบการณการสอนระดับชั้นที่สอนมีผลเพียงเล็กนอยตอผลลัพธ และความสนใจของผูดูแล
เขตพื้นที่โรงเรี ยนในแผนกลยุ ทธ มีแนวโนมไปในทางสั มพันธกับผลลั พธของกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ
ประกอบกับผูดูแลมีความตระหนักมากขึ้นในเอกสารการวางแผน ซึ่งถวิล มาตรเลี่ยม ไดกลาววา การ
ปฏิบัติตามกลยุ ทธเป นการเขาสู ระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียน เปนการสนองตอบตอแนวคิด
หลักการของโรงเรียน สอดคลองกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม แตธงชัย สันติวงษ
ไดอธิบ ายวา การปฏิบัติตามกลยุทธมีความสําคัญโดยตรงตอความสําเร็จของกลยุทธ ทั้งนี้เพราะ
กลยุทธที่ดีนั้นจะบรรลุผลสําเร็จได ยอมตองสามารถไดรับการปฏิบัติที่ลุลวงไปได ปจจัยสําคัญ ๆ ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทั้งหลาย คือ วัฒนธรรมองคกรที่มีอยู โครงสรางองคกรที่จัดไวและคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษ ย ตลอดจนความพรอมและความเหมาะสมของระบบและกระบวนการบริหารงาน
ซึ่งสอดคลองกับ ณัฎฐพันธ เขจรนันทน ที่ไดกลาววา การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง การนํากลยุทธ
ที่ถูกกําหนดขึ้นไปประยุกตใชในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสรางบุคลากรและ
การประสานงานรวมกันอยางเปนระบบ ธงชัย สันติวงษ ไดกลาววา การปฏิบัติตามกลยุทธ นับวามี
ความสําคัญโดยตรงตอความสําเร็จของกลยุทธ ทั้งนี้เพราะกลยุทธที่ดีนั้นจะบรรลุผลสําเร็จได ยอม
ตองสามารถไดรับการปฏิบัติที่ลุลวงไปได ปจจัยสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทั้งหลาย
1.3 ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการเริ่มตนของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ
เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบมาชี้แจงแกผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยมีจุดมุงหมายเพื่ อระบุปจจัย
เชิงกลยุทธ ซึ่งการศึกษาสภาพแวดลอมภายในเปนการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนขององคกร ซึ่งจะ
มาใชเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ประกอบกับการบริหารเชิงกลยุทธเปนการบริหารหรือ
การจัดการในลักษณะที่มีการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจ
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวใหมีความสอดคลองกับจุดออนและจุดแข็งขององคกร วิเคราะห
ทางเลือกในการดําเนินงาน โดยการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ภายนอกและกําหนดทางเลือกในการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคลองกับจันทรจิรา เพ็งคลาย ได
ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร พบวา เทศบาลตําบลมีการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อดูโอกาส และภัยคุกคาม มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เพื่อดูจุดแข็งและจุดออน และ มีการสรุปสภาพปญหาและความตองการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับ
จินตนา บุญบงการและณัฎฐพันธ เขจรนันทน ที่ไดกลาวถึง การวิเคราะหสภาพแวดลอม วาผูบริหาร
หรื อนั กกลยุ ทธตองศึกษาและวิเคราะห ปจจัยในดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
องคกร ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ระดับคือ สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดล อมภายใน ซึ่ง
ชนินทร ชุณหพันธรักษ ไดกลาววา การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเปนการคนหา
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โอกาสและอุ ป สรรคต า ง ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานขององค ก ร ส ว นการวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมภายในองคกร เพื่อหาจุดเดนและจุดดอยขององคกร จะเห็นไดวาหากมีการวิเคราะห
ตรวจสอบสภาพแวดลอมเพื่อศึกษาความเปนไปไดของกลยุทธนั้นจะทําเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
ไมเสียผลประโยชน เสียเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของ เฮนเดอรสัน (Henderson) ที่ไดศึกษา
เกี่ย วกั บ บทบาทของคณะกรรมการในการพั ฒ นาและการนํา แผนประกอบไปปฏิ บัติ ในโรงเรี ย น
ผลการศึกษาพบวา 1) ครูผูสอนมีภาระงานมากไมมีเวลาไปปรึกษาคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตาม
แผนทําใหกังวลใจ 2) คณะครูและผูปกครองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับแผนสําเร็จรูปของโรงเรียน
นอยหรือไมไดรับการอบรมเลยทําใหขาดความเขาใจในวัตถุประสงคของแผน
1.4 ดานการประเมินผลการควบคุม ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป นเพราะ การประเมิน ผลและการควบคุมจะชว ยชี้ให เห็ น จุดออนหรือขอบกพร องของแผน
กลยุทธที่ไดนําไปปฏิบัติ และทั้งยังเปนตัวกระตุนระบบการบริหารงานใหมทั่วทั้ง องคกร ซึ่งผูบริหาร
จะนําไปใชเปนเครื่องมือของผูบริหารในการวินิจฉัย ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนเปาหมายการทํา งาน
เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินการไดจนเปนผลสําเร็จ ชวยใหเกิดการประสานงานในแตละหนวยงานที่
เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ และวัดประสิทธิภาพของผูบริหาร การควบคุมที่มีประสิทธิภาพบง
บอกใหรูวาผูบริหารในหนวยงานนั้นเปนผูบริหารที่มีคุณภาพมากนอยเพียงใด โดยโรงเรียนตอง
กําหนดรูปแบบการประเมินโครงการที่หลากหลาย โดยจัดใหมีการรายงานผลตอที่ประชุมเปนลาย
ลักษณอักษรตอผูบ ริห ารระดับ สูง เพื่อที่จะไดหาวิธีการในการแกไขปรับ ปรุงการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้นไป ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลาวโดย
สรุปวา การประเมินผลเปนขั้นตอนที่ผูบริหารโรงเรียนติดตามใหผูรับผิดชอบไดดําเนินการตามที่ได
