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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) พัฒนารูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ 3) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การด าเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยผู้วิจัยศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบก่ึงมีโครงสร้าง น าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 6 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง  วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์เนื้อหาได้สภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ และยกร่าง
รูปแบบการบริหารเ ชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารเชิง    
กลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยจัดสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง  แล้วน าข้อมูลจากการบันทึกสนทนากลุ่มมาพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ  โดย
สอบถามผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน 342 คน โดย 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ มีดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการ การ ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกระบวน การ บริหารเชิงกลยุทธ์ดังนี้ 1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ประกอบด้วย วิเคราะห์ปัจจัยภายในก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน วิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกก าหนดโอกาส และอุปสรรค วิเคราะห์ภารกิจและวัฒนธรรมของโรงเรียน ศึก ษา
แนวทางการจัดการศึกษาตาม พ ระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ประเมินภาพในอนาคตของ
สภาพแวดล้อม และจัดล าดับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาโดยเน้นการมีส่วนร่วม 2) การ
ก าหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน
ครอบคลุมทุกระดับ ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย 3) 
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การปฏิบัติตามกลยุทธ์  ประกอบด้วย ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดท าแผน และปฏิทินการ
ปฏิบัติงานทุกฝ่ายร่วมปฏิบัติตามแผน รวบรวมข้อมูลและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ 4) การ
ควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะกรรมการ ก าหนดกรอบ วิธีการ แนวทางการ
ประเมิน สร้างเครื่องมือตัวชี้วัดและระบบการติดตาม ก าหนดปฏิทินการประเมินผล และปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องให้ความสมบูรณ์ 

2) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะ กรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  (1) การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแบบมี  
ส่วนร่วม ประกอบด้วย (1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์  (1.2) การ
ก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา (2) การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนไปสู่การ ปฏิบัติ ประกอบด้วย 
(2.1) การจัดท าแผน ปฏิบัติ การและก าหนดกรอบการวัดผลงาน  (2.2) การบริหาร ปฏิบัติ การและ
บริหารการ เปลี่ยนแปลง และ (3) การติดตาม ควบคุม และประเมินผลแบบเสริมพลัง ประกอบด้วย 
(3.1) การควบคุม ติดตามก ากับผลงาน  (3.2) การประเมินผล /สรุปบทเรียน   

3) ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรร มการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  มีความเหมาะ สมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด  ดังนี้ การติดตาม ควบคุม  และประเมินผลแบบเสริมพลัง     
การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  และการประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนสู่การ
ปฏิบัติ และรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเป็นไปได้ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
ต่ าสุดดังนี้ การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนสู่การป ฏิบัติ การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนแบบ
มีส่วนร่วม และการติดตาม ควบคุม และประเมินผลแบบเสริมพลัง 
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ABSTRACT 
The current research aimed to 1) study the current conditions of the 

strategic management of secondary schools under the Office of the Basic Education 
Commission, 2) improve a model of the strategic management of secondary schools 
under the Office of the Basic Education Commission, and 3) investigate the 
appropriateness and the feasibility of the model of the strategic management of 
secondary schools under the Office of the Basic Education Commission. There were  
3 steps in the study: Step 1; study the current strategic management of secondary 
schools. In the process, relevant documents and research studies were reviewed in 
order to create a conceptual framework and research tool. The tool consisted of a 
structured interview that was used to question 6 secondary school presidents, in order 
to analyze the current strategic management and the drafting of strategic management 
plans for the secondary schools. Step 2; develop the strategic management of the 
secondary schools which made use of the data collected from the first step to set up 
group discussions involving 9 honorable people. The information obtained from 
the discussions was then utilized to develop the strategic management of the 
secondary schools. Step 3; investigate the appropriateness and the feasibility of the 
model with the help of 342 secondary school directors. This was implemented by 
means of multistage stage sampling. The tool adopted in the study was a questionnaire 
with a 5 point rating scale, with a consistency index of 0.80-1.00 and a confidence level of 
0.96. The statistics used in the study were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. 

The results were as follows: 
1) The study of the current conditions of the strategic management of the 

secondary schools under the Office of the Basic Education Commission involved     
1) the analysis of the school environment. The analysis included the analyses of the 
strengths, weaknesses, external factors, obstacles, school duties and cultures, 
educational management based on the National Education Act, future environment, 
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ordering of the problems and the needs for improvement which focused on 
collaboration, 2) the strategy planning consisted of visions, missions and objectives 
which had to cover all levels, success indicators, and the adjustment of the 
strategies so as to be compatible with the policies, 3) the implementation of the 
strategy involved the assignment of responsibilities, the planning and making of the 
working calendar. Moreover, all parties needed to follow the plan, collect data and 
motivate people to work. Lastly, the strategy control and assessment involved the 
formation of the committee, the framework, methods, assessment methods, tools, 
indicators, the follow-up system, the assessment calendar, and the rectification of 
mistakes. 

  2) Improving the strategic management model of secondary schools under 
the Office of the Basic Education Commission consisted of 3 steps: (1) Establishing a 
strategic plan for participatory schools, which consisted of: (1.1) environment analysis 
and determination of strategic factors, and (1.2) school strategy formulation. (2) Coordinating 
power, bringing school strategies into action, which consisted of: (2.1) action plans and set 
frameworks for measuring performance, and (2.2) operations management and change 
management. And (3) Tracking control and empowerment evaluation which consisted 
of: (3.1) follow-up control of work, (3.2) evaluation/summary. 

3) The results of the examination of the strategic management model of 
secondary schools under the Office of the Basic Education Commission revealed that 
it was appropriate, overall, at a high level. Sorting the aspects from the highest 
average to the lowest was as follows: tracking control and empowerment evaluation, 
establishing a strategic plan for participatory schools and coordination of power, 
bringing school strategies into action and the strategic management model of 
secondary school under the Office of the Basic Education Commission. Overall the 
possibilities were at a high level. Sorting the aspects from the highest average to the 
lowest was as follows: coordination of power, bringing school strategies into action, 
establishing a strategic plan for participatory schools and tracking control and empowerment 
evaluation. 
 
Keywords: Model, Strategic Management, under the Office of the Basic Education 

Commission 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความหมายของการศึกษาว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม
การสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อัน เกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต หมวด 1 
ว่าด้วยความมุ่งหมายและหลักการที่มุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สงบสุข และเพื่อให้การจัดการศึกษาได้บรรลุผลตามความมุ่งหมายดังกล่าว จึงก าหนดให้สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง 
การประยุกต์คาวมรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้
ผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุล รวมทั้ง ปลู กฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงา
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ได้ก าหนดหลักการพัฒนา
การศึกษา ทั้งด้านคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม ภายใต้กรอบการปฏิรูปในการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน มีระบบบริห าร
จัดการที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2555)
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม            
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา            
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลกเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ซึ่งในมาตรา 39 ก าหนดให้
กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล     
และงานบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  
การกระจายอ านาจดังกล่าวจะท าให้สถานศึกษามีความคล่องตัวมีอิสระในการบริหารจัดการ และยัง
ก าหนดไว้ชัดเจนให้ยึดหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: 
SBM) ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้
มาตรฐานมีคุณภาพและสามารถพัฒนา ได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการบริหารเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา
บริหารและจัดการศึกษาโดยองค์คณะบุคคลให้มีอ านาจอิสระในการตัดสินใจทั้งในด้านวิชาการ        
ด้านบริหารและงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป (ส านักงานเลขาธิการ
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สภาการศึกษา , 2553) รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานงานที่ปฏิบัติ เพ่ือสร้างโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพสูง เกิดประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องยั่งยืน เป็นการท างานและจัดการองค์การที่เน้นการมีส่วนร่วม          
ของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ส าคัญอย่างน้อย  3 ประการไปพร้อมกัน คือ บรรลุเป้าหมาย
พัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบการบริหารที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน  
โดยผู้บริหารจะต้องวางแผนกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดก าหนดกลยุทธ์ที่แตกต่างจากคนอื่น แต่เป็นความ
แตกต่างเชิงสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้องค์กรปฏิบัติงานได้เหนือ คู่แข่งขันและเพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ (ชูใจ เอื้ออักษร, 2549) 

ผู้บริหารจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการใช้อ านาจบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมกระจายอ านาจให้ทุกคนร่วมรับผิดชอบการบริหารโดยมุ่งหวังผลส าเร็จในการบริหารจัดาร
ศึกษาตามแนวคิดการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และเป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management) ซึ่งสิปปนนท์ เกตุทัต (2552); ชูศักด์ิ ประเสริฐ (2552) และณัฏฐพันธ์          
เขจรนันท์ (2552) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นระบบและแนวคิดด้านการบริหารเชิงคุณภาพ  
เป็นการบริหารศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินงานของผู้บริหารเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์          
และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งการก าหนดแนวทางและทิศทางในการด าเนินงานนั้น  จ าเป็นจะต้อง
วิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง  ๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อ
ก าหนดวิธีการท างานเพ่ิมเติมจากเดิมหรือที่เรียกว่า “กลยุทธ์” พร้อมทั้งจัดท ากิจกรรม แผนงาน หรือ
โครงการให้สอดคล้องในแต่ละกลยุทธ์  เพื่อเป็นแนวทางขององค์กรที่จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้สูงสุดการบริ หารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยกิจกรรมที่ เป็นองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน  
4 กิจกรรม คือ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ ์(Strategic Analysis) การวางแผนกลยุทธ ์(Strategic Planning)  
การน ากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์  
(Strategiccontrol and Evaluation) ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมนี้มีความสัมพันธ์และเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องกัน ผู้บริหารสถานศึกษา  จะต้องพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้มีความสามารถในการ
บริหารงานตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่มีอยู่อย่างมีระบบและคุ้มค่า  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประส บความส าเร็จในอนาคตอย่างยั่งยืนได้  เและจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  ได้แก่ การก้าวสู่ยุคศตวรรษที่  21 การเป็นโลกาภิวัตน์  และการเข้าสู่การ
ประชาคมอาเซียน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปรับพฤติกรรม  ทัศนะคติ 
สร้างความเป็นผู้น ายุคใหม่ไปสู่การเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่ มีสมรรถนะ ทักษะ และเทคนิคการบริหาร
รูปแบบใหม่ โดยมีความสามารถประยุกต์ใช้ทักษะส าคัญ  3 ด้าน คือ ด้านการบริหารตนเอง (Self-
Mastery) ด้านการบริหารทีม (Team Management) และด้านการบริหารผลงาน  (Performance 
Management) เพื่อยกระดับความสามารถและสร้างประสิทธิภาพในตนเอง  เพื่อให้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงดังกล่าว (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2551) 

ในการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ผ่านมาพบว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
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ส่วนใหญ่ ก าลังประสบกับปัญหาที่คล้ายคลึงกันใน 4 ประการ (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ , 2558) คือ   
1) ด้านการบริหารจัดการ ขาดการบริหารข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ และขาดการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ สนับสนุนที่เข้มแข็งและต่อเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด 2) ด้านการเรียนการสอน         
ครูไม่ครบชั้น ครูยังไม่สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและตัด สินใจ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีปัญหาการอ่านและการเขียน มีผลสัมฤทธิ์การเรียนอยู่ในระดับต่ า และขาดทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งขาดทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 3) ด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน การจัดสรรงบปร ะมาณให้กับโรงเรียน
มัธยมศึกษาได้ใช้เกณฑ์การจัดสรรหลาย  ๆ เกณฑ์ เพราะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่าย
งบประมาณ ท าให้โรงเรียนมัธยมศึกษาขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน  และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ขาดการมี ส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เป็นผลให้ส่วนใหญ่ไม่ได้น าผลการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) หรือ           
สมศ. ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมาในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทกว่า 60,000 แห่งทั่วประเทศ พบว่า 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสถานศึก ษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน 20,376 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 62.04 ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จ านวน 12,468 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 37.96 ส่วนใหญ่
ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินในตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน คือ  มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) อยู่ใน
ระดับต่ า (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ , 2558ก) จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน        
(O-Net) ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 รายวิชาไม่ถึงร้อยละ 50.00 โดยเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 30.16 (สถาบันทดสอบทางการศึก ษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน ), 2558) ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 รายวิชาไม่ถึง
ร้อยละ 50.00 โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 24.68 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน ), 2558) จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในทุกรายวิชา ซึ่งสาเหตุส าคัญเป็นผล       
มาจาก (1) การขาดความต่อเนื่องเชิงนโยบาย ประเทศไทยมีระบบการบริหารที่ยึดหลักตามผู้บริหาร 
รูปแบบการศึกษาไทยถูกปรับเปลี่ยนตามแนวคิดของผู้บริหารในแต่ละช่วง ท าให้นโยบายด้าน
การศึกษาต่าง  ๆ ไม่ได้รับการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาไทย        
โดยปัญหาที่เห็ นเป็นรูปธรรม อาทิ นโยบายการปรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากรายวิชาเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท าให้วิชาส าคัญถูกกลืนหายไป เช่น ศีลธรรม ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
ส่งผลให้ตัวป้อนเข้าสู่อุดมศึกษาขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาว 
นโยบายไม่ มีตกซ้ าชั้น แต่มีเด็กที่ผ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในปัจจุบันมากถึงร้อยละ 30 ทั่วประเทศ 
นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความชัดเจน ขณะที่สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีมากถึงประมาณ 20,000 แห่ง ส่งผลให้เกิดปัญหาครูไม่ครบชั้น  
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และนโยบายการปรับเงินเดือนปริญญาตรีเป็นการเพ่ิมค่านิยมปริญญา ส่งผลกระทบต่ออัตราการ  
เข้าเรียนของนักศึกษาด้านอาชีวศึกษาลดต่ าลง ท าให้ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานฝีมือ เพราะ
ผู้เรียนเลือกเรียนสายสามัญในระบบอุดมศึกษามากเกินความจ าเป็นทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งจบแล้วตกงาน
หรือต้องท างานต่ ากว่าวุฒิฯ (2) การขาดการก ากับเชิงปริมาณส่งผลให้เกิดปัญหาหลายประการ           
และ (3) การขาดการควบคุมคุณภาพ โดยเฉพาะการก าหนดอัตราครูในระดับมัธยมศึกษาให้เป็น          
1 ต่อ 20 ซึ่งมากกว่าในระดับประถมศึกษาที่เป็น 1 ต่อ 16 แต่ในขณะที่ต่างประเทศก าหนดสัดส่วน  
ครูต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาน้อยกว่าระดับประถมศึกษา (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน,์ 2558) 

ผู้บริหารที่ก าลังเผชิญอยู่นั้นก็คือปัญหาประสิทธิภาพทางการบริหารโดยเฉพาะในด้านที่
เกี่ยวกับผลผลิต (Productivity) ที่ตกต่ ากว่าเดิม ดังนั้นหากผู้บริหารก าหนดกิจกรรมการบริหารตาม
กระบวนการบริหารแบบเดิมที่อยู่บนพ้ืนฐานสมมติฐานที่ว่า  “อนาคตจะเหมือนกับอดีต ที่ผ่านมา” 
หลักคิดดังกล่าวท าให้องค์การไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันสภาพแวดล้อม
การด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีความสลับซับซ้อนและมีทิศทางไม่แน่นอน  ดังนั้น
ผู้บริหารในฐานะผู้น าขององค์การต้องมีข้อมูลและท าความเข้าใจต่อพลวัตที่เกิดขึ้นสามารถประเมินผล
กระทบ ก าหนดเป้าหมายเพ่ือน าองค์การสู่จุดหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารองค์การ
ปัจจุบันต้องมาทบทวนถึงกลยุทธ์หรือวิธีการที่ใช้ในการด าเนินงานว่ามีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อ
สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงใด  ผู้บริหารต้องเพ่ิมทักษะความสาม ารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางด้านกลยุทธ์  อันจะน าสู่การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์การ  ท าให้ปัจจุบันแนวคิดด้านการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการรวบรวมเอาความรู้
และทักษะต่าง ๆ ที่ศึกษามาหล่อหลอมและรวมเข้าไว้ด้วยกันและท า ให้มองเห็นถึงภาพรวมของวิชา
ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาเพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจเพื่อให้องค์การบรรลุผลตาม
เป้าหมายทั้งในระดับวิสัยทัศน์  กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ ในที่สุด ทั้งนี้การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่
น ามาใช้ในองการต่าง ๆ ปัจจุบันมีหลายรูปแบบส่วนใหญ่เป็นการประยุกต์มาจากรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจมาปรับใช้ตามความเหมาะสมหรือบริบทขององค์การ  (พสุ เดชะรินทร์            
และคนอื่น ๆ, 2553) 

จากแนวคิดและสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง            
ในการจัดการบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา ในการบริหารจัดการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ตามนโยบายการด าเนินงานของกระทรวงศึกษา 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.2.3 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1.3 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกส าร งานวิจัยต่าง  ๆ เพื่อมา

ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยมี 2 แนวคิด ดังนี ้
1.3.1 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 

ความหมายของรูปแบบ จากการสังเคราะห์ความหมายของรูปแบบจากนักวิชาการ
ต่าง ๆ ดังนี้ สมิธ และคนอื่น ๆ (Smith, et al., 1971); บาร์โด และฮาร์แมน (Bardo & Hartman, 
1982); วิลเลอร์ (Willer, 1986); คีฟส์ (Keeves, 1988); ทิศนา แขมมณี (2550); บุญชม ศรีสะอาด 
(2547); พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) แล้วสังเคราะห์
ความหมายของรูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัย หรือตัวแปรต่าง ๆ หรือ
องค์ประกอบที่ต้องการศึกษา โดยอธิบายถึงล าดับขั้นตอนให้เข้าใจง่ายขึ้น 

ความหมายของการพัฒนารูปแบบ จากแนวคิดของ การพัฒนารูปแบบ ของวิลเลอร์ 
(Willer, 1986); สมุทร ช านาญ (2546); รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2548); วิสุทธิ์ เวียงสมุทร (2552);  
สุรินทร เชี่ยวโสธร (2555); สุภารัตน์ ค าเพราะ (2555) และเพลินตา กะลัมพากร (2557) แล้วสังเคราะห ์
ความหมายการพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการสร้างหรือการพัฒนารูปแบบ โดยมี 3 ขั้นตอน 
คือ 1) ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาสภาพปัจจุบัน 2) การพัฒนารูปแบบ 
และ 3) การตรวจสอบรูปแบบ 

1.3.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ จากแนวคิดของ กลูเอคค  และลอเร้น 

(Glueck & Lawrence, 1984); ไรท์ พริงเคิล และครอล (Wright, Pringle & Kroll, 1992); ฮิกกิ้น
และวินซ์ (Higgins & Vincze, 1993); เดวิด (David, 1997); มิลเลอร์ (Miller, 1998); ทอมป์สัน 
และสตริคแลน (Thompson & Strickland, 2003); จินตนาบุญ  บงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 
(2544); เสนาะ ติเยาว์ (2546); สมยศ นาวีการ (2548) และสมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2549) แล้ว
สังเคราะห์ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการวิจัย หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุมและประเมิ น
กลยุทธ ์
จากการศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ เซอร์โต  และปี
เตอร์ (Certo & Peter, 1991); ฮังเกอร์ และวีเลน (Hunger & Wheelen 1998); ธงชัย สันติวงษ์ 
(2533); ชนินทร ชุณหพันธรักษ (2545); จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2548); 
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2549); ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2550); วัชราภรณ์ ทีสุกะ (2557) ; จิร
ประภา อัครบวร (2548) ; สุพจน์ ทรายแก้ว (มปป) ; และ พสุ เดชะรินทร์ (2548) แล้วสังเคราะห์
ความหมาย กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการ วิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การจัดท าแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน 3) การน ากลยุทธ์โรงเรียนไปปฏิบัต ิและ 4) การติดตามควบคุมและประเมินผล 
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จากแนวคิด ดังกล่าวข้างต้น อันประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้วิจัยน าหัวข้อทั้งหมดมาสามารถบูรณาการเป็นก รอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังเสนอในแผนภาพที่ 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ตามระเบียบ

วิธีการวิจัยที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และ 2) ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับระเบียบวิธวีิจัยเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
1.1) ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย
ในขั้นตอนน้ี คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน 6 คน ผู้วิจัยเลือก แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ภูมิภาคละ  
1 คน ได้แก่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ  เกณฑ์การคัดเลือกต้องมี คุณสมบัติ  ประกอบด้วย  1) เป็นผู้บริหารที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท ทางด้านการบริหารการศึกษา มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 15 ปี  และเป็นสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติโดยแสดงถึงศักยภาพของสถานศึกษ า เช่น โรงเรียนพระราชทาน หรือได้รับคัดเลือก

การบริหารเชิงกลยุทธ ์
1. ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
2. กระบวนการบริหารเชิงกุลยุทธ์ 

รูปแบบ 
1. ความหมายรูปแบบ 
2. พัฒนารูปแบบ 
3. องค์ประกอบของรูปแบบ 

 

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ ์
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน 
1.การจัดท าแผนกลยุทธ ์

2.การน ากลยุทธ์ของโรงเรียนไปปฎิบัติ 

3.การติดตามควบคุมและประเมินผล 
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ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบทางการบริหารจัดการ หรือ มี Best Practice ทางการบริหารจัดการ ประเภท
ใดประเภทหนึ่งในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

1.2) ขั้นตอน พัฒนา รูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion:  
FGD) กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยในขั้นตอนน้ี คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน แบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักวิชาการ
ด้านการบริหารการศึกษา สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐ จ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น ผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้บริหารระดับนโยบาย หรือระดับกรม หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 คน 

2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างส าหรับระเบียบวิธวีิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากรในการตรวจสอบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระเบียบวิธีการวิจัย เชิงปริมาณ คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 2,361 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการ ตรวจสอบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
ในการ วิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรม การการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 342 คน  
 
1.5 ค าถามการวิจัย 

1.5.1 สภาพปัจจุบัน การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอย่างไร 

1.5.2 พัฒนา รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะเป็นอย่างไร 

1.5.3 ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับใด 
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1.6 ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
1.6.1 รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษา โดยอธิบายถึง

ล าดับขั้นตอนให้เข้าใจง่ายขึ้น 
  1.6.2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง  กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้การ

ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ประกอบด้วย การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน การน ากล
ยุทธ์โรงเรียนไปสู่การปฎิบัติ  และการติดตาม ควบคุมและประเมินผล  
  1.6.3 รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง  กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้
สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนกล
ยุทธ์แบบมีส่วนร่วม 2) การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนสู่การปฎิบัติ และ 3) การติดตาม 
ควบคุมและประเมินผลแบบเสริมพลัง  
  1.6.4 การวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของโรงเรียนใน
การวางแผนกลยุทธ์โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ และการก าหนด
กลยุทธ์สถานศึกษา 
  1.6.5 การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนสู่การปฎิบัติ หมายถึง การน ากลยุทธ์ของ
โรงเรียนไปสู่การปฎิบัติ โดยด าเนินการจัดท าแผนปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน และการ
บริหารปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
    1.6.6 การติดตาม ควบคุมและประเมินผลแบบเสริมพลัง หมายถึง โรงเรียนด าเนินการ
ควบคุมติดตามก ากับผลงาน และการประเมินผล/สรุปบทเรียน 

1.6.7 ผู้บริหาร โรงเรีย น หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการณ์ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

1.6.8 โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

1.7.1 ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และสถาบันอื่น  ๆ น าองค์ความรู้เกี่ ยวกับรูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาไปเป็นแนวทางในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1.7.2 ส านักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น า องค์ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาไปเป็นแนวทางในการบริหารงานเชิงกลยทุธ ์

1.7.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถน า องค์ความรู้เกี่ ยวกับ
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ไปเป็นแนวทางในการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 

 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปน้ี 
2.1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบและพัฒนารูปแบบ 
2.2 แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
2.3 การสนทนากลุ่ม 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับรูปแบบและพัฒนารูปแบบ 

2.1.1 ความหมายของรูปแบบ 
มีนักวิชาการให้ความหมายของรูปแบบไว้หลายลักษณะ ดังนี้ 
สมิธ และคนอื่น ๆ (Smith, et al., 1971) ให้ความหมายของรูปแบบว่า เป็นการ

ย่อส่วนของจริงให้เล็กลง เพื่อให้สามารถพิจารณาและช่วยท าความเข้าในข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์
หรือพฤติกรรมต่าง ๆ โดยการจัดวางแบบแผนให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนความจริงแต่มิใช่
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

บาร์โด  และฮาร์แมน (Bardo & Hartman, 1982) กล่าวถึง  รูปแบบใน ทาง
สังคมศาสตร์ว่า เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สนใจ เพื่อใช้ในการนิยาม
คุณลักษณะและหรือบรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ โดยรูปแบบเป็นอะไรบางอย่างที่พัฒนาขึ้นมา เพ่ือใช้ในการ
บรรยายคุณลักษณะที่ส าคัญของปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกมุม  เพราะการท าเช่นนั้นจะท าให้รูปแบบ
มีความซับซ้อนและยุ่งยากเกินไปในการที่จะท าความเข้าใจ  ซึ่งจะท าให้คุณค่าของรูปแบบนั้นลดลงไป  
และในการที่จะก าหนดว่า รูปแบบนั้น ๆ ต้องมีรายละเอียดเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้น ๆ ควร
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดเป็นการตายตัว ทั้งนี้ก็แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่าง และ
วัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้อย่างไร 

ชวิเรียน (Schwirian อ้างถึงใน Bardo & Hartman, 1982) กล่าวว่า รูปแบบทาง
สังคมศาสตร์เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่สนใ จ เพื่อใช้ในการนิยาม
คุณลักษณะและหรือบรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ 

พจนานุกรม Contemporary English (1987) ของ Longman ได้ให้ความหมาย
ของรูปแบบไว้ 5 ประการ สามารถสรุปได้เป็น 3 ลักษณะส าคัญ คือ (1) Model หมายถึง สิ่งซึ่งเป็น
แบบย่อส่วนของจริง โดยตรงกับความหมายของภาษาไทยว่ า แบบจ าลอง เช่น แบบจ าลองของ  
เรือด าน้ า เป็นต้น (2) Model หมายถึง สิ่งของหรือคน ที่น ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการ
บางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบหรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น และ (3) Model 
หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑต์่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น 865x เป็นต้น 

อิงลิช และอิงลิช (English & English, 1985 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี , 2536) 
ให้ความหมายของรูปแบบไว้ 4 ลักษณะ คือ (1) แบบจ าลองของจริง (2) ตัวแบบที่ใช้เป็นแบบอย่าง 
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(3) รูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สัญลักษ ณ์และหลักการของระบบ และ  (4) แบบแผน
ตัวอย่างของการด าเนินงานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ในระบบ 

คีฟส์ (Keeves, 1988) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า เป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างของ
ความเก่ียวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวแปรต่าง  ๆหรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือ
เหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

คอร์ซินี และเออร์บาส (Corisini & Auerbach, 1996) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า 
หมายถึง ชุดความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นระหว่างปรากฏการณ์ในโลกความเป็นจริง และโครงสร้างของสิ่งที่
ก าลังศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ในโลกความเป็นจริง 

สไตน์เนอร์ (Styner อ้างถึงใน Good, 2005) ให้ความหมายรูปแบบว่า รูปแบบ  คือ 
สิ่งของสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกับสิ่งของอีกสิ่งหนึ่งและได้จ าแนกความหมายโดยเฉพา ะของรูปแบบเป็น  
2 ลักษณะ คือ (1) รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Models) แบ่งออกเป็นรูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
(Model-of) เช่น รูปแบบหรือแบบจ าลองเครื่องบินเอฟ 16 ล าเล็ก ๆ ที่สร้างจ าลองมาจากเครื่องบิน 
เอฟ 16 เป็นต้น และรูปแบบเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model-for) เช่น รูปแบบหรือแบบจ าลองที่ลอกแบบ
ไว้ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบผลิตเครื่องบิน เอฟ 16 จึงต้องสร้างรูปแบบหรือแบบจ าลองชนิดนี้ขึ้นมาก่อน 
เพื่อที่จะน าไปเป็นต้นแบบผลิตเครื่องบิน เอฟ 16 ล าจริง เป็นต้น และ (2) รูปแบบเชิงแนวความคิด
ของสิ่งที่ใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Models) เป็นรูปแบบหรือแบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยจ าลองมาจาก
ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว แบ่งออกเป็นรูปแบบเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model-of) 
ซึ่งเป็นแบบจ าลองหรือรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยจ าลองมาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว และรูปแบบ  
เชิงแนวความคิดเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model-for) ซึ่งเป็นแบบจ าลองหรือรูปแบบที่สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้อธิบายทฤษฎี 

กูด (Good, 2005) ในพจนานุกรมการศึกษาได้รวบรวมความหมายของรูปแบบเอาไว้  
4 ความหมาย คือ (1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า (2) เป็น
ตัวอย่างเพ่ือเลยีนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ เป็นต้น 
(3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด และ (4) เป็นชุด
ของปัจจัยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันซึ่งรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทาง
ระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้ 

ทิงค์เอ็กชิสท์ (ThinkExist, 2008) ได้ให้ความหมายของค าว่า รูปแบบ (Model) ไว้
ว่าเป็นแบบจ าลองระบบการปฏิบัติงาน หรือแบบแปลนของการก่อ สร้างที่วาดไว้ล่วงหน้า หรือสิ่งของ
ที่เป็นตัวแทนแสดงความคิดของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือสิ่งที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้า 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน , 2546 ) ให้
ความหมายไว้ว่ารูปแบบ หมายถึง รูปที่ก าหนดขึ้นเป็นหลักหรือเป็นแนวซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

บุญชม  ศรีสะอาด (2547) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง  ๆสามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง  ๆที่มีใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในรูปแบบต่าง  ๆอธิบายถึงล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ 

วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ์ (2547) กล่าวไว้ว่า รูปแบบเป็นการจ าลองภาพในอุดมคติที่
น าไปสู่การอธิบาย คุณลักษณะส าคัญของปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
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ทิศนา แขมมณี (2551) ได้กล่าวอธิบายความหมาย ของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ 
หมายถึง ตัวแทนที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งที่เป็นจริงอย่างหนึ่ง  
หรือ เป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการหาความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์ 

ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล (2552) รูปแบบ  หมายถึง  โครงสร้างโปรแกรม แบบจ าลองหรือ  
ตัวแบบที่จ าลองสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้าง  
ที่จะต้องน ามาศึกษาเพ่ือใช้ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยอธิบาย
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง  ๆของรูปแบบนั้น ๆ 

มาลี  สืบกระแส (2552)  รูปแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบจ าลองของสิ่งที่เป็น
รูปธรรม เช่น  ระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบที่เป็นแบบจ าลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือเขียนในรูป
สมการคณิตศาสตร์ หรือสมการพยากรณ์หรื อเขียนเป็นข้อความ จ านวน หรือภาพ หรือแผนภูมิหรือ  
รูปสามมิต ิ