วางแผนไว โดยมีความมุงหวังที่จะพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนดใหมีการประเมินจาก
บุคลากรหลายฝาย โดยเฉพาะชุมชนรวมประเมิน พักตรผจง วัฒนสินธ และ พสุ เดชะรินทร ไดกลาว
วา การปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ เป น ขั้ น ตอนการนํ า เอากลยุ ท ธที่ ไ ด ว างแผนจั ด ทํ าและคั ด เลื อ กไว ม า
ดําเนินการประยุกตปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว สวน ณัฎฐพันธ เขจรนันทน
ไดกลาววาการนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง การนํากลยุทธที่ถูกกําหนดขึ้นไปประยุกตใชในการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสรางบุคลากรและการประสานงานรวมกันอยางเปน
ระบบ สอดคลองกับทอมปสันและสตริคแลนด (Thomson and Strickland) ไดกลาวไววา การ
ประเมินผลการดําเนินงานและการปรับปรุงแกไขเพื่อเริ่มตนใหม การปรับปรุงแกไขจะเริ่มตั้งแต การ
กําหนดวิสัยทัศน การกําหนดทิศทางในการดําเนินงานระยะยาว การกําหนดวัตถุประสงค การจัดทํา
กลยุทธ หรือการนํากลยุทธไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากประสบการณจริง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให
สอดคลองกับสภาวการณใหม ความคิดใหมและโอกาสที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งสอดคลองกับ จันทรจิรา
เพ็งคลาย ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมและการบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตํา บลใน
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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 หากการลงทุนในดานการศึกษาไมเพิ่มสูงขึ้นแลว
โรงเรียนคงจะประสบกับปญหาหรือความยากลําบากในการแขงขันเพื่อใหไดครูที่มีความสามารถมา
ทํางานในโรงเรียน จะเห็นไดวาการวิจัยนี้ตองมีการประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพหรือเพื่อวัดความ
คุมคาของการสรรหาครูกับคาตอบแทนที่ไดรับ
2. คุณ ภาพการศึ กษาของโรงเรี ย น สังกัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษา
สุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการ
วิจั ย ที่ ตั้ ง ไว วา คุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ย น สั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษา
สุพรรณบุรี เขต 3 อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอก
ประเทศหลายประการที่ทําให การประกันคุณภาพการศึกษา เปนสิ่งจําเปนที่ตองเรงดําเนินการ อาทิ
การตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศต าง ๆ การสื่อสารที่ไรพรมแดน การเพิ่ม
เสรีดานการคาและการบริการ ความคาดหวังของสังคม สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู ขอมูล
ขาวสารตลอดจนข อจํากัดในดานงบประมาณของประเทศ ปจจัยเหล านี้ไดกระตุนให ผูที่อยูในวง
การศึกษาตระหนั กถึงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปรากฏออกมาในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดจุดมุงหมาย และ
หลักการของการจัดการศึกษา ที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียด
ไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และในวรรคสอง บัญญัติวา ระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการที่ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งถือเปนหนาที่ของคนทุกฝายทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยในการดําเนินการตองยึด
หลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของครูผูสอน บิดามารดา ผูปกครอง ชุมชน เขตพื้นที่
การศึกษาหรือหนวยงานที่กํากับดูแลใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย วางแผน ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิดชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพตาม
เป าหมายและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒ น ไดกล า วถึงความหมายของคุณภาพ
การศึกษาไววา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพใหเกิดแกผูเรียน ใหเปนคนดี คนเกง มีความสุข สนุกกับ
การเรียนรูตลอดชีวิต สมศักดิ์ สินธุระเวชญ ไดกลาววา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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เพื่ อ สร า งความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของการจั ด การศึก ษา โรงเรีย นจะต อ งแสดงภาระหน า ที่ ความ
รับผิดชอบตอนักเรียนและผูปกครองนั่นคือ ผลผลิต(นักเรียน) ตองเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด ดังที่
อุทุมพร จามรมาน ไดใหความเห็นวา การประกันคุณภาพเปนการบวนการที่จะยกมาตรฐานของ
โรงเรียนตาง ๆ ที่ยังไมเขามาตรฐานผลักดันใหไดมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับ พรชุลี อาชวอํารุง ได
อธิบายความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง การปฏิบัติทั้งหมดตามระบบและ
แผนที่วางไวอยางเครงครัดเพื่อใหทุกคนเชื่อมั่นวาผลิตภัณฑหรือบริหารมีคุณภาพตามที่ตองการ
เมื่อพิจารณาแตละรายดาน พบวา ทุกรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอยไดดังนี้
2.1 ดานอัตลักษณของโรงเรียน ทั้งในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป น เพราะ การกํา หนดอั ตลั ก ษณข องโรงเรี ย นให ชั ด เจนจะทํ า ให เ กิด ประสิ ทธิ ผ ลในการบริ ห าร
เนื่องจาก อัตลักษณของโรงเรียนคือผลที่เกิดขึ้นกับ ผูเรียนตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน พันธกิจ
และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง โรงเรียนที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โรงเรียนและ
หนวยงานตนสังกัด อัตลักษณ เปนตัวบงชี้ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการประเมินในสองรอบที่ ผานมาที่
ไดมี การตรวจสอบปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน วามีการกําหนดไวหรือไมเทานั้น