จากความ หมายของรูปแบบดังกล่าวข้างต้น สามารถ สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึ ง  
สิ่งที่แสดงถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัย ที่ต้องการศึกษา  โดยอธิบายถึงล าดับขั้นตอนให้ เข้าใจ
ง่ายขึ้น 

2.1.2 การพัฒนารูปแบบ 
วิลเลอร์ (Willer, 1986) กล่าวว่า ในการพัฒนาแบบจ าลองนั้นอาจมีขั้นตอนในการ

ด าเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วอาจแบ่งเป็น 2 ตอนใหญ่  ๆ คือ การสร้าง (Construct) 
แบบจ าลอง และการหาความตรง (Validity) ของแบบจ าลอง 

สมุทร ช านาญ (2546) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน มุ่งศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมแบ่งการวิจัย 4 ขั้น คือ 1) การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ
บริหารโรงเรียนที่ใช้โ รงเรียนเป็นฐาน และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อก าหนดกรอบความคิด
ในการวิจัย 2) การสร้างรูปแบบจ าลองเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน โดยมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ  ด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย เพื่ อถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 3) การพัฒนารูปแบบบริหารสถานศึกษาที่
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยใช้เทคนิคเดลฟายจากผู้เช่ียวชาญ และ 4) การตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา 

รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2548) ท าการวิจัยเรื่อง ได้พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพ
ทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดขั้นตอบของการพัฒนารูปแบบไว้ 5 ขั้น คือ   
(1) การศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ โดย
การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ได้รับ เลือกเป็นโครงการน าร่องการวิจัยและการ
พัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษา
สภาพจริงจากการรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพ (2) การสร้าง  
รูปแบบจ าลองเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์ การ โดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จาก
การศึกษาในข้อที่ 1 น ามาสร้างรูปแบบจ าลองระบบบริหารคุณภาพทั้งทั้งองค์การด้วยการสร้างเป็น
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแบบเลือกตอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ (3) การพัฒนารูปแบบระบบบริ หารคุณภาพทั้งองค์การ โดยใช้เทคนิค
เดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยการใช้รูปแบบจ าลอง
จากข้อที่ 2 น ามาวิเคราะห์และก าหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การด้วยเทคนิค  
เดลฟาย 3 รอบ (4) การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบกา รบริหารคุณภาพทั้งองค์การเพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา และ (5) การสรุปและน ารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ
และจัดท าเป็นรายงานผลการวิจัยต่อไป 

วิสุทธิ์ เวียงสมุทร (2552) กล่าวถึงขึ้นตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2 ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การด าเนินงานศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผู้วิจัย
ด าเนินการ 2 กิจกรรมดังน้ี 1) ศึกษาเอกสารหลักการแนวคิดทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างต้นร่างรูปแบบ การสร้างต้นร่างรูปแบบ โดยการสังเคราะห์ผล
จากการศึกษาเอกสารขั้นตอนที่ 1 มาสร้างเป็นต้นร่างรูปแบบ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของต้นร่างรูปแบบ ด าเนินการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของต้นร่างรูปแบบ โดยน าต้นร่างรูปแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมแล้ว
ปรับปรุงตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบ 
สุรินทร เชี่ยวโสธร (2555 ) ศึกษารูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับ

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒ นา  ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน  
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพ่ึงประสงค์ของรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกองทัพบก 2) ร่างรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการพร้อม
คู่มือการใช้ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม 4) ปรับปรุงรูปแบบการบริห ารเชิงยุทธศาสตร์
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกองทัพบก 5) ทดลองใช้ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และ  
6) ปรับปรุงรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก พร้อมคู่มือ
การใช้ 

สุภารัตน์ ค าเพราะ (2555 ) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ได้ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 5 ขั้น คือ 
1) ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) ศึกษาปัญหา สภาพการ
บริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เพื่ อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน 3) ร่างรูปแบบการพัฒนาบริหาร
สถานศึกษาแบบบูรณาการ เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน 4) การประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของร่างรูปแบบการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง
โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ของผู้เช่ียวชาญ และ 5) ยืนยัน ตรวจสอบความ
สอดคล้องเหมาะสม และประโยชน์ของรูปแบบบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรู้ทั้งโรงเรียน 
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เพลินตา กะลัมพากร  (2557 ) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 6 ขั้นตอน คือ 
1) ศึกเอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง  2) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 3) สร้างรูปแบบ  4) พัฒนารูปแบบ 
ยกร่างรูปแบบ 5) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และ 6) ปรับปรุงและน าเสนอ 

จากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รูปแบบใด ๆ ผู้วิจัยสามารถน ามาสังเคราะห์สรุปเป็นขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้
ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  การสังเคราะห์ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ ์
 

ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 

W
ill

er
 (1

98
6 

)  

สม
ุทร

 ช
 าน

าญ
 (2

54
6)

 

รุ่ง
รัช

ดา
พร

  เ
วห

ะช
าต

 ิ(2
54

8)
 

วิส
ุทธ

ิ์ เว
ียง

สม
ุทร

 (2
55

2)
 

สุร
ินท

ร 
เช

ี่ยว
โส

ธร
 (2

55
5)

 

สุภ
าร

ัตน
์ ค

 าเพ
รา

ะ 
(2

55
5)

   

เพ
ลิน

ตา
 ก

ะล
ัมพ

าก
ร (

25
57

) 

ผู้ว
ิจัย

 

1. การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยเกี่ยวข้อง 
- ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- สร้างกรอบแนวคิด 
- ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
- สภาพปัญหาและสภาพพึ่งประสงค์ 

-        

2. การพัฒนารูปแบบ 
 - สร้างรูปแบบ 
- ร่างรูปแบบ 
- พัฒนารูปแบบ 

        

3. การตรวจสอบรูปแบบ 
- ตรวจสอบรูปแบบ 
- ประเมินรูปแบบ 
- ปรับปรุง 
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จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบผู้วิจัย
สรุปว่า การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการสร้างหรือ การพัฒนารูปแบบ โดยมี  3 ขั้นตอน คือ  
1) ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ง และศึกษาสภาพปัจจุบัน  2) การพัฒนารูปแบบ 
และ 3) การตรวจสอบรูปแบบ 

2.1.3 ประเภทของรูปแบบ 
มีนักวิชาการได้จ าแนกประเภทของรูปแบบไว้ ดังนี ้
สมิธ และคนอื่น ๆ (Smith, et al., 1980) ได้จ าแนกประเภทของรูปแบบออกได้

ดังนี ้
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ได้แก่ รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) 

มีลักษณะคล้ายของจริง และรูปแบบเหมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง 
2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) ได้แก่ รูปแบบข้อความ (Verbal 

Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) และรูปแบบทางคณิตศาสตร ์(Mathematical 
Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Model) 

คีฟส์ (Keeves, 1988) แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 5 แบบ ได้แก่ 
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นความคิดที่แสดงออกในลักษณะ 

ของการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ อย่างน้อย 2 สิ่งขึ้นไป 
2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นความคิดที่แสดงออกผ่านทางภาษา

โดยการพูดและเขียน 
3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic Model) เป็นความคิดที่แสดงออกผ่าน

ทางรูปคณิตศาสตร ์
4. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Model) เป็นความคิดที่แสดงออกผ่านทางแผนผัง  

แผนภาพ ไดอะแกรม กราฟ เป็นต้น 
5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของสภาพการณ์/ปัญหา 
นิคม ทาแดง (2536) จ าแนกชนิดของรูปแบบได้ดังนี้ 1) รูปแบบที่ยึดกฎเกณฑ์เป็น

รูปแบบที่มีระเบียบใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 2) รูปแบบที่ใช้พรรณนาเป็นรูปแบบที่ใช้
บรรยายสิ่งที่เป็นอยู่ว่ามีลักษณะเช่นไร 3) รูปแบบที่มีตัวตน เป็นรูปแบบที่มีตัวตนสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน และ 4) รูปแบบที่ไม่มีตัวตน เป็นรูปแบบที่ตอ้งจินตนาการ 

กรรณิกา เจิมเทียนชัย (2539 ) ไดแบ่งประเภทของรูปแบบหรือแบบจ าลองเป็น  
2 ชนิด ไดแก่ 1) รูปแบบของสิ่งที่เป็นรูปธรรม และ 2) แบบจ าลองของสิ่งที่เป็นนามธรรม 

ดังนั้นสรุปได้ ประเภทของรูปแบบมี 2 ประเภท คือ รูปแบบเชิงกายภาพ และ
รูปแบบเชิงข้อความ 

2.1.4 องค์ประกอบของรูปแบบ 
Bardo & Hartman (1982) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ  

ไว้ว่า การที่จะระบุว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใด  
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จึงเหมาะสม และรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ 

Brown & Moberg (1980 , p. 16-17) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิด 
เชิงระบบ (System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ กล่าวว่าองค์ประกอบของ
รูปแบบประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม 2) เทคโนโลยี 3) โครงสร้าง 4) กระบวนการจัดการ และ  
5) การตัดสินใจสั่งการ 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2548) กล่าวว่า รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 องคประกอบ คือ (1) ภาพวาด
ความส าเร็จ (2) การก าหนดโครงสร้าง (3) การบริหารจัดการ และ (4) การติดตามก ากับ 

Hacker & Akinyele (1998) กล่าวว่า รูปแบบการบริหารกลยุทธ์มีองค์ประกอบ  
3 ส่วน คือ 1) การวางแผน 2) การจัดให้เหมาะสม และ 3) การน าไปปฏิบัต ิ
 
 
 

Hunger & Wheelen (1998 ) สร้างแบบจ าลองในการบริหารเชิงกลยุทธ์มี
องค์ประกอบ 4 ส่วน  ได้แก่ 1) ตรวจสภาพแวดล้อม 2) การก าหนดกลยุทธ์ 3) การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ และ 4) การควบคุมและประเมิน 
 
 
 
 
 

นงนุช รักษา (2555) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ ) สังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี พบว่า รูปแบบการบริหาร  
กลยุทธ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ ) สังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ได้แก่  
1) การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดกลยุทธ์ 3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 4) การ
ควบคุมและประเมิน 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย ปัจจัยหรือตัวแปร ต่าง ๆ ที่ก าลัง
ศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบนั้น ๆ 
เป็นหลัก 

2.1.5 การตรวจสอบรูปแบบ 
การตรวจสอบรูปแบบโดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship Model) เป็น

แนวคิดในการวิจัย โดยใช้วิธีในการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
Keeves (1988) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายส าคัญของการทดสอบแบบจ าลองนั้น เพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ขอ งแบบจ าลองในการปฏิบัติจริง แบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะท าการทดสอบโดยการพิสูจน์ตามสูตรหรือสมการหรือตรวจสอบด้วย

การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม 

การก าหนดกลยุทธ์
เหมาะสม 

การน าไปปฏิบัติ 
ประเมินผล
และควบคุม 

การวางแผน การจัดใหเ้หมาะสม การน าไปปฏิบัติ 
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ มักจะด าเนินการทดสอบแบบจ าลองด้วยวิธี การทางสถิติผลของการทดสอบจะ
น าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธแบบจ าลองนั้นและน าไปสู่การสร้าง ทฤษฎีใหม่ต่อไป แต่การทดสอบจะ
แบบจ าลองบางเรื่องนั้นไม่สามารถกระท าด้วยวิธีการดังกล่าวได้เน่ืองจากมีข้อจ ากัดบางประการ 

Eisner (1976) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในบางเรื่องที่
ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ  โดยเชื่อว่าการรับรู้ที่เท่ากันนั้นเป็น
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ 

1. การประเมินโดยแนวทางนี้  มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย  หรือวัตถุประสงค์
ตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย  (Goal–Based Model) การตอบสนองปัญหา และความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ  (Responsive Model) หรือ
กระบวนการการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่นามาพิ จารณา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยว
โยงกับวัตถุประสงค ์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป  แต่อาจจะผสมผสานปัจจัยในการ
พิจารณา ต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน  ตามวิจารญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ  
ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ทาการประเมิน 

2. เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง  (Specialization) ใน
เรื่องที่จะประเมิน โดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์  (Art Criticism) ที่มีความละเอียด
ลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉั ย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าไม่อาจประเมิน
ด้วยเครื่องวัดใด ๆ ได้ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง  ต่อมาได้มีการนา
แนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึ้น  ในสาขาเฉพาะที่ต้อง
อาศัยผู้รู้ ผู้เล่นในเรื่องนั้นจริง ๆ มาเป็นผู้ประเมินผล ทั้งนี้เพราะองค์ความรู้เฉพาะสาขานั้นผู้ที่ศึกษา
เรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

3. เป็นรูปแบบที่ใช้บุคคล  คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน  โดยให้
ความเช่ือถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิน้ันเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี  ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ 
น้ัน จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 

4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท า งานของผู้ทรงวุฒิตาม
อัธยาศัย และความถนัดของแต่ละคน นับต้ังแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ ทั้งนี้ การเลือก
ผู้ทรงวุฒิจะเน้นที่สถานภาพทางวิชาชีพ  ประสบการณ์ และการเป็นที่เช่ือถือ (High Credit) ของ
วิชาชีพนั้นเป็นส าคัญ 

อุทุมพร จามรมาน (2541) กล่าวว่า การทดสอบ จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการสร้าง
รูปแบบก็เพ่ือทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบน้ันด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบ  
มีหลายวิธี ซึ่งอาจใช้การวิเครา ะห์จากหลักฐานคุณลักษณะ และเชิงปริมาณ โดยที่การตรวจสอบ
รูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะอาจใช้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ ส่ วนการตรวจสอบโมเดลจาก
หลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย่าง 
คือ 
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1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ /ความเก่ียวข้อง /เหตุผลระหว่าง
ตัวแปร 

2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งการประมาณค่าน้ี
สามารถประมา ณข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่าง หรือสถานที่ได้ หรืออ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหา
ประชากรก็ได้ โดยผลการตรวจสอบน าไปสู่ค าตอบ 2 ข้อ คือ การสร้างรูปแบบใหม่ หรือการปรับปรุง
หรือพัฒนารูปแบบเดิม 

อุทัย บุญประเสริฐ (2547 ) กล่าวว่า การทดสอบแบบจ าลองมีเป้าหมายเพื่อ
ตรวจสอบความถู กต้องและการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแบบจ าลอง เมื่อจะ
น าไปใช้ในการป ฏิบัติจริง ส าหรับการทดสอบแบบจ าลองทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มี
วิธีการที่นิยมใช้ ได้แก ่

1. การทดสอบด้วยวิธีการเชิงสถิติหรือการทดลองด้วยโครงการน าร่อง ผลของการ
ทดสอบจะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธแบบจ าลองนั้นและการน าไปสู่การสร้าง  เป็นหลักการแนว
ปฏิบัติกระบวนทัศน์ใหม่ ความรู้ หรือทฤษฎใีหม่ต่อไป 

2. การทดสอบรูปแบบโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้
วิธีการประเมินจากความเห็น อาศัยความรอบรู้ การรับรู้ ของทรงคุณวุฒิ หรือร่วมกันประเมินโดยผู้มี
ประสบการณ์สูงและมีความรอบรู้จริงในภาคปฏิบัติในงานสาขานั้น แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องความ
น่าเช่ือถือของผู้ที่ถูกของผู้ที่ถูกเลือกให้ท าหน้าที่ประเมินหรือให้ความเห็น อีกทั้งต้องระมัดระวังใน
เรื่องความแม่นย าและความน่าเช่ือได้ในเชิงวิชาการ 

3. การน ารูปแบบไปทดลองใช้ในลักษณะโครงการน าร่อง เพื่อทดสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบในการน าไปป ฏิบัติจริง สามารถท าได้หลายลักษณะทั้งการ
ทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติ การทดลองด้วยโครงการน าร่อง หรือการทดสอบรูปแบบโดยอาศัยความรู้
และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการประเมินจาก ศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง กับการ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน  อาทิ รังสรรค  ์มณีเล็ก (2549); นงนุช รักษา 
(2555); พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง (2556); กุหลาบ เกลี้ยงชุม (2557); ธีรนันท์ ตันพานิชย์ (2558); ศิริลักษณ์ 
ทิพม่อม (2559) และสุริยา ศรีโภคา (2559) พบว่า มีการตรวจสอบเหมาะสมและความเป็นไป ของ
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน  โดยการตรวจสอบความเหมาะกับ สภาพของสถานศึกษา
และตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน า มาใช้ภายใต้ทรัพยากรทีมีอยู่  และมีโอกาสประสบความส าเร็จ
สูง 

สรุปได้ว่า การวิจัยครั้งนี้มีการตรวจสอบ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ มีการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผสมผสานกับการตรวจสอบด้วย
ค่าสถิตเิชิงปริมาณ เพราะการวิจัยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมศาสตร ์
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2.3  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

2.3.1 ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
กลูเอคค และลอเร้น (Glueck & Lawrence, 1984) ให้ความหมายของการบริหาร

เชิงกลยุทธ์  คือ กระบวนการของผู้บริหารที่ใช้ในการตัดสินใจภายใต้ สถานการณ์ที่ประสบอยู่ใน
ขณะนั้นโดยการพิจารณากลยุทธ์นั้นสามารถท าให้องค์กรบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกิจการได ้

ไรท์ พริงเคิล และครอล (Wright, Pringle & Kroll, 1992) ได้ให้ความหมายของ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ  กระบวนการที่จะท าให้ผู้บริหารระดับสูง บรรลุผลตามภารกิจและ
เป้าหมายขององค์กร 

ฮิกกิ้น และวินซ์ (Higgins & Vincze, 1993) กล่าวว่า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management Process) หมายถึง ขั้นตอนการบริหารเพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์กรโดย
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะผู้ที่ได้ผลประโยชน์จาก
องค์กร (Stakeholders) ซึ่งปัจจัยในสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจและ
ก าหนดนโยบายขององค์กร ซึ่งจะประกอบด้วยลูกค้ า (Customer) พนักงาน (Employee) ชุมชน
ท้องถิ่น (Community) และผู้ถือหุ้น (Stockholder) 

เดวิด (David, 1997) ให้ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ใน
การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) 
และการประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation) 

มิลเลอร์ (Miller, 1998) ได้นิยามการจัดการเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องในการก าหนดภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร  ภายใต้บริบทของสิ่ งแวดล้อมภายนอก
องค์กรการก าหนดกลวิธีที่เหมาะสม  การปฏิบัติงานตามกลวิธีที่ก าหนดไว้  การใช้อ านาจหน้าที่ในการ
ควบคุมกลยุทธ์  เพื่อท าให้มั่นใจว่ากลวิธีที่น ามาใช้สามารถน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์  
ที่ก าหนดไว ้

ทอมป์สัน และสตริคแลน (Thompson & Strickland, 2003) กล่าวว่า การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง ขั้นตอนของการบริหารที่ประกอบด้วยการก าหนด
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) การก าหนดจุดประสงค์ (Setting Objective) การก าหนด
กลยุทธ์ (Strategic Formulation) และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Setting Objective) การบริหาร
เชิงกลยุทธ์จึงเริ่มจากวิสัยทัศน์จุดประสงค์และการก าหนดกลยุทธ์แล้วบริหารให้เหมาะสม 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์  คือ  การ
วางแผนการด าเนินการและควบคุมในแนวทางเชิงกลยุทธ์ซึ่งจะช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลจุดเน้นของการบริหารเชิงกลยุทธ์มุ่งพิจารณาในแง่ของการบริหาร  
เชิงกลยุทธ์ที่คิดค้นขึ้นมาต้องอาศัยพ้ืนฐานทางการบริหารเป็นหลัก 

จินตนาบุญ  บงการ และณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2544) ได้ให้ความหมายของการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ คือ กระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแ วดล้อม และข้อมูลส าคัญของ
ธุรกิจที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจการวางแนวทางการด าเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าองค์กรสามารถที่จะบริหารงานและด าเนินการได้อย่าง
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สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีพัฒนาการและแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เสนาะ ติเยาว์ (2546) ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์  หมายถึง เป็น
กระบวนการบริหารในการก าหนดและตัดสินใจ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ตลอดไป 

สมยศ นาวีการ (2548) ให้ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
คือ กระบวนการของการก าหนด ทิศทางระยะยาวการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินกลยุทธ์และการประเมิน
กลยุทธ์ขององค์กร 

สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2549) ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์  คือ 
กระบวนการบริหารหรือวิธีการจัดการในลักษณะที่มีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับจุดอ่อนและจุดแข็ง
ของธุรกิจ 

สรุปได้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการในการก าหนดทิศทางและ
ตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้การด าเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การควบคุม และประเมินกลยุทธ ์

2.2.2 ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
พัชรา มั่งชม (2540) กล่าวว่า ความส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังน้ี (1) ช่วยให้

องค์กรมีวัตถุประสงค์และก าหนดทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (2) ช่วยสร้างความสอดคล้องของการด าเนินการภายในองค์กร และท าให้
หน่วยงานขององค์กรมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน (3) เปิดโอกาสให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการบริหารท าให้ได้พัฒนาความคิด และช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้   
(4) ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก องค์กรที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และ (5) ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารองค์กรได้อย่างกว้างขวางท าให้
ช่วยลดความเสี่ยงได้ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไว้ว่า ความส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีดังนี้  
(1) การบริหารเชิงกลยุทธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Strategic Management 
Considers a Broad Range of Stakeholders) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องเข้าใจเป้าหมายของ
องค์กรว่าต้องการบรรลุความต้องสูงสุดในท้องถิ่นหรือความต้องการในระดับโลก (Global) (2) การ
บริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ประโยชน์จากองค์กร (Strategic Management Is Aimed 
Toward Achieving Organization Wide Goals) และผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากองค์กร (Stakeholders) 
(3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ น ามาซึ่งขอบเขตช่วงเวลา (Strategic Management Entails Multiple 
Time Horizons) ผู้บริหารควรศึกษาความต้องการขององค์กรในระยะยาวและระยะสั้นด้ วย และ   
(4) การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Strategic Management is 
Concerned With Both Efficiency and Effectiveness) การใช้วิธีการ (Means) ที่มีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
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บุญเลิศ เย็นคงคา (2546) ที่ได้กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์มีดังนี้ 
(1) ช่วยให้องค์กรรู้วัตถุประสงค์และภารกิจในอนาคตอย่างชัดเจน (2) ช่วยให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกันในหน้าที่ ต่าง ๆ  ภายในองค์กร เพ่ือน าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (3) เปิดโอกาสให้
ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร (4) ช่วยให้
องค์กรสามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงปัญหาให้เป็นโอกาสที่จะด าเนินธุรกิจ
ในอนาคต และ (5) ช่วยให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ส ามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและ
สามารถลดความเสี่ยงได้ 

พสุ เดชะรินทร์ (2548) การบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญดังนี้ (1) เป็นการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และจุดประสงค์ขององค์การธุรกิจอย่างเป็นระบบเพื่อให้องค์การมี
ทิศทางและเป้าประสงค์ที่ชัดเจน (2) เป็นการก าห นดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อให้บรรลุถึงทิศทางและจุดประสงค์ที่ก าหนดขึ้น (3) การจัดการเชิง  
กลยุทธ์ครอบคลุมถึงการน าเอาวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานที่ได้คิดค้นขึ้นมาประยุกต์ใช้และ
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงทิศทางและจุดประสง ค์ที่ตั้งไว้ (4) เป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
การจัดท าและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และใช้เป็นเครื่องวัดถึงความสามารถในการบริหารงานใน
องค์กรได้เป็นอย่างดี (5) เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจในการด าเนินงานอันเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อทิศทาง
ในการด าเนินงานในระยะยาวขององค์การ (6) การตัดสินใจทางกลยุทธ์ยังเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ในระดับ ต่าง ๆ  ขององค์การเพราะการด าเนินการจะต้องสอดคล้องและเกื้อหนุนต่อกลยุทธ์ของ
องค์การและความสามารถในการด าเนินงานจะเป็นส าเหตุส าคัญส าหรับความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ขององค์การ และ (7) กลยุทธ์มีความเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก รวมทั้งค่านิยม 
ทัศนคติ ความคาดหวัง ความต้องการของบุคคลทุกระดับในองค์การ 

จินตนา  บุญบงการ และณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2548) ที่กล่าวว่า ความส าคัญ  
ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีดังนี้ (1) ก าหนดทิศทางองค์กร (Set Direction) กระบวนการบริหาร  
เชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศน์ต่ออนาคต ท าให้
สามารถก าหนดจุดประสงค์และทิศทางการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม (2) สร้างความสอดคล้อง
ใน การปฏิบัติ (Harmony) การ บริหารเชิงกลยุทธ์ให้ความสนใจกับการก าหนดการปร ะยุกต์  
การตรวจสอบและการควบคุมกลยุทธ์องค์การในฐานะระบบที่ประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ ต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน ท าให้การจัดสรรทรัพยากรและการด าเนินงานเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 
(3) สร้างความพร้อมให้แก่องค์กรทางการศึกษา (Provide Readiness) การศึกษาการ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและการก าหนดกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรเกิดความเข้าใจใน
ภาพรวมและศักยภาพ ของธุรกิจตลอดจนอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อองค์กร ท าให้องค์กรมีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น (4) สร้างประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน (Improve Competitive Efficiency) เพราะช่วยพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร ท าให้
ล าดับความส าคัญในการด าเนินงานและเป้าประสงค์ได้ ซึ่งจะช่วยให้ด าเนินงานไปได้อย่างเหมาะสม
และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปความส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีดังนี้ (1) การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วย
ให้องค์กรสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการด าเนินงานในอนาคตมีความชัดเจนโดยมุ่งการ
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ด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต (2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ทาให้ผู้บริหารสามารถวางแผน
ล่วงหน้าทันต่อเหตุการณ์สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (3) ท าให้สามารวิเคราะห์
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรทาให้การก าหนดกลยุทธ์ในระดับ ต่าง ๆ  มี
ประสิทธิภาพ (4) การบริหารเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และก าหนด
ทิศทางและภารกิจในอนาคตได้ชัดเจน (5) ช่วยให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ก ว้างไกล สามารถตัดสินใจได้
อย่างรอบคอบและลดความเสี่ยงได้ (6) เปิดโอกาสให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการบริหารท าให้มีการ
พัฒนาความคิดและช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และ (7) ช่วยให้องค์กรสามารถ
คาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยมีการท างานในลักษณะเชิงรุก (Proactive) ท าให้องค์กรสามารถ
ปรับตัวได้ดีกว่าคู่แข่ง 

2.2.3 หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
มีนักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวถึงหลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังน้ี 
สมยศ นาวีการ (2548) กล่าวว่า หลักการของการบริหารกลยุทธ์จะมุ่งตรวจสอบ

และประเมินทั้งโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายนอก  และจุดแข็งและจุดอ่อนภายใน
สภาพแวดล้อมองค์กร 

สุพานี สฤษฎ์วานิช (2544) กล่าวว่า หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจเชิงบริหาร และการด าเนินการที่จะก า หนดผลการปฏิบัติขององค์กรในระยะยาวให้
เกิดขึ้นตามที่ก าหนด 

จินตนา บุญบงการ (2544) กล่าวว่า หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า ผู้บริหาร
ระดับสูงในฐานะผู้น า (Leader) และผู้ตัดสินใจ (Decision Maker) จะสามารถน าพาหน่วยงานของ
เขาให้ผ่านกระแสพลวัตรของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา (2545) กล่าวว่า หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่าเป็น
การจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและมีทิศทางไม่แน่นอน ผู้บริหารต้องเข้าใจพลวัตร 
(Dynamic) ของการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสามารถคาดเดาและก าหนดทิศทางขององค์กรน าพาองค์กร
ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พิบูล ทีปะปาล (2546) กล่าวว่า หลักการของการบริหารเชิง กลยุทธ์เป็นการ
ก าหนดแนวทางหรือวิธีทางในการด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมา ยหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานนั้น ผู้บริหารจ าเป็น
จะต้องท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจัย ต่าง ๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เพื่อจัดท าแผนด าเนินการที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า หลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดแนวทางหรือวิธีทางในการ
ด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนด
แนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานนั้น 

2.2.4 ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ ์
นักวิชาการที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ได้แก ่
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่า  ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์มีดังนี้  

(1) ช่วยให้องค์กรก าหนดจุดประสงค์และก าหนดทิศทางหรือภารกิจหลักในอนาคตได้อย่างชัดเจน
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สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) สร้างความ
สอดคล้องของการด าเนินงานในหน้าที่ ต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อมุ่งสู่จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ (3) เป็น
การสร้างผู้น าเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับ ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารมีความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาองค์กร  (4) ช่วยให้องค์กรสามารถคาดคะเนถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงปัญหา
เป็นโอกาสที่จะด าเนินธุรกิจในอนาคต และ (5) ท าให้ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน ์

ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2543 : 12) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการวางแผนยุทธศาสตร์ต่อ
การบริหาร ในองค์การต่าง ๆ ซึ่งสามารถน ามาสรุปได้ 7 ประการ ดังนี้ คือ 1) ช่วยท าให้ผู้บริหาร
ของแต่ละหน่วยงานหันมา  ให้ความสนใจอย่างแท้จริงในเรื่องขององค์การมากขึ้น 2) กระตุ้นให้
ผู้บริหารทราบถึงป๎ญหาอุปสรรค ตลอดจน  การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 3) ช่วยท าให้
ผู้บริหารเกิดความเข้าใจในธรรมชาติของการด าเนินงาน  อย่างชัดเจนขึ้นและมองเห็นภาพของการ
พัฒนางานในอนาคต 4) ช่วยระบุ ถึงโอกาสและลู่ทางในการด าเนินงาน  ในอนาคตให้การปรับเปลี่ยน
ทิศทางและภารกิจขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 5) ช่วยท าให้การก าหนด วัตถุประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ และการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  6) 
ช่วยสร้างความเข้าใจที่จะต้องร่วมกันระหว่างสมาชิกขององค์กรและทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและ  
การด าเนินงาน ตลอดจนความคาดหวังต่าง ๆ และ 7) ช่วยก่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการ
ทางด้านความคิด การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการผนึกก าลังภายในองค์กร 

บุญเลิศ  เย็นคงคา (2546) กล่าวว่า  ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีดังนี้   
(1) ท าให้เกิดการก าหนดจุดประสงค์และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรในด้าน
ระบบการบริหารที่จ ะเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงาน อันจะส่งผลดีต่อการสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้า (2) ท าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีส าหรับผู้บริหารโดยค านึงถึงจุดประสงค์ขององค์กรที่ได้วางไว้
โดยจะส่งผลต่อพนักงานที่มีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ให้เกิดความรู้สึกที่พึงพอใจ (3) ท าให้เกิด
การเรียนรู้ในการมองภาพของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และ (4) ท าให้เกิดการเตรียมพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันอาจจะส่งผลต่อธุรกิจ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับ 3C คือ การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ (Change) ความต้องการของลูกค้า (Customers) และเปรียบเทียบการแข่งขันทางธุรกิจ 
(Competition) 