ซึ่งในทางปฏิบัติทุกโรงเรียนจะตองกําหนดไวตั้งแตเมื่อกอตั้ง โรงเรียน สวนการประเมินภายนอกรอบ
สามจะประเมินผลวาตัวผูเรียนวามีคุณลักษณะเปนไป ตามสาระที่กําหนดไวในปรัชญา ปณิธาน
วิสั ย ทัศน พัน ธกิ จ หรือไม สอดคล องกับ สํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ไดกล า ว
เกี่ยวกับดานอัตลักษณของโรงเรียน ไววาคือ การพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนเปนการเฉพาะของ
ตนเองอัตลักษณโดดเดนของผูเรียนที่สถานศึกษาตองการใหเกิด กิจกรรมหรือโครงการที่เปนจุดเนน
หรือโดดเดนของโรงเรียนที่ปฏิบัติจนไดรับการยอมรับจากบุคคล ทั้งในระดับชุมชนและในวงกวาง
สงผลสะทอนเปนคุณลักษณะเฉพาะของผูเรียน กําหนดเปนอัตลักษณของผูเรียน จนกลายเปน
เอกลักษณของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ ไดทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะครูกับการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนสาธิตในจั งหวัดนครปฐม พบวา การประกันคุ ณภาพภายในของ
โรงเรียนสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลข
คณิตไดดังนี้ มาตรฐานด านอัตลักษณของโรงเรียน มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม มาตรฐานด าน
คุณภาพผูเรียน มาตรฐานดานการจัดการศึกษา มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
2.2 ดานมาตรการสงเสริม ทั้งในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ โรงเรียนตองจัดโครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู การจัดกิจกรรม
โครงการพิเศษตาง ๆ เชน โครงการรักการอาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหองสมุด เปนตน ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกลาววา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน
แนวทางการปฏิ รู ปการศึ กษาเพื่ อพั ฒนาและส งเสริ มโรงเรี ยนให ยกระดับคุ ณภาพสู งขึ้น สามารถ
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ปรับเปลี่ยนไดตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป เชน การปฏิรูปการศึกษา การสงเสริมหรือสืบ
สานโครงการพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปองกันสิ่งเสพติด การอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม การพรอมรับการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ปางซันคุง (Pang Sun Keung) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ ได
กล าววาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฮองกงควรจะส งเสริมโดยการประเมินภายใน
โรงเรียนมากกวาควบคุมภายนอก ใชการตรวจโรงเรียนโดยผูประกันคุณภาพในระยะยาว
2.3 ดานการจัดการศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะเปนดานที่เกี่ยวกับตัวครู ผูบริหาร คณะกรรมการโรงเรียนซึ่งเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอ
การจัดการศึกษา ดังนั้น ครูควรมีความรูความชํานาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองใหความ
รูทันตอเทคโนโลยี มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรู ผูบริหาร
มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพในการบริ หารงานให บรรลุ วิสั ยทัศน พันธกิจ เปาประสงคที่ไดตั้งไว
คณะกรรมการโรงเรียนกํากับ ติดตาม ดูและและขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ ขนิษฐา
จรูญชนม ไดทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการโรงเรียนขั้น
พื้นฐาน พบวา ความเห็นของคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ผูบริหารมีความเห็นตอการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมากที่สุด ครูมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนรองลงมา และผูแทนชุมชนมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนนอยที่สุด ความเห็นของคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐานที่มีตอการปฏิบัติงานการประกัน
คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย นของคณะกรรมการโรงเรี ย นขั้ น พื้ น ฐาน มี ค วามแตกต า งกั น ทั้ ง 8 ด า น
สอดคลองกับงานวิจัยของ ลิม (Lim) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศกําลังพัฒนา โดยมุงศึกษาประเด็นของคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ ภูริชัย
ชัย ศร ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง ทัก ษะการบริ ห ารที่ สั ม พัน ธ กั บ มาตรฐานด า นผู บ ริ ก ารตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจัง หวัดนครปฐม พบวา มาตรฐานดาน
ผูบริหารตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2.4 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ทั้งในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก
ทั้งนีอ้ าจเปนเพราะ ในโรงเรียนมีการสรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนไวใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู
ด ว ยตนเองได ต ลอดเวลา เช น ห อ งสมุ ด ศู น ย ก ารเรี ย นรู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตร หองปฏิบัติการคอมพิว เตอร หองปฏิบัติการทางภาษา อีกทั้งบุคลากรผู ทรงคุณวุฒิ
ปราชญชาวบาน ยุวเกษตร เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภารัตน ปอสีดา ไดทําการวิจัยเรื่อง
วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา การ
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ประกั น คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย น สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร พบว า โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
เชนเดียวกับ ขนิษฐา จรูญชนม ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน พบวาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
โรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก
2.5 ดานคุณภาพผูเรียน ทั้งในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ทุกโรงเรียนตองไดรับการประเมินคุณภาพทั้งการประเมินคุณภาพภายในโดยจากบุคลากรจากในโรงเรียน
และที่หนวยงานตนสังกัดเปนผูแตงตั้งขึ้น หรือจากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ซึ่งจะดําเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของโรงเรียนในทุก ๆ
5 ป เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียน สอดคลองกับ อัชรี วงศกา ไดทําการวิจัย
เรื่อง สถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 2 พบวามาตรฐานดานคุณภาพผู เรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุ ดรองลงมาคือดาน
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา มาตรฐานดาน อัตลักษณของสถานศึกษา มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
และมาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามลําดับ
3. การบริ หารเชิ งกลยุ ทธ ของผู บริ หารกั บคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยน สั งกั ดสํ านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารมีความสัมพันธสูงสุด
กับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดานการจัดการศึกษา รองลงมาคือดานคุณภาพผูเรียน ดานการสราง
สังคมแหงการเรียนรู ดานมาตรการสงเสริมและมีความสัมพันธต่ําสุดกับดานอัตลักษณของโรงเรียน โดย
ภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีความสัมพันธสูงสุดกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ รองลงมาคือดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม ดานการประเมินผลการควบคุม
และมีความสัมพันธต่ําสุดกับดานการจัดทํากลยุทธ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารเปนผูที่มีสวนสําคัญที่สุด
ในการบริหารโรงเรียน ผูบริหารจะตองเปนบุคคลที่มีความรอบรูในเรื่องของการบริหารโรงเรียน โดย
จะตองมีความรูในเรื่องหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา นโยบายและการวางแผนการศึกษา การ
บริ หารด านวิ ชาการ การบริ หารดานธุรการ การเงิ น การพั สดุ อาคารสถานที่ การบริหารงานบุ คคล
การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความสัมพันธชุมชน
มีการกําหนดนโยบายการบริหารงานที่จะทําใหโรงเรียนมีคุณภาพตาม ผานการประเมินจากทุกหนวยงาน
มีการสงเสริมใหบุคลากรไดเขารับการอบรม พัฒนาตนเองเพื่อใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดสรางแหลงเรียนรูทั้งภายในและนอกโรงเรียน เพื่อให
นักเรียนไดศึกษาคนควาไดตามความสนใจ มีการกําหนดมาตรการที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวย
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ตนเองอยางตอเนื่อง จะเห็นไดวา หากผูบริหารมีการบริหารเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับ
และสรางความพึงพอใจใหกับครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่นตอไป
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย การอภิปรายผล การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
เพื่อเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน ดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจั ยที่ส รุปวา การบริ หารเชิงกลยุ ทธของผู บริหาร สั งกัดสํ านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคา
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังนี้ ดานการจัดทํากลยุทธ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอม และดานการประเมินผลการควบคุม จะเห็นไดวา ดานการจัดทํากลยุทธเปน
ดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุด แสดงใหเห็นวาดานการจัดทํากลยุทธเปนดานที่สําคัญที่สุดในการ
วางแผนกลยุทธของโรงเรียน ดังนั้นผู บริ หารจึงควรใสใจและใหความสําคัญในดานในการบริหาร
จัดการในดานนี้ใหมากขึ้นเพราะเปนดานที่เกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย
โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ที่โรงเรียนจะตองดําเนินการเพื่อเปนการยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนใหสูงขึ้น นอกจากนี้ในดานการประเมินผลและการควบคุมซึ่งมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด
ผูบริหารก็ควรจะใหความสําคัญเชนกัน เพราะเปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตามผลงาน โครงการตาง ๆ ที่
ไดดําเนินการไปแลววาประสบปญหา อุปสรรคใดบาง ซึ่งในขั้นตอนนี้หากผูบริหารใหความสนใจกํากับ
ติดตามผลงานอยางใกลชิด คอยชี้แนะ ใหคําแนะนําจะทําใหการดําเนินการตาง ๆ ที่ไดตั้งเปาหมายไว
นั้นประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่ตองการมากที่สุด
2. ในดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั้น ปรากฏวาในดานคุณภาพผูเรียนมีคามัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุด แสดงใหเห็นวา ผูบริหารควรจะมีมาตรการในการเรงรัดคุณภาพผูเรียนใหมากขึ้นครูและ
นักเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการหรือจัด โครงการ
ตาง ๆ ใหผูเรียนไดแสดงออก ใหมีการเสริมทักษะการอาน การคิดวิเคราะห เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู
จัดคายวิชาการ ใหนักเรียนไดรูจักคิด รูจักตัดสินใจดวยตัวเองใหมีความมั่นใจ กลาแสดงออก
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานดานการบริหารเชิ งกลยุทธของผูบริหาร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
2. ควรศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
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ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย
และรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