สาโรจน์  โอพิทักษ์ชีวิน (2552) กล่าวว่า  ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์  คือ 
(1) กิจกรรมการจัดสร้างกลยุทธ์เพิ่มพูนก าลังความสามารถของบริษัทในการปูองค์กันปัญหา (2) การ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยกลุ่มบุคคลมีแนวโน้มที่จะได้มาจากทางเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่กระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่ดีขึ้น เพราะกลุ่มบุคคลจะสามารถก าหนด กลยุทธ์ 
ที่ดีได้ และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยมีพื้นฐานจากกลุ่มสมาชิกที่มีความช านาญเฉพาะด้าน  
(3) การมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดสร้างกลยุทธ์ท าให้พนักงานมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผลลัพธ์ที่ออกมากับรางวัลตอบแทนในทุก  ๆ แผนกลยุทธ์ของบริษัท ดังนั้นจึงเ ป็นการ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ (4) ช่องว่างและกิจกรรมที่เหลื่อมล้ าระหว่างบุคคลและกลุ่มจะลดน้อยลงไปเพราะ
การมีส่วนร่วม ในการจัดสร้างกลยุทธ์ ท าให้ทุกคน เข้าใจถึงบทบาทที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และ  
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(5) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะลดน้อยลงเพราะการมีส่วนร่วมในการจัดสร้างกล ยุทธ์จะท าให้  
ทุกคนพอใจในการตัดสินใจของตนเองและมีแนวโน้มที่จะยอมรับการตัดสินใจเหล่านั้น 

สาคร สุขศรีวงศ์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่าองค์กรที่สามารถกระบวนการจัดการ  
เชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมจะอ านวยประโยชน์หลายประการ เช่น (1) สามารถน าพา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ (2) สามารถก าหนดพันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางและ
เป้าหมายหลักขององค์กร รวมทั้งเป็นกรอบมิให้องค์กรเดินทางออกนอกวิถีที่ควรจะเป็น (3) ช่วยให้
องค์กรประเมินสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่ก ารสร้างกลยุทธ์  
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (4) สามารถน ากลยุทธ์  
ที่สร้างไว้ดีแล้วไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลตามที่ประสงค์ และ (5) สามารถสร้างความ
ได้เปรียบที่ยั่งยืนในการแข่งขัน 

สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรก าหนดจุดประสงค์และ
ก าหนดทิศทางในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างความสอดคล้องของการด าเนินงาน ภายในองค์กรเพ่ือมุ่งสู่จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2.2.5 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ์
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ขั้นตอนการบริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์การโดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากองค์การ (Stakeholders) ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการตั ดสินใจ
และการก าหนดนโยบายขององค์การ สามารถถูกแบ่งแยกเป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกัน 

เซอร์โต  และปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991 ) ได้เสนอกระบวนการเชิงบริหาร
จัดการกลยุทธ์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการศึกษาทั้งปัจจัยลบ (ปัญหา) และปัจจัยบวกของสภาพแวดล้อมองค์กรภายใน
และภายนอก (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัด ) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ก่อนการก าหนดยุทธศาสตร์หรือทางเลือกของการพัฒนาเพื่อ
แผนกลยุทธ์ที่ส่วนช่วยชี้แนะแนวทางแก้ไข และความเสี่ยงที่สอดคล้องกับจุดอ่อนและภาวะคุกคาม 
ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นไปได้อย่างสอดคล้องกับจุดแข็งและโอกาส เนื่องจากมีการก าหนด
แนวทางอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าวแล้ว 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดทิศทางขององค์กร (Establishing Organization Direction) 
การ ก าหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กร  คือ  การก าหนดเป้าหมายขององค์กร ก าหนดแนวรุก 
(Thrust) โดยตัวบ่งช้ีขององค์กร คือ พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) กระบวนการสร้าง
ทิศทางขององค์กร ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ (1) การไตร่ตรองผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
(2) การสร้างพันธกิจขององค์กรที่เหมาะสม และ (3) การสร้างวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) ในการก าหนดกลยุทธ์
เป็นกระบวนการออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
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ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) เป็นการน า
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยค านึงถึงโครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) และวัฒนธรรม
ขององค์กร (Organizational Culture) เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามที่ต้องการ 

ขั้นตอนที่ 5 การควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Control) โดยวิธีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและวิธีการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลส าเร็จขององค์กร 

ฮังเกอร์ และวีเลน (Hunger & Wheelen, 1995) กล่าวว่า แบบจ าลองพื้นฐานใน
การบริหารเชิงกลยุทธ์มีองค์ประกอบในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 4 ส่วน ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมทั่วไปทางสังคม สภาพแวดล้อมเฉพาะของงาน และปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ 
โครงสร้างองค์การ งบประมาณ และทรัพยากร นั่นคือ การวิเ คราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค 

2. การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Formulation) การจัดท ากลยุทธ์ คือ การจัดท า
แผนระยะยาว (Long-Range Plans) เพื่อน ามาใช้ในการบริหารงานให้เหมาะสมกับโอกาสและปัญหา
หรืออุปสรรคที่เผชิญอยู่ในขณะนั้น  รวมทั้งต้องสอดคล้องกับจุดแข็ง  จุดอ่อนขององค์การ การจัดท า
แผนกลยุทธ์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ (Vison) การก าหนดพันธกิจ (Corporate Mission) เป้าประสงค์ 
(Goal) การก าหนดวัตถุประสงค ์(Objectives) ที่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 

4. การประเมินผลและการควบคุม  (Evaluation and Control) การประเมินผล
และการควบคุม เป็นการตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานทั้งหมดขององค์การ 

ชนินทร ชุณหพันธรักษ (2545 ) กล่าว ถึง  กระบวนการบริหารเชิง กลยุทธ  
จะประกอบดวย 3 ขั้นตอน  คือ 

1. การก าหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) เปนขั้นตอนที่พิจารณาถึง
สภาพแวดลอมขององคกรทั้งภายนอกและ ภายในขององค กรที่จะระบุถึงโอกาสตาง ๆ และอุปสรรค
ต่าง ๆ จุดเด่นและจุดด้อยขององคกร วิสัยทัศน (Vision) ของผูบริหาร  การก าหนดภารกิจ (Mission) 
การก าหนดเปาหมายขององคกร (Goals) และการก าหนดวัตถุประสงค (Objectives) หลังจากนั้น  
ผูบริหารก าหนดกลยุทธ ขององคกร มี 3 ระดับดวยกัน คือ กลยุทธ ในระดับกิจการ กลยุทธ ในระดับ
ธุรกิจ และกลยุทธในระดับหนาที ่

2. การน ากลยุทธไปปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการลงมือปฏิบัติในระดับต าง ๆ ตาม
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อที่จะใหการน ากลยุทธ ไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ ผู บริหารจะตองเขาใจในแนวคิด
และสิ่งต่าง ๆ ในองคกร เชน วัฒนธรรมองคกร โครงสรางขององคกร ระบบงาน การจูงใจ ฯลฯ 

3. การประเมินและการควบคุมกลยุทธ มุงเนนที่จะติดตามประเมินผล และการ
ควบคุม เพื่อดูวากลยุทธที่น าไปปฏิบัติเป นไปตามแผนที่ก าหนดไว หรือไม่เพ่ือที่จะได ท าการปรับปรุง 
และมั่นใจวาการปฏิบัติตนตามหนาที่ตาง ๆ เปนไปอยางสมบูรณ 

จินตนา  บุญบงการ และณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) มีส่วนประกอบส าคัญดังต่อไปนี ้
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1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) ผู้บริหารหรือนักกลยุทธ ์
จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยใน ด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด า เนินงานขององค์การ  
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน องค์การ 
โดยท าการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ SWOT” (SWOT Analysis) ว่าแต่ละปัจจัยมีส่วน
เอื้ออ านวยหรือขัดขวางการด าเนินงานขององค์การอย่างไรบ้าง 

2. การก าหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization Direction) ผู้บริหารจะน า
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิเ คราะห์โอกาสและข้อจ ากัดมาท าการประมวลผลเพื่อใช้ก าหนดทิศทาง 
เชิงกลยุทธ์ขององค์การ โดยที่การก า หนดทิศทางขององค์การสามารถกระท า ได้ในลักษณะของ     
การก าหนดภารกิจและการต้ังเป้าประสงค์ (Mission and Goal Establishment) ขององค์การ 

3. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หมายถึง การน าทิศทางองค์การที่
ก าหนดไว้อย่างกว้า ง ๆ มาพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางการด า เนินงานในอนาคตขององค์การ โดยมักจะ
ก าหนดกลยุทธ์ตามระดับขั้นภายในองค์การ ตั้งแต่กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตาม
หน้าที่ ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

4. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) หมายถึง การน ากลยุทธ์
ที่ถูกก าหนดขึ้นไปประยุกต์ในการด า เนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้าง บุคลากร และ 
การประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

5. การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) 
หมายถึง การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทาง ปรับปรุง และ
พัฒนาให้กลยุทธ์ที่ก าลังด าเนินอยู่เกิดความสอด คล้องกับสถานการณ์จริง เพื่ออ งค์การจะได้ 
คุณค่าสูงสุดจากการด า เนินงาน ตลอดจนการประเมินผลจากการด า เนินกลยุทธ์ว่าประสบผลส าเร็จ
ที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้หรือไม่เพียงใด เพ่ือน าไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป 

ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2550) ได้สรุปกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management Process) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อก าหนดกลยุทธ์ ซึ่งมีองค์ประกอบต่อไปนี้ 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
2) พันธกิจ (Strategic Issues) 3) เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด (Goal: KPI and Target) และ 4) การ
ก าหนดวัตถุประสงค ์(Objectives) 

2. การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) ซึ่งกิจกรรมจะ
ประกอบด้วย 1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 2) การประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการ (Risk Assessment and Management) 3) การจัดท าข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint  
for Change) ในด้านต่าง ๆ 

3. การควบคุม และประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น เป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นง านของผู้บริหารองค์กรที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานทั้งหมดตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ว่าการด าเนินงานจะ
บรรลุผลส าเร็จตามแผนที่วางไว้มากน้อยเพียงใด 
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วัชราภรณ์  ทีสุกะ (2557) กล่าวว่า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย   
3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การก าหนดกลยุทธ์ 2) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 3) การควบคุมและประเมิน
กลยุทธ ์

           จิรประภา  อัครบวร . (2548) องค์ประกอบ การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ  การ
ก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  (Strategy 
Implementation) และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic 
Evaluation)  

 
 
 

 
 

 การก าหนดยุทธศาสตร์  
   Strategy Formulation 

   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 

 

  

 

 

 

  

 ภาพ ก : องค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารยุทธศาสตร์  

 สุพจน์ ทรายแก้ว (มปป ) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การ
ก าหนดยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติ และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร ์

   พสุ เดชะรินทร์ (2548) องค์ประกอบการบริหารยุทธศาสตร์มี 4 องค์ประกอบ  

การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 

Strategic Evaluation 

การเปลี่ยนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
Strategy Implementation 

Blueprint for Change 
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 การบริหารยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน และมีความสัมพันธ์กันเป็นวงจร ดังนี้คือ 
 1.  การก าหนดทิศทางขององค์กร  (Direction Setting) ได้แก่การก าหนดทิศทาง  
วิสัยทัศน์  ภารกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  การก าหนดทิศทางขององค์กรจะเป็นบ่งชี้ว่า
องค์กรจะมุ่งไปในทิศทางใด หรือสาเหตุของการด ารงอยู่ขององค์กร นอกจากนี้การก าหนดทิศทางของ
องค์กรจะยังมีส่วนช่วยในการแปลวิสัยทัศน์หรือภารกิจขององค์กรให้กลา ยมาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ในการด าเนินงานที่มีลักษณะที่ชัดเจนขึ้น 
 2.  การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Analysis) คือการวิเคราะห์ถึงปัจจัยและ
สภาวะต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพื่อที่จะได้มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกั บปัจจัยต่างๆ  เหล่านี้รวมทั้งสถานะของพระองค์กรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  การวิเคราะห์เชิง
ยุทธศาสตร์จะบอกให้ทราบว่าปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกมีลักษณะอย่างไร  มีการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะใด  และก่อให้เกิดโอกาสและข้อจ ากัดต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง  นอกจากนี้การ
วิเคราะห์เชิ งยุทธศาสตร์จะช่วยให้องค์กรทราบถึงทรัพยากร  (Resources) และความสามารถ  
(Capabilities) ต่างๆ  ที่มีอยู่ภายในองค์กรว่าเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร  และจะช่วยให้องค์กร
สามารถบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างไร 
 3.  การจัดท ายุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) คือการน าข้อมูลและความรู้ต่างๆ  ที่
ได้รับจากการก าหนดทิศทางขององค์กรและการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรมาจัดท า
เป็นยุทธศาสตร์ระดับและรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกว่ายุทธศาสตร์ใดที่มีความ
เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด  ในการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นพึงระลึ กเสมอว่าการจัดท ายุทธศาสตร์เป็น
การก าหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุถึงภารกิจ
และวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้โดยเอาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรมา
พิจารณาประกอบ  การจัดท ายุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการวางแ ผนอย่างใกล้ชิด  ในบางกรณีการ
วางแผนทางยุทธศาสตร์คือการจัดท ายุทธศาสตร์ส าหรับองค์กร  แต่ไม่ใช่ว่าการจัดท ายุทธศาสตร์
จะต้องเป็นการวางแผนทุกครั้ง 
 4.  การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์  (Strategic Implementation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่
เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างมากในการบริ หารยุทธศาสตร์เมื่อองค์กร  ได้ก าหนดทิศทางของ
องค์กร  วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ  ทางยุทธศาสตร์  และจัดท ายุทธศาสตร์แล้ว  จะต้องน าเอา
ยุทธศาสตร์ที่ได้วางแผนจัดท าและคัดเลือกไว้มาด าเนินการประยุกต์ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  ถ้าในกระบวนการบริหา รยุทธศาสตร์ขาดขั้นตอนนี้แล้ว  สิ่งที่ผู้บริหารของ
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องค์กรได้วิเคราะห์ จัดท าไว้ก็จะไม่เกิดผลขึ้นจริงๆ นอกจากนี้ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์หรือวางแผนทาง
ยุทธศาสตร์ไว้ดีเพียงใดแต่ถ้าการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพความ
พยายามในการวิเคราะห์หรือวางแผนก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ  ต่อองค์กร ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า
ความสามารถในการปฏิบัติตามยุทธศ าสตร์ขององค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการบริหารยุทธศาสตร ์

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์กระบวนการบริ หาร 
เชิงกลยุทธ์ได้ดังตารางที่ 2.2 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 2.2 การสังเคราะห์กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

 
 
 
 
 

กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ ์
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1. การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 

√ √  √      3 

2. ก าหนดทิศทาง √   √   √   3 

3.วิเคราะห์เชิงกลยุทธ ์       √   1 

4. การก าหนดกลยุทธ์ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 
5. การปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 

6. การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์ 

√ √ √ √ √ √  √ √ 8 
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จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  รูปแบบการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ท าให้ผู้วิจัย
สามารถสร้างตัวแบบของ  การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการรวบรวมการประมวลและวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยในเบื้องต้นว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 ขั้นตอน ดังนี ้ 

องค์ประกอบที่ 1.การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มี 2 ขั้นตอน 1. การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม  2. การก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา   

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ดังนี้ 
ฮังเกอร์ และวีเลน (Hunger & Wheelen 1998 ) กล่าวว่า  การตรวจสอบ

สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ก าหนด การหาจุดแข็ง  และจุดอ่อน