105
105

106
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. นางปรานตชญาน กีรติสุนทรรัชต
ตําแหนง ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบานสระบัวก่ํา อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. นายศุภชัย สีทองสุก
ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองทราย อําเภอหนองหญาไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3. นางสาวศุภาพร ผิวงาม
ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองพันเทา อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. นางสุมาลี สุธีกุล
ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
วุฒิการศึกษา ครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
5. นางสาวรักดี สามงามนอย
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและรายชื่อโรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือ

108
108

109
รายชื่อโรงเรียนที่ขอทดลองใชเครื่องมือวิจัย
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จํานวน 10 โรงเรียน
1.โรงเรียนวัดไผขาด
2. โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
3. โรงเรียนวัดเวฬุวัน
4. โรงเรียนวัดทับกระดาน
5. โรงเรียนบานหนองเฝา
6. โรงเรียนบานหัววัง
7. โรงเรียนบานหนองโพธิ์
8. โรงเรียนวัดหัวกลับ
9. โรงเรียนบานหนองกระดี่
10. โรงเรียนวัดเขาพนมนาง
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ภาคผนวก ค
คาความเชื่อมั่นจากการทดลองใชเครื่องมือ
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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

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15
a16
a17
a18

Scale Mean if
Item Deleted
379.3000
379.5000
379.3333
379.6000
379.5333
379.4333
379.4000
379.4333
379.3333
379.3000
379.3000
379.3333
379.3667
379.4667
379.4667
379.5000
379.5000
379.2667

Item-Total Statistics
Scale Variance if
Corrected Item-Total
Item Deleted
Correlation
1700.769
.737
1681.707
.793
1700.575
.689
1701.007
.584
1693.706
.666
1694.875
.730
1696.248
.743
1694.875
.730
1691.678
.742
1690.424
.752
1696.355
.700
1700.989
.681
1701.620
.684
1692.257
.796
1693.016
.782
1687.983
.900
1683.707
.804
1692.823
.705