(Weakness) ของสถานศึกษา เก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลาย  ๆ แห่ง เช่น ชุมชน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ประเด็นที่จะน ามาวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อนซึ่งเกี่ยวกับ 1) บุคลากร (Man) 2) เงิน (Money) 3) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ  
4) การบริหารจัดการ (Management) 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ส่งผล
โดยตรงในระยะสั้น  เพื่อก าหนดอุปสรรคและโอกาส  แต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการ
ของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมือง-
กฎหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544 ก) ระบุว่าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมสถานศึกษาเพื่อให้รู้สภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัย ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของสถานศึกษา มีขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
สถานศึกษา ดังนี ้

1. วิเคราะห์ภารกิจ คือ ประชุมคณะวางแผนเพื่อศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับภารกิจ
สถานศึกษา จากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษา และ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  เป็นต้น  ส าหรับ ระดมความคิด เพื่อก าหนดรายการและเรียงล าดับ
ความส าคัญภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติจัดหมวดหมู่ สิ่งที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติ เช่น ภารกิจด้าน
การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาบุคลากรและเมื่อได้ภารกิจสถานศึกษาแล้ว คณะวางแผนจ าเป็นต้อง
วิเคราะห์เป้าหมาย ผลผลิตหลักของสถานศึกษาหรือนักเรียนว่ามีกลุ่มใดบ้าง ซึ่งสถานศึกษาในแต่ละแห่งมี
กลุ่มเป้าหมายผลผลิตหลักต่างกัน เช่น นักเรียนปกติ นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนพิการ และนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ เป็นต้น วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตหลักของสถานศึกษาในด้าน
ปริมาณและคุณภาพในรอบปีที่ผ่านมา 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ข้อมูลสภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลในการประเมิน
สภาพของสถานศึกษา และการพัฒนา สภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  โดยสภาพแวดล้อมภายนอก เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษา แต่สถานศึกษาไม่สามารถควบคุมได้ หรือควบคุมได้ใน
ระยะสั้น ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural 
Factors: S) ได้แก่ จ านวนประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม ขนมธรรมเนียมประเพณี แนวโน้มทาง
สังคมการคมนาคมการสื่อสาร อาชีพ และปัญหาสังคม ฯลฯ  2) ด้านเทคโนโลยี (Technological 
Factors: T) ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตเครื่ องจักรกล ต่าง ๆ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ  3) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors: E) ได้แก่ รายได้ของผู้ปกครอง
ภาวะทางการเงินการว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยการลงทุน ต่าง ๆ  ฯลฯ 
และ 4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors: P) ได้แก่ รัฐธรรมนูญ  
พระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตร นโยบายรัฐบาล นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด กฎหมาย ระเบียบ
ต่าง ๆ การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 

2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อการ ปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา และสถานศึกษาสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้ 
ประกอบด้วย 1) โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (Structure: S1) ได้แก่ โครงสร้างนโยบาย
ระบบงานของสถานศึกษา  2) ผลผลิตและการบริหาร (Products and Service: S2) ได้แก่  
ประสิทธิภาพของการให้บริการทางการศึกษา คุณภาพของการให้บริ การของการศึกษา และคุณภาพ
ของนักเรียน  3) บุคลากร (Man: M1) ได้แก่ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา  
4) ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money: M2) ได้แก่ ความเพียงพอ ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน 
ประสิทธิภาพของการใช้เงินที่เน้นผลผลิตการระดมทรัพยากร และการใช้ทรัพย ากรของสถานศึกษา  
5) วัสดุทรัพยากร (Material: M3) ได้แก่ ความเพียงพอและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา 
และ 6) การบริหารจัดการ (Management: M4) ได้แก่  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา
การมอบอ านาจการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการของสถานศึกษาการประชาสัมพันธ์ 

3 การประเมินสถานภาพสถานศึกษา  จะท าให้ทราบว่าปัจจุบันสถานศึกษาเป็น
อย่างไรมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส และอุปสรรค มีปัจจัยสภาพแวดล้อม ภายใน
ที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อนในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการจัดวางทิศทางสถานศึกษาในการ
ประเมิน 

รังสรรค์ มณีเล็ก (2544) กล่าวว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
1. การศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษา ควรเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

หลาย ๆ แห่ง ซึ่งอาจเก็บจากระบบข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเองจากชุมชน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน 

1.1 ประเด็นที่จะน ามาศึกษาจุดแข็งจุดอ่อน จะศึกษาปัจจัย (Input) และ
กระบวนการด าเนินงาน (Process) ซึ่งเกี่ยวกับ 1) บุคลากร (Man) สถานศึกษามีครูและบุคลากรใน
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ชุมชนที่จะมาช่วยจัดกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างพอเพียง และมีคุณภาพ 2) เงิน (Money) 
สถานศึกษามีเงินพอเพียงที่จะน าไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3) วัสดุอุปกรณ์ 
(Materials) มีวัสดุอุปกรณ์พอเพียงและมีคุณภาพต่อการน าไปใช้งานของสถานศึกษา และ 4) การ
บริหารการจัดการ (Management) หมายถึงการจัดโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 

1.2 ประเด็นทีน่ ามาพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
ของสถานศึกษามีประเด็นที่น ามาพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน คือ 1) โครงสร้าง (Structure) ได้แก่ 
ล าดับขั้นตอนของการบังคับบัญชาการสื่อสารภายในการจัดองค์กรและการมอบหมายงาน  
2) วัฒนธรรม (Culture) ได้แก่ ความเช่ือ ความคาดหวัง และค่านิยมของบุคคลในหน่วยงาน 3) การ
บริการ (Service) ได้แก่การให้บริการอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 4) ทรัพยากร (Resource) 
ได้แก่  ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ และ 5) ผลผลิต  (Output) 
ได้แก ่ปริมาณ และคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษา 

2. การศึกษาโอกาสและอุปสรรคการด าเนินงานของสถานศึกษา  โดยการศึกษา
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Treat) ในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นการศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ได้แก่ 
รายได้ของประชากร ภาวะเงินเฟ้อ หนี้สินการมีงานท า 2) ด้านสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural) ได้แก่ 
ค่านิยม ความเช่ือ เจตคติ ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 3) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ 
ความเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่าง  ๆความทันสมัยของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการด าเนินงาน และ 4) ด้านการเมือง- กฎหมาย (Political-Legal) ได้แก่ นโยบายทางการเมือง 
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เสถียรภาพของรัฐบาล ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ 

บุญเลี้ยง ค้ าชู (2544) กล่าวว่า การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม  เป็นกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ในการคิดวิเคราะห์ที่จะให้ได้มาซึ่ง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดส าหรับโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียน
บรรลุภารกิจ (Mission) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนให้ เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมให้
สามารถด าเนินการวางแผนได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประ สิทธิผลในการจัดการศึกษามี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ภารกิจในโรงเรียน ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน (Organization Objective) การวิเคราะห์
สถานภาพภารกิจ (Portfolio Analysis) การด าเนินการด้านการวางแผนระดับโรงเรียน เพื่อศึกษา
วิเคราะห์เบ้ืองต้นที่เกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) คือ  การ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับการส ารวจถึงปัจจัย เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่ต้องด าเนินงาน
ตามภารกิจของโรงเรียนประถมศึกษา ดังนี้ 1) การศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จ าเป็นในการบริหาร
โรงเรียน 2) การศึกษาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของโรงเรียน 3) การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) การศึกษาหาแนวทางที่ดีในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน   
5) การวิเคราะห์และประสานงานในการจัดท าแผน ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานระดับสูง
และนโยบายของโรงเรียน 6) การประสานงานในการวางแผนกับฝ่ายแผนงานของโรงเรียน หมวดวิช า
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ 7) ช่วยเหลือประสานงานในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลงานโครงการ 
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จินตนา บุญบงการ (2544) กล่าวว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment  
Analysis) ผู้บริหารหรือนักกลยุทธ์  (Strategist) ต้องศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่าง  ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร  ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น  2 ระดับ  คือ สภาพแวดล้อม
ภายนอก (External Environment) และสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) องค์กร 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2553) กล่าวว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  หมายถึง 
การศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินการของ
สถานศึกษา ก าหนดกลยุทธ์ได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ผู้บริหารต้องตระหนักถึงโครงสร้าง
สภาพแวดล้อม  ซึ่งประกอบด้วย  1) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  2) สภาพแวดล้อมทางสังคม   
3) สภาพแวดล้อมทางการเมือง  4) สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย  5) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี  
และ 6) สภาพแวดล้อมทางด้านการด าเนินการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการ  (2554 ) กล่าวว่า วิเคราะห์
สภาพแวดลอมของโรงเรียน  เปนขั้นตอนที่ส าคัญที่จะน า ไปสูการก าหนด ทิศทางและพัฒนากลยุทธ
การด า เนินงานของโรงเรียนให เหมาะสมมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากป จจัยที่มีผลกระทบต อ 
ภารกิจของโรงเรียนทั้งทางตรง ทางอ อม ว ามีปจจัยภายนอกอะไรบ างที่เป นโอกาสหรืออุปสรรค 
และปจจัยภายในอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยจุดแข็งหรือจุดออนที่สงผลตอความส าเร็จ หรือความลมเหลวใน
การด าเนินงานของโรงเรียน โดยใช เทคนิค SWOT Analysis สภาพแวดลอมของโรงเรียนจ าแนกได้ 
เปน 2 ประเภท คือ 1. สภาพแวดล อมภายนอก (External Environment) ปจจัยที่โรงเรียน  
ไมสามารถควบคุมได จะประกอบด วย ปัจจัยหลัก 4 ดาน คือ ปจจัยด านสังคมวัฒนธรรม ป จจัย 
ดานเทคโนโลยี ปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย 2. สภาพแวดลอมภายใน 
(Internal Environment) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต อการด าเนินงานพิจารณาวาโรงเรียนมี  
จุดแข็ง อะไรบ างที่ควรเสริมสร างและน ามาใช ประโยชน และมีจุดอ่อนอะไรบางที่ควรปรับปรุงและ
ก าจัดออกไป ซึ่งจะประกอบด วยดังนี้ โครงสร างและนโยบายของโรงเรียน การให บริการและ 
คุณลักษณะผู้เรียน บุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ได้ดังตารางที่ 2.3 ดังนี ้
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ตารางที่ 2.3  การสังเคราะห์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
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1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน เพื่อก าหนด
จุดแข็ง และจุดอ่อน 

       7 

2. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อก าหนด
โอกาส และอุปสรรค 

       7 

3. วิเคราะห์ภารกิจของโรงเรียน          3 

4. การประเมินสถานภาพสถานศึกษา        1 
 

สรุปว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ผู้วิจัยสังเครา ะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 1) การ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อน 2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เพื่อก าหนด
โอกาส และอุปสรรค 3) วิเคราะห์ภารกิจของโรงเรียน  4) การประเมินสถานภาพสถานศึกษา 

2. การก าหนดกลยุทธ ์
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการก าหนดกลยุทธ ์ดังนี้ 
ฮังเกอร์ และวีเลน (Hunger & Wheelen 1998) กล่าวว่า การจัดท ากลยุทธ์ คือ 

การจัดท าแผนระยะยาว (Long-Range Plans) เพื่อน ามาใช้ในการบริหารงานให้เหมาะสมกับโอกาส
และปัญหาหรืออุปสรรคที่เผชิญอยู่ในขณะนั้น  รวมทั้งต้องสอดคล้องกับจุดแข็ง  จุดอ่อนขององค์การ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ (Vison) การก าหนดพันธกิจ  (Corporate Mission) 
เป้าประสงค์ (Goal) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (2553) กล่าวว่า การก าหนดกลยุทธ์ คือ กระบวนการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ผู้บริหารจะก าหนดกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่
ได้วิเคราะห์แล้ว  2) ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในหน่วยงาน 3) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
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เป้าประสงค์ 4) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ  5) ก าหนดดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ  
และ 6)วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกแต่ละทาง 

ชนินทร์  ชุณหพันธรักษ์  (2545) กล่าวว่า  การก าหนดกลยุทธ์เป็นขั้นตอนที่
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายในและภายนอกที่ระบุถึงโอกาสต่าง  ๆ และอุปสรรค
ต่าง ๆ จุดเด่นและจุดด้อยขององค์การ  วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร (Vision) ก าหนดเป้าหมายขององค์การ  
(Goals) การก าหนดวัตถุประสงค์  (Objectives) สร้างกลยุทธ์มีความครอบคลุมทุกระดับ ในดังนี้  
1) กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate strategy) 2) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Business Strategy)  
3) กลยุทธ์โครงการ (Functional Strategies) 

ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2547) กล่าวว่า การก าหนดกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนหรือ
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 1) ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายหลักขององค์การ 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น
และระยะยาวเพ่ือที่จะท าให้บรรลุภารกิจหลักขององค์การ 3) ประเมินผลแ ละเลือกใช้กลยุทธ์ โดย
อาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ 

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (254 9) กล่าวว่า ก าหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย  
3ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดแนวทางคือหลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายใน จะเป็นการพิจา รณาถึงความเป็นไปได้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาจุดแข็ง 
จุดอ่อน  2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และวัตถุประสงค์หลักองค์ประกอบ  
ส่วนนี้หากชัดเจน จะท าหน้าที่เสริมการประสานงานแก่องค์กรและ/หรือเป็นส่วนชี้น าให้เห็นทิศทางการ
พัฒนาเป็น “วิสัยทัศน์” ที่องค์กรประสงค์เป็นสิ่งที่พึงประสงค์และเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาในการพัฒนา  
ที่สมเหตุสมผลส่วน “พันธกิจ” จะชี้น าให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญที่สุด ขององค์กรต้อง
ท าอย่างมีบูรณาการภายใต้แผนต่าง ๆ ส่วน “วัตถุประสงค์หลัก” จะเป็นเกณฑ์ที่ต้องบรรลุหรือระดับ
ความส าเร็จ (ผลกระทบ/ผลลัพธ)์ ที่ต้องถูกประเมิน เพ่ือเป็นหลักประกันว่า องค์กร ได้ด าเนินการตามแผน
ไปสู่ทิศทางที่ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ที่คาดหวังไว้ และ 3) ทางเลือกการด าเนินการ ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์/ยุทธ์วิธี 
ที่ก าหนดอย่างชัดเจน เป็นกรอบความคิดที่ชี้น าทางแก่การปฏิบัติการหลักของแผนว่าแนวทางที่
เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนมีอย่างไรบ้าง 

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ (2552 ) กล่าวว่า การก าหนดกลยุทธ์เป็นกิจกรรม  
เชิงกลยุทธ์ที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ซึ่งรากฐานส าคัญต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ในแต่ละองค์การ โดยเริ่มต้นจาการก าหนดจุดมุ่งหมายขององค์การ 4 ลักษณะ 
1) วิสัยทัศน์ หมายถึง ภาพหรือทิศทางในอนาคตของธุรกิจ ซึ่งเกิดจากการตอบค าถามว่า เราต้อง การ
ให้องค์การเป็นอย่างไรในอนาคต 2) พันธกิจ หมายถึง จุดมุ่งหมายที่เป็นรูปแบบขององค์การ ซึ่งมักจะ
เกี่ยวข้องกับการอยู่รอด การเจริญเติบโต 3) เป้าประสงค์ หมายถึง สภาพในอนาคต หรือระดับผลการ
ด าเนินงานที่ต้องการให้บรรลุ  เป้าประสงค์เป็นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  และ 4) วัตถุประสงค์ 
หมายถึง สิ่งที่องค์การต้องการบรรลุภายใต้ก าหนดเวลาที่แน่นอน 