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
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a19
a20
a21
a22
a23
a24
a25
a26
a27
a28
a29
a30
a31
a32
a33
a34
a35
a36
a37
a38
a39
a40
a41
a42
a43
a44
a45
a46
a47
a48
a49
a50
a51
a52
a53
a54

Scale Mean if
Item Deleted
379.3667
379.3000
379.4667
379.6333
379.7000
379.7000
379.9000
379.7333
379.7000
379.6333
379.2000
379.2333
379.0000
379.5333
379.3000
379.4000
379.4000
379.2000
379.3667
379.3000
379.5667
379.7333
379.8000
379.6667
379.7667
379.7000
379.9333
379.5000
379.7333
379.6000
379.6333
380.0667
379.8333
379.5000
379.3000
379.1333

Item-Total Statistics
Scale Variance if
Corrected Item-Total
Item Deleted
Correlation
1704.723
.688
1698.424
.585
1698.947
.733
1683.344
.729
1698.907
.646
1693.045
.748
1691.610
.654
1690.685
.683
1699.252
.690
1703.964
.650
1706.441
.657
1707.840
.635
1717.517
.474
1702.464
.603
1712.907
.446
1704.179
.723
1697.214
.791
1700.028
.797
1710.102
.477
1713.528
.531
1703.151
.612
1696.478
.720
1689.269
.759
1695.471
.604
1685.702
.785
1696.769
.736
1689.582
.757
1701.431
.709
1703.168
.651
1712.800
.498
1707.068
.540
1696.685
.593
1702.833
.660
1709.845
.601
1709.941
.549
1709.223
.589

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
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a55
a56
a57
a58
a59
a60
a61
a62
a63
a64
a65
a66
a67
a68
a69
a70
a71
a72
a73
a74
a75
a76
a77
a78
a79
a80
a81
a82
a83
a84
a85
a86
a87
a88
a89
a90
a91
a92
a93

Scale Mean if
Item Deleted
379.4000
379.5000
379.5333
379.5667
379.5000
379.4333
379.6333
379.2333
379.2333
379.3000
379.4000
379.4000
379.4000
379.4333
379.2667
379.3000
379.6000
379.5000
379.5000
379.6333
379.5333
379.5000
379.6000
379.3333
379.2000
379.1667
379.4667
379.3667
379.5000
379.5333
379.5667
379.6000
379.2667
379.5000
379.5000
379.4000
379.5667
379.4333
379.5000

Scale Variance if
Item Deleted
1711.421
1704.052
1706.257
1695.426
1702.190
1713.220
1698.792
1713.151
1721.909
1709.321
1709.007
1713.007
1702.455
1712.599
1714.409
1714.010
1679.697
1694.741
1698.672
1682.309
1695.292
1710.466
1674.041
1699.402
1712.097
1702.213
1689.775
1706.309
1699.500
1699.775
1692.668
1694.593
1702.340
1705.155
1699.155
1703.697
1703.633
1709.495
1705.638

Corrected Item-Total
Correlation
.641
.601
.581
.753
.694
.543
.569
.468
.328
.513
.554
.527
.546
.557
.449
.425
.762
.718
.701
.868
.791
.528
.775
.712
.484
.742
.632
.654
.832
.651
.747
.800
.692
.634
.755
.661
.728
.628
.694

Cronbach's Alpha
if Item Deleted
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและรายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง

115
115

116
รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ใชเก็บขอมูลวิจัย
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. โรงเรียนบานหนองกระดี่
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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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยเรื่อง
"การบริ หารเชิงกลยุทธของผูบริ หารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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
แบบสอบถามนี้ ประกอบดวย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่ เกี่ยวของกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ อายุ
ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ตํ า แหน ง หน า ที่ ห ลั ก ในโรงเรี ย น ประสบการณ ใ นการทํ า งานในตํ า แหน ง ป จ จุ บั น
เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบ ริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามทฤษฎีกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของ วีลเล็นและฮังเกอร
(wheelen and Hunger)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สั งกัดสํ านั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุ พ รรณบุ รี เขต 3 ตามกฎกระทรวงวา ดวยระบบหลั กเกณฑและวิ ธีการประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ผูตอบแบบสอบถามในแตละโรงเรียนจํานวน 3 ทาน ไดแก
1) ผูบริหารโรงเรียน/รองผูบริหารโรงเรียน/ผูทําหนาที่แทน จํานวน 1 ทาน
2) ครูผูสอน จํานวน 1 ทาน
3) ประธานคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 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
คํ า ชี้ แ จง โปรดเขี ย นเครื่ อ งหมาย 3ลงใน หน า ข อ ความที่ ต รงกั บ สถานภาพของผู ต อบ
แบบสอบถาม
ขอ

สถานภาพ

1. เพศ
2.

3.

4.

5.

ชาย
หญิง
อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
ไมเกิน 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ (โปรดระบุ…...)
ตําแหนงหนาที่หลักในโรงเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียน/รองผูอํานวยการโรงเรียน/
ผูทําหนาที่แทน
ครูผูสอน
ประธานคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน
ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษปที่เกิน 6เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
ไมเกิน 5 ป
6 - 10 ป
11 - 15 ป
16 - 20 ป
21 - 25 ป
26 ปขึ้นไป1

สําหรับผูวิจัย
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ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอ คําถามแต ล ะขอ แล ว เขียนเครื่ อ งหมาย 3 ลงในชองที่ แสดงระดั บ
คุณภาพ
การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ ข องผู บ ริ ห าร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 3
โดยพิจารณาตามเกณฑดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
ขอที่

การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร

การตรวจสอบสภาพแวดลอม (X1)
1 มีการประชุมชี้แจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ นโยบาย วิสัยทัศน
พันธกิจ ของการบริหารโรงเรียนใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ
2 มี ก ารร ว มกั น ศึ ก ษาสภาพแวดล อ มภายนอกทั้ ง ด า นการเมื อ ง
เศรษฐกิ จ สั ง คมและเทคโนโลยี ร ว มกั บ คณะครู แ ละผู มี ส ว น
เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3 มีการรวมกันกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน
4 มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อวิเคราะหโอกาส
และอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียน
5 มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง
และจุดออน
6 มี ก ารนํ า ผลการปฏิ บั ติ ง านในป ที่ ผ า นมา ใช เ ป น ข อ มู ล ในการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอม
7 มีการรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่นํามาใชในกําหนดกลยุทธ
8 มีการรวมกันสรุปปญหาและเรียงลําดับความตองการเปนขั้นตอน
การจัดทํากลยุทธ (X2)
9 มีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศนที่เปนภาพรวมในอนาคต
10 มีการรวมกันกําหนดพันธกิจ ที่เปนบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน
11 มีการรวมกันกําหนดยุทธศาสตรของโรงเรียน

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1
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ขอที่

การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร

12 มีการรวมกันกําหนดกลยุทธของโรงเรียน
13 มีการรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน
14 มี ก ารร ว มกั น กํ า หนดนโยบายเพื่ อ ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร
15 มีการรวมกันเรียงลําดับโครงการ กิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติใน
การจัดทําแผนกลยุทธ
16 มีการรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรรมที่สอดคลองกับ
แผนกลยุทธ
17 มีการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดรวมกัน เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ
การปฏิบัติตามกลยุทธ (X3)
18 มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการทํางานเพื่อกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบใหชัดเจน
19 มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธอยางชัดเจน
20 กําหนดหนาที่ความรับ ผิดชอบของผู มีสว นรว มให ชัดเจนและทํา
ความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย
21 ดําเนินการตามแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนดไว
22 มีการเสริมแรงและใหกําลังใจแกบุคลากรดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อ
สงเสริมใหการดําเนินงานตามแผนกลยุทธบรรลุวัตถุประสงคของ
โรงเรียนมากขึ้น
การประเมินผลการควบคุม (X4)
23 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลกลยุทธของโรงเรียน
24 กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของโรงเรียนเปนระยะ
25 สรางเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ
26 ติดตามผลการประเมินกลยุทธที่ดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนดไว
27 รายงานผลการดําเนินการตามกลยุทธใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ทราบ
28 ปรับปรุงแกไขกลยุทธของโรงเรียนที่บ กพรองให มี ความสมบูร ณ
เหมาะสมกับโรงเรียนมากขึ้น

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3
แบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณภาพของโรงเรียน สังกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอ คําถามแต ล ะขอ แล ว เขียนเครื่ อ งหมาย 3 ลงในชองที่ แสดงระดั บ
คุณภาพ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
โดยพิจารณาตามเกณฑดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
ขอที่