กุหลาบ เกลี้ยงขุม (2557) กล่าวว่า การก าหนดกลยุทธ ์คือ กระบวนการด าเนินงาน
ให้บรรลุผลส าเร็จ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ผู้บริหารก าหนดกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ ที่ได้วิเคราะห์
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แล้ว  2) ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในหน่วยงาน 3) ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์  
4) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ 5) ก าหนดดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ 6)วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของทางเลือกแต่ละทาง และ 7) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ขัตติยา ด้วยส าราญ (2552) กล่าวว่า การก าหนดกลยุทธ์  หมายถึง การก าหนด
วิธีการปฏิบัติในแต่ละพันธกิจขององค์การ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจขององค์การ มีตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 1) ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่ วนเก่ียวข้องในองค์การ
สร้างกลยุ ทธ์หลักขององค์การ โดยมีความสอดคล้อ งกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายข ององค์การ  
2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 3) ก าหนด
วัตถุประสงค์ 4) ก าหนดตัวขี้วัดความส าเร็จ 5) วิเคราะห์ ทางเลือก และ 6) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อม 

ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2548) ศึกษาการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษาว่า เป็นการน า
ผลการวิเ คราะห์สภาพแวดล้ อมภายในของสถานศึกษา มาก า หนดทางเลือก  ในการด า เนินการที่
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้ถูก ก าหนดไว้ล่วงหน้า  ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ สร้างกลยุทธ์ทางเลือก ก า หนดกลยุทธ์สถานศึกษา ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเ ร็จ  
การสร้างกลยุทธ์มีความครอบคลุมทุกระดับ ในดังนี้ 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  1) กลุ่มนัก เรียน 2) กลุ่มครู 3) กลุ่มสถานศึกษา รวมถึงด้าน บรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม ปัจจัย (Input) และกระบวนการ (Process) ฯลฯ และ 4) กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน  
2. กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมผลการด าเนินงาน ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcomes) กลยุทธ์ระดับ แผนงานจะน าไปจัดท า โครงการ (Project) ของ สถานศึกษา
ภายใตแ้ผนใดแผนหนึ่ง 3. กลยุทธ์โครงการ (Functional Strategies) เป็นกลยุทธ์ครอบคลุม ผลการ
ด าเนินงานระดับผลผลิต (Output) ที่สะท้อนวิธีปฏิบัติชัดเจน ซึ่งสถานศึกษาน าไปใช้ เป็นกิจกรรม 
(Activity) ภายใตโ้ครงการใดโครงการหนึ่ง การก าหนดกลยุทธ์ จึงเป็นการน ากลยุทธ์ทางเลือกมาสร้าง
กลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับแผนงาน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ได้ดังตารางที่ 2.4 ดังนี ้
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ตารางที่ 2.4  การสังเคราะห์การก าหนดกลยุทธ์ 
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1. น าข้อมูลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมาก าหนด 
กลยุทธ์ 

         7 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค ์

         9 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์           9 
4. ก าหนดดัชนีตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จ  

         3 

5. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
ทางเลือก 

         3 

6. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับนโยบาย 

         1 

7. เน้นการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกลยุทธ ์

         1 

8. ก าหนดกลยุทธ์ให้ครอบคลุม
ทุกระดับตามแผนงาน 

         2 

 
สรุปว่า การ ก าหนดกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์  มีรายละเอียดดังนี้ 1) น าข้อมูล

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาก าหนดกลยุทธ์ 2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
3) ก าหนดวัตถุประสงค์ 4) ก าหนดดัชนีตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 5) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือก 
6) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย 7) เน้นการมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ และ  
8) ก าหนดกลยุทธ์ให้ครอบคลุมทุกระดับตามแผนงาน 
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องค์ประกอบที่ 2.การน ากลยุทธ์โรงเรียนไปสู่การปฎิบัติ มี 2 ขั้นตอน 1. การจัดท าแผน
ปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน 2. การบริหารปฎบิัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง 

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ หรือด าเนินการ ดังนี ้
บุญเลี้ยง ค้ าชู (2544) กล่าวว่า การปฏิบัติ ตามกลยุทธ์โรงเรียนเป็นการน าแผล

กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติจริง ประกอบด้วย 1) โรงเรียนจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานแจ้งให้บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบ 2) การปฏิบัติงานตามแผน หรือการน าแผนไปปฏิบัติจริง 

มารศรี สุธานิธิ (2550) กล่าวว่า การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา  เป็นการ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี ้

1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการประกาศอย่างชัดเจน 
2. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานตามกลยุทธ์

ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
3. จัดเตรียมข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันถูกต้องชัดเจน  และครอบคลุมภารกิจของ

สถานศึกษา 
4. ระดมความคิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด าเนิน

ตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
5. ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่วางไว้ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
6. จัดประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
ขัตติยา ด้วยส าราญ (2552) กล่าวว่า การปฏิบัติตามกลยุทธ์ หมายถึง การปฏิบัติ

ตามแผนที่ก าหนดไว ้ประกอบด้วย 1) การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ และแต่งตั้งคณะท างาน 2) จัดท า
ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ 3) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันถูกต้อง ครอบคลุมภารกิจ
ของสถานศึกษา 4) ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมระดมความคิดในการด า เนินงาน 5) จัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน 6) ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ 7) มีการประชุมปรึกษาหารือเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

นงนุช รักษา (2555) กล่าวว่า การปฏิบัติตามกลยุทธ์ หมายถึง การน ากลยุทธ์ที่
ก าหนดขึ้นไปประยุกต์ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1) ตั้งคณะท างาน 2) จัดท า
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  3) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์  4) ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 5) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และ  6) มีการสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน 

กุหลาบ  เกลี้ยงชุ ม (2557 ) กล่าวว่า  การปฏิบัติตามกลยุทธ์ หมายถึง  การ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้เข้าสู่การปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยกระท าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน ประกอบด้วย 1) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าป ี2) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 3) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 4) ประชุมหารือ เมื่อเกิดปัญหา อุปสรรค 5)ร่วมมือ
ทุกฝ่ายปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 6) จัดเก็บข้อมูลข่าวสาร และ7) การใช้แรงจูงใจและให้รางวัลใน
การด าเนินงาน 

ถวิล  มาตรเลี่ยม (2545 ) กล่าวว่า  การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ เปนการเข าสู
ระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียน เป็นการน าเข าสูระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมหลัก
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ที่ส าคัญ คือ 1) การน าแผนที่ไดไปสูการปฏิบัติ 2) บริหารจัดการตามปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการที่
ก าหนด 3) สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและ กิจกรรมเสริมต าง ๆ ใหประสบผลส า เร็จ โดย
จัดหาอุปกรณ์การเรียน ประสานการใชประโยชนจากทรัพยากรในการด าเนินงานใหเกิดประโยชนและ
มี ประสิทธิภ าพสูงสุด 4) สร้างความเขาใจในบทบาทหน าที่ของแตละฝาย 5) ผูบริหารจะตองแสดง
บทบาทภาวะผู น าในการสนับสนุน อ านวยความสะดวกให ครูมีส วนร วมใน กิจกรรมการพัฒนา  
ใช กระบวนการพัฒนาหลากหลายวิธีทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน โดยกา รแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสอน ประชุมปฏิบัติ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยบุค คลภายนอก การวิจัยช้ันเรียน
การสอนแบบรวมมือ การไปเยี่ยมชมโรงเรียนอื่น การศึกษานอกสถานที่การประชุมสัมมนาวิชาการทั้ง
ในและตางประเทศ เพื่อใหครูไดพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สุริยา ศรี โภคา (2559 ) กล่าวว่า การปฏิบัติต ามแผนกลยุทธ์ หมายถึง 
กระบวนการน าแผนงาน/ โครงการที่ไดสู้่ระบบการบริหารจัดการตามขั้นตอน และก าหนดตารางเวลา
ปฏิบัติการประจ าปี มีการแต่งตั้งผู้รั บผิดชอบ ผู้บริหารจะเป็นผู้สนับสนุน ให้ค าแนะน าสร้างแรงจูงใจ
อ านวยความสะดวก บุ คลากรทุกคนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสร้างความสัมพันธ์
ภายในหมู่คณะ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ได้ดังตารางที่ 2.5 ดังนี ้

 
ตารางที่ 2.5  การสังเคราะห์การปฏิบัติตามกลยุทธ ์
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1. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานแจ้งให้บุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบ 

       8 

2. ครูและบุคคลากรปฏิบัติงานตามแผน        8 
3. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการอย่างชัดเจน 

       6 

4. จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันถูกต้อง
ชัดเจน และครอบคลุมภารกิจของ
สถานศึกษา 

       3 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 
 

การปฏิบัติตามกลยุทธ ์
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5. ระดมความคิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด าเนินตาม 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา 

       5 

6. จัดประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและ 
หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

       3 

7. สร้างแรงจูงใจในการท างาน ส่งเสริม
ฝึกอบรม 

       5 

8. จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ ์

       2 

9. สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

       2 

 
สรุปว่า การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 1) จัดท า

ปฏิทินปฏิบัติงานแจ้งให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบ 2) การปฏิบัติงานตามแผน 3) ก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการอย่างชัดเจน 4) จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันถูกต้อง
ชัดเจน และครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา  5)  ระดมความคิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการด าเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 6) จัดประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและหา
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 7) สร้างแรงจูงใจในการท างาน ส่งเสริมฝึกอบรม 8) จัดท าแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 9) สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 

องค์ประกอบที่ 3.การติดตาม ควบคุมและประเมินผล  
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ดังนี้ 
รังสรรค์ มณีแสง (2544) กล่าวว่า การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ เป็น

ขั้นตอนการก าหนดตัวช้ีวัด สร้างเครื่องมือ ก าหนดเกณฑ์ประเมินเก็บข้อมูลและน าผลที่ได้ปรับปรุง
เสนอแนะ 

จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2548) กล่าวว่า การประเมินและ
การควบคุมกลยุทธ์ หมายถึง การติดตามและตรวจสอบกลยุทธ์ โดยก าหนดแนวทาง เครื่องมือในการ
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ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาให้กลยุทธ์ที่ก าลังด าเนินอยู่เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อ
องค์การจะได้คุณค่าสูงสุดจากการด าเนินงาน ตลอดจนการประเมินผลจากการด าเนินกลยุทธ์  
ว่าประสบผลส าเร็จดังที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้หรือไม่เพียงใด เพ่ือน าไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป 

ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2550) กล่าวว่า การควบคุม และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นงานของผู้บริหาร
องค์กรที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานทั้งหมดตามแผนกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ ว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามแผนที่วางไว้มากน้อยเพียงใด 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555) กล่าวว่า การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ จ าเป็นต้องก าหนดวิธี การควบคุมติดตามผล
การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ตลอดจนประเมินผลเพื่อตรวจสอบโดยสร้างเครื่องมือในการประเมินผล  
ว่ากลยุทธ์ ที่น าใช้บรรลุผลส าเร็จได้มากน้อยเพียงไร  จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนหรือไม่ 
เสนอแนะแนวทางเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์การในโอกาสต่อไป 

กุหลาบ  เกลี้ยงชุม (2557) กล่าวว่า  การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์    
ประกอบด้วย 1) ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 2) ก าหนดวิธีวัดและ
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 3) จัดท าแผนปฏิทิน ก ากับ
ติดตามประเมินผลกลยุทธ์ 4) ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมิน  
5) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 6) ผู้ประเมินมีความรู้ ความเข้าใจกลยุทธ์ของโรงเรียนและวิธีการประเมิ น 
กลยุทธ ์และ 7) รายงานผลให้ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์การ การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์ ได้ดังตารางที่ 2.6 ดังนี ้
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ตารางที่ 2.6  การสังเคราะห์การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 
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1. ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล 

      

2. ก าหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน ครอบคลุมทุกตัวช้ีวัด 

      

3. จัดท าแผนปฏิทิน ก ากับติดตามประเมินผล 
กลยุทธ์ 

      

4. ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ ์
การติดตามและประเมิน 

      

5. ก าหนดผู้รับผิดชอบ         
6. ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการ
ประเมินกลยุทธ์  

      

7. รายงานผลให้ครู ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 

      

8. ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา       
 

สรุปว่า การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยสังเครา ะห์ มีรายละเอียดดังนี้  
1) ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  2) ก าหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ครอบคลุมทุกตัวช้ีวัด  3) จัดท าแผนป ฏิทิน ก ากับติดตาม
ประเมินผลกลยุทธ์  4) ทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมิน  5) ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 6) ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการประเมินกลยุทธ์ 7) รายงานผลให้ครู 
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ และ 8) ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา   
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโ ดยสงเคราะห์มาจากประกอบเป็น

รูปแบบกลยุทธ์ในสถานศึกษาซึ่งพิชาย รัตนดิลก และสมศักดิ์  สามัค คีธรรม  (2551 ) ได้กล่าวว่า 
รูปแบบบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา  คือ การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานเป็นกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ในการคิดวิเคราะห์ที่จะให้ได้มาซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดส าหรับโรงเรียน  ให้โรงเรียนบรรลุ
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ภารกิจด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถด าเนินการวางแผนได้
อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพแล ะประสิทธิผลในการจัดการศึกษามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ภารกิจ
ในโรงเรียน ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์สถานภาพภารกิจ  (Portfolio Analysis) การด าเนินการด้านการ
วางแผนระดับโรงเรียน ดังนี ้

1.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับสถานภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการ 

1.2 วิเคราะห์และประสานงานในการจัดสร้างแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
1.3 สรุปผลการด าเนินงานวางแผนงานโครงการของโรงเรียน 
1.4 จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศของโรงเรียน 
1.5 จัดท าร่างแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเบื้องต้น 
1.6 ก าหนดวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนต้องการจะด าเนินงาน 
1.7 ประสานแผนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
1.8 ก าหนดทิศทางเป้าหมายของโรงเรียนตามเวลาที่ก าหนด 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWIRT Analysis) คือ การด าเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจปัจจัย เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่ต้องด าเนินงานตามภารกิจ
ของโรงเรียนประถมศึกษา ดังนี ้

2.1 การศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จ าเป็นในการบริหารโรงเรียน 
2.2 การศึกษาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียน 
2.3 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2.4 การศึกษาหาแนวทางที่ดีในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน 
2.5 การวิเคราะห์และประสานงานในการจัดท าแผนงานให้สอดคล้องกับ

นโยบายของหน่วยงาน ระดับสูงแล้วนโยบายของโรงเรียน 
2.6 การประสานงานในการวางแผนกับฝ่ายแผนงานของโรงเรียนกวดวิชา

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.7 ช่วยเหลือประสานงานในการก าหนดดูแลตรวจสอบติดตามประเมินผล

งานโครงการ 
3. การคาดหวังและความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการมุ่งหวังผลส าเร็จใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีดังนี้ 
3.1 การเตรียมในการด าเนินงานการพัฒนาและการแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าใน

การท างานมีเป้าหมายในอนาคตก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดอยู่กับที่ช่วยให้ภารกิจได้รับการ
พัฒนาอยู่เสมอ 

3.2 การ ปฏิบัติงานที่มีแผนมีระบบขั้นตอนและระยะเวลาสถานที่และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้มีความสัตย์เจน 

3.3 สามกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ความเป็นไปต่าง ๆ  ทั้งในหน่วยงาน
สภาพแวดล้อมภายนอกสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงท ี
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3.4 สามารถเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถวินิจฉัย
ตัดสินใจได้อย่างมีหลักเกณฑ ์

3.5 ท าให้รู้ถึงอดีตสภาพปัจจุบันและอนาคตเป็นประโยชน์ต่ อการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารและกิจการต่าง ๆ 

3.6 มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ผลอย่างคุ้มค่า 
3.7 ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจประสานงานทั้งในหน่วยงานและหน่วยงาน