คุณภาพของโรงเรียน

ดานคุณภาพผูเรียน (Y1)
29 ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
30 ผู เ รี ย นมี น้ํ า หนั ก ส ว นสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน
31 ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ
32 ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
33 ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
34 ผู เรี ย นสร างผลงานจากการเข าร วมกิจกรรมดานศิล ปะ ดนตรี /
นาฏศิลป กีฬา / นันทนาการตามจินตนาการ
35 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
36 ผูเรียนเอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
37 ผูเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตาง
38 ผูเรียนเขารวมกิจกรรม / โครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมดวย
ความเต็มใจ
39 ผู เ รี ย นมี นิ สั ย รั ก การอ า นและแสวงหาความรู ด ว ยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆรอบตัว
40 ผูเรียนรูจักตั้งคําถามเพื่อคนหาความรูเพิ่มเติมและมีทักษะในการ
อาน ฟง ดู พูดและเขียน
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41 ผู เรี ยนเรียนรู ร ว มกันเปนกลุ ม แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน
42 ผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนองาน
43 ผูเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
การเขียนตามความคิดของตนเอง
44 ผูเรียนนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
45 ผู เ รี ย นกํ า หนดเป า หมาย คาดการณ ตั ด สิ น ใจ แก ป ญ หาโดยมี
เหตุผลประกอบ
46 ผูเรียนมีความคิดริเริ่มและสรางผลงานดวยความภาคภูมิใจ
47 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนไป
ตามเกณฑของโรงเรียน
48 ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑของโรงเรียน
49 ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนเปนไป
ตามเกณฑของโรงเรียน
50 ผู เ รี ย นมี ผ ลการทดสอบระดั บ ชาติ เ ป น ไปตามเกณฑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
51 ผูเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
52 ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
53 ผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได
54 ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ
ดานการจัดการศึกษา (Y2)
55 ครู มี การกํ าหนดเป าหมายคุ ณภาพผู เรี ยนทั้ งด านความรู ทั กษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค
56 ครู มี การวิ เคราะห ผู เรี ยนเป นรายบุ ค คลและใช ข อมู ล ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
57 ครูออกแบบการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
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58 ครูใช สื่ อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมผนวกกั บการนําบริบทและภู มิ
ปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
59 ครู มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ มุ ง เน น การพั ฒ นาการเรี ย นรู ข อง
ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
60 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
61 ครู มี ก ารศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ใ นวิ ช าที่ ต น
รับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน
62 ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
63 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ
64 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนา
ผูเรียน
65 ผู บ ริ หารใช ห ลั กการบริ หารแบบมี ส ว นร วมและใช ข อมู ล ผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการบริหาร
จัดการ ตามภาระงาน / กรอบงานบริหารโรงเรียน
66 ผู บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การศึ กษาให บ รรลุ เป า หมายตามที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
67 ผู บ ริ ห ารส ง เสริม และพั ฒ นาศั กยภาพบุ ค ลากรให พ ร อ มรั บ การ
กระจายอํานาจ
68 นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
69 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
70 คณะกรรมการโรงเรียนรูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
71 คณะกรรมการโรงเรีย นกํ ากั บ ติด ตาม ดูแ ลและขับ เคลื่ อ นการ
ดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
72 ผูปกครองและ ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
73 หลักสูตรโรงเรียนเหมาะสม สอดคลองกับทองถิ่น
74 จัดรายวิช าเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผู เรียนเลือกเรี ยนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ
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75 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน
76 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ให ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปองคความรูไดดวยตนเอง
77 จัดระบบนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปใช
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
78 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผูเรียนทุกคน
79 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพที่ใชการไดดี สภาพแวดลอมรม
รื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
80 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัย
ของผูเรียน
81 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
82 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
83 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
84 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
85 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของโรงเรียน
86 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
87 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Y3)
88 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและใชประโยชน
จากแหล งเรี ยนรู ทั้ งภายในและภายนอกโรงเรี ยน เพื่ อพั ฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของโรงเรียนรวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
89 มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ร ะหวางบุ คลากรภายในสถาน ระหวาง
โรงเรียนกับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ
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ดานอัตลักษณของโรงเรียน (Y4)
90 จั ด โครงการ กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นบรรลุ ต ามเป า หมาย
วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน
91 ผลการดําเนินงานสงเสริ มใหผู เรียนบรรลุ ตามเปาหมาย วิสั ยทัศน
ปรัชญาและจุดเนนของโรงเรียน
ดานมาตรการสงเสริม (Y5)
92 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเน นตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา
93 ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบรรลุ
ตามเปาหมาย
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ชื่อ-สกุล
ที่อยู

นางสาวสุภาพร ภิรมยเมือง
20/1 หมู 11 ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
e-mail : orange_som333@hotmail.com
เบอรโทรศัพท : 089-9051802

ที่ทํางาน

โรงเรียนวัดหนองทราย ตําบลหนองราชวัตร
อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2550

พ.ศ.2551
พ.ศ.2554

สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา
ศึกษาตอระดับมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2552 - 2553
พ.ศ.2553 – ปจจุบัน

ครูอัตราจาง โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตําบลบอสุพรรณ
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
ครู คศ.1 โรงเรียนวัดหนองทราย
ตําบลหนองราชวัตร อําเภอหนองหญาไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี 72240