อื่นในระดับต่าง  ๆ เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับประหยัดเวลาประสบความส าเร็จในเวลาที่
รวดเร็ว 

สมบูรณ์ นนท์สกุล (2549) กล่าวว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา 
คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวช้ีวัดความส าเร็จ (Goal and Key Performance 
Indicator) เป็นการสร้างความหมายที่มีทิศทางมีขอบเขตของการ ปฏิบัติงานซึ่งความต้องการของ
หน่วยงานที่คาดการณ์ถึงผลส าเร็จล่วงหน้า ประกอบด้วย 

1. วิสัยทัศน์  เป็นเป้าหมายที่มีลักษณะกว้างกว้าง ๆ ซึ่งเป็นความต้องการของ
สถานศึกษาในอนาคต  โดยไม่ได้ก าหนดวิธีการเอาไว้เป็นการสร้างความคิดในลักษณะของการก าหนด
ทิศทางในอนาคต  เพื่อเป็นการก าหน ดแนวความคิดที่โรงเรียนต้องการและพยายามที่จะด าเนินงาน
คามแผน 

2. พันธกิจ เป็นพ้ืนฐานของการก าหนดแนวทางการป ฏิบัติงานการจัดล าดับแผน
และการก าหนดกิจกรรม เพื่อให้เกิดผลต่อนักเรียนตามความคาดหวังของสถานศึกษาที่ได้ต้ังไว้ 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นการก าหนดความคาดหวัง เป็นเป้าหมายที่
สถานศึกษาต้องการล่วงหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะให้เกิดขึ้น
ในอนาคต 

พัชนี  นนทศักดิ,์ ปิยะพันธ์ ปิงเมือง และสมศรี ศิริไหวประพันธ์ (2549) กล่าวว่า 
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

1. การศึกษาจุดแข็งและ จุดอ่อนของสถานศึกษาควรเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
หลายหลายแห่ง  ซึ่งอาจเก็บข้อมูลจากระบบข้อมูลและสาระสนเทศของสถานศึกษาเองจากชุมชน  
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ประเด็นที่จะน ามา
ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนโดยศึกษาปจัจัยและกระบวนการด าเนินงาน 

1.1 บุคลากรสถานศึกษา  ประกอบด้วย คณะครู และบุคลากรในชุมชนที่จะ
มีส่วนช่วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างพอเพียงและมีรูปภาพ 

1.2 สถานศึกษามีเงินพอเพียงที่จะน ามาใช้ในการบริหาร จัดการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย วัสดุอุปกรณ์มีวัสดุปกรณ์พอเพียงและมี คุณภาพต่อการน าไปใช้งานในสถานศึกษา การ
บริหารจัดการหมายถึงการจัดโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษามีประเด็นที่ต้องน ามา
พิจารณา คือ 

2.1 โครงสร้าง  ได้แก่ การจัดล าดับขั้นตอนของการบังคับบัญชาการสื่อสาร
ภายในการจัดองค์กรและการมอบหมายงาน 
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2.2 วัฒนธรรม  ได้แก่  ความเช่ือความคาดหวังและค่านิยมของบุคคลใน
หน่วยงาน 

2.3 การบริการ ได้แก ่การให้บริการการอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 
2.4 ทรัพยากร  ได้แก่ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร  งบประมาณ  และ

วัสดุปกรณ์ 
2.5 ผลผลิต  ได้แก่  ปริมาณและคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษาจาก

สถานศึกษา 
3. การศึกษาโอกาสและอุปสรรคการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นการศึกษา

สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย 
3.1 ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  รายได้ของประชากรภาวะเงินเฟ้อหน้ีสินการมี  

งานท า 
3.2 ด้านสังคมวัฒนธรรม  ได้แก่ ค่านิยม ความเช่ือ  เจตคติ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรม 
3.3 ด้านเทคโนโลยี  ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ด้านต่าง ๆ ความทันสมัยของอุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการด าเนินงาน 
3.4 ด้านการเมืองและก ฎหมาย ได้แก่ นโยบายทางการเมืองระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น เสถียรภาพของรัฐบาลระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายต่าง ๆ 
มารศรี  สุธานิธี (2550) กล่าวว่า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนจะต้อง

สอดคล้องและบูรณาการกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานได้ก าหนดองค์ประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ ์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก ่

1. การก าหนดกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์  ซึ่งประกอบด้วย  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค ์การก าหนดกลยุทธ ์การก าหนดตัวช้ีวัด 

2. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา  เป็นการก าหนดกลยุทธ์ไปปฏิบัติการ
ด าเนินงานจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี
ขั้นตอนดังนี ้

2.1 ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการอย่างชัดเจน 
2.2 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติง าน โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานตาม

กลยุทธ์ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
2.3 จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันถูกต้องชัดเจนและครอบคลุมภารกิจของ

สถานศึกษา 
2.4 สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์

ของสถานศึกษา 
2.5 ระดมความคิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยว ข้องให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ

ด าเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
2.6 ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่วางไว้ตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
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3. การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์สถานศึกษาเป็นกลยุทธ์ทางสุดท้ายของ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  เพื่อเป็นการวัดผลประเมินผลตามปฏิ บัติงานขององค์กรว่าบรรลุตาม
เป้าหมายและมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่  นับว่าเป็นงานที่ส าคัญของผู้บริหาร  เพื่อจะได้น ามา
พิจารณาว่าแผนที่ได้ก าหนดขึ้นมานั้น เมื่อน าไปปฏิบัติจริงและจะมีประสิทธิภาพดีอย่างไรจากแนวคิด
ของนักบริหาร 

สรุป รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 องค์ประกอบ ดังนี ้ 

องค์ประกอบที่ 1.การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มี 2 ขั้นตอน 1. การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์   2. การก าหนดกลยุทธ์   

องค์ประกอบที ่2.การน ากลยุทธ์โรงเรียนไปสู่การปฎิบัติ  
องค์ประกอบที่ 3.การติดตาม ควบคุมและประเมินผล  
 

2.3  การสนทนากลุ่ม  
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
2.3.1 ความหมายของการสนทนากลุ่ม 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ได้มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) โดยน ามาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของรายการวิทยุกระจายเสียง  
ที่ออกอากาศในช่วงนั้น พอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  2 ค.ศ. 1946 ได้มีการน ามาใช้ในกลุ่มที่ท างาน
ทางด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences) มีลักษณะเป็นการสนทนา ถก แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่
มีการก าหนดหัวข้อเฉพาะบางประเด็นของผู้จัด (Organizer) โดยกลุ่มคนที่เข้าร่วมประมาณ  8-10 คน 
ซึ่งเรียกว่า เป็น Participants หรือ Respondents โดยผู้ที่จะเข้าร่วมการท า  Focus Group จะได้รับ
การคัดเลือก (Screen) ตามเง่ือนไขมาอย่างดี 

ฟริกซ์ และคนอื่น ๆ (Flick, et al., 1998) ได้กล่าวไว้ว่า การสนทนากลุ่ม หมายถึง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุ่มคนมาร่วมสนทนากัน โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) 
เป็นผู้อ านวยการให้การสนทนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้

มอร์แกน (Morgan, 1988 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) กล่าวว่า การสนทนา
กลุ่มเป็นเทคนิคที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มในการสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูล โดยการฟังและเรียนรู้
จากกลุ่มผู้เข้าประชุม เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนาจึงเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมและ
ด าเนินการมีปฏิสัมพันธ์ โดยการเผชิญหน้ากันให้เกิดพลวัตของกลุ่มไปกระตุ้นความคิดเห็นของตนเอง
และความคิดเห็นของผู้อ่ืนออกมาอย่างเปิดเผยและจริงใจในขณะด าเนินการ ท าให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ละเอียด ลึกซึ้ง ลุ่มลึก และมีแง่มุม ต่าง ๆ  ของความคิดและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม เทคนิคนี้
สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว ประหยัดเวลากระบวนการกลุ่มจะท าให้เกิดการสื่อสารกันภายในกลุ่ม
ระหว่างสมาชิกผู้เข้าร่วมกับผู้ด าเนินการอภิปรายและระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง กระบวนการที่ใช้ใน
การประชุมแบบนี้ประกอบด้วยการสื่อสาร 3 ส่วน ได้แก่ (1) เป็นการสื่อสารเพื่อก าหนดป ระเด็น 
ที่ต้องการฟังจากสมาชิกที่เข้าร่วม (2) เป็นการสื่อสารภายในระหว่างสมาชิกภายใต้ประเด็นที่ก าหนด 
และ (3) เป็นการสรุปสาระที่นักวิจัยได้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 
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กรีนบลั๊ม (Greenbaum, 2000) ได้แสดงความคิดเห็นว่าการสนทนากลุ่ม หมายถึง  
การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหนึ่ง ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมในหมู่นักวิจัย  ทั้งนักวิจัยที่นิยมการวิจัย  
เชิงคุณภาพและนักวิจัยที่นิยมการวิจัยเชิงปริมาณการสนทนากลุ่ม เป็นการใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ค้นหาค าตอบในประเด็นเฉพาะที่ชัดเจนลงไป กลุ่มสนทนาจะเป็นกลุ่มบุคคลประมาณ  7-10 คน  
ที่คัดเลือกมาเข้ากลุ่มโดยใช้หลักเกณฑ์ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์หรือลักษณะทางจิตวิทยา หรือ
ลักษณะทางทัศนคติ หรือพฤติกรรมที่มีความใกล้เคียงกัน ให้เข้ามาร่วมอภิปรายถกเถียงกัน โดยมีการ
น าของผู้ท าหน้าที่ประสานงานกลุ่ม (Moderator) ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นก ารเฉพาะ และการ
อภิปรายถกเถียงนั้นเป็นประเด็นที่ก าหนดเป็นการเฉพาะขึ้นมา 

สรุปได้ว่า  การสนทนากลุ่ม เป็นเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยที่กลุ่มคน
มาร่วมสนทนากัน โดยมีผู้ด าเนินการสนทนา เป็นผู้อ านวยการให้การสนทนาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ มีความชัดเจน ละเอียด ลึกซึ้ง ลุ่มลึก และมีแง่มุม ต่าง ๆ ของ
ความคิดและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม 

2.3.2 ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม 
เพื่อให้การด าเนินงานมีขั้นตอนที่เป็นระบบชัดเจน สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ได้

กล่าวถึง ขั้นตอนในการใช้เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนาของสจ๊วต และชามดาสซานี (Stewart & 
Shamdasani, 1990) ไว้ดังนี้ (1) การนิยามปัญหาและก าหนดประเด็นค าถามในการศึกษา โดยการ
ก าหนดเรื่องที่จะท าการศึกษาอาจจะเกิดมาจากแนวคิด ทฤษฎี หรือเรื่องที่สนใจ โดยน าประเด็น
ปัญหาซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการศึกษามาก าหนดเป็นตัวแปร แล้วสร้างเป็นแนวค าถามย่อย  ๆ  
ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุด (2) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม โดยขนาดของกลุ่มผู้ข้าร่วมสนทนานั้นควรมีพอเหมาะ หากน้อยเกินไปจะท าให้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมสนทนามีน้อย แล ะหากผู้เข้าร่วมสนทนามีมากเกินไป โอกาสที่จะแสดง
ความคิดเห็นอย่างทั่วถึงก็จะมีน้อยการเลือกตัวอย่างที่เข้าร่วมกระบวนการควรค านึงถึงภูมิหลังของ
ผู้เข้าร่วมสนทนาให้มีลักษณะใกล้เคียงกัน (3) การก าหนดผู้เข้าด าเนินการสนทนา (Moderator)  
โดยผู้เข้าด าเนินการสนทนา เป็นบุคคลที่เป็นผู้น าและก ากับการสนทนาให้ด าเนินไปตามหัวข้อการวิจัย
และตามแนวทางการสนทนา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันความเป็นจริงและครอบคลุมภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ (4) การก าหนดแนวทางคู่มือการสนทนาและทดลองใช้ โดยการก าหนดแนวทางคู่มือการ
สนทนาและทดลองใช้ โดยการศึกษาจุดมุ่งหม ายและตัวแปรที่ต้องการศึกษา มีการจัดล าดับความคิด
และแนวทางการสนทนาไว้ล่วงหน้าเป็นขั้นตอน ช่วยให้ผู้ด าเนินการสามารถด าเนินการสนทนาใน
ขอบเขตที่เหมาะสม (5) การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ความพยายามใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานหรือองค์กรที่สนับสนุนให้มีการจัดสนทนากลุ่ มเป็นแหล่งคัดเลือก อาจใช้วิธีการสุ่มเพื่อ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนา โดยค านึงถึงต้นทุนและคุณภาพของผู้เข้าร่วมสนทนา ต้องระวังไม่ให้เกิด
อคติในการเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนา (6) การด าเนินการจัดกลุ่มสนทนา ผู้ด าเนินการสนทนาสร้าง
บรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมสนทนามีความคุ้ นเคย มีการแนะน าตัว การเสนอจุดประสงค์ของการจัด
สนทนากลุ่มการขออนุญาตบันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องบันทึกเสียง การด าเนินการสนทนาให้ครอบคลุม
ประเด็นที่ต้องการให้เกิดการอภิปรายครบถ้วน ควบคุมการสนทนาให้อยู่ในประเด็น เปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยไม่ชี้น าค าตอบที่ต้องการให้เกิด (7) การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
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ซึ่งข้อมูลในเครื่องบันทึกเสียงจะถูกถอดออกมาเป็นสนทนาเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป และ  
(8) การจัดท ารายงานผลสนทนา แล้วเขียนเป็นข้อค้นพบ 

ชาย โพธิสิตา (2550) ได้ปรับขั้นตอนการใช้เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนาของของสจ๊วต 
และชามดาสซานี (Stewart & Shamdasani, 1990) ดังนี้ (1) ก าหนดปัญหาการวิจัย  (2) ก าหนด
กรอบการเลือกตัวอย่าง (3) ก าหนดผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม (4) สร้างทดสอบแนวค าถาม  (5) เลือก
กลุ่มตัวอย่าง (6) จัดสนทนากลุ่ม (7) จัดระเบียบข้อมูล (8) วิเคราะห์ข้อมูล และ (9) เขียนรายงาน 

พิชญ์สินี ชมพูค า และพิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ (2552) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า 
ขั้นตอนของการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย การเตรียมการสนทนากลุ่มการเตรียมการสนทนากลุ่มอาจ
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านผู้ด าเนินการสนทนา ประกอบด้วย  ผู้ด าเนินการสนทนา  1 คน  
ผู้จดบันทึกการสนทนา  1 คน และผู้คอยอ านวยความสะดวกทั่วไป  1 คน (2) ด้านผู้ร่วมสนทนา  
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนา คือ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรู้เรื่องดีในประเด็นที่จะสนทนา จ านวน
ประมาณ 7-12 คน และ (3) ด้านสถานที่ ควรจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการสนทนากลุ่มให้เ รียบร้อย
ล่วงหน้า หลักทั่วไปที่ใช้ได้ผลดี คือ ควรเป็นห้องที่เงียบ ปราศจากเสียงรบกวน มีที่ให้ทุกคนนั่งสบาย ๆ 
ส าหรับการสนทนาประมาณ 1-2 ชั่วโมง และควรมีโต๊ะเก้าอ้ีเพื่อให้ผู้บันทึกการสนทนาท างานได้อย่าง
สะดวกตลอดระยะเวลาของการสนทนา 

2.3.3 การด าเนินการการสนทนากลุ่ม 
เมื่อผู้ร่วมสนทนามาครบแล้ว ผู้ด าเนินการสนทนาควรแนะน ากลุ่มของคณะผู้วิจัย 

พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการสนทนาครั้งนั้นให้ทุกคนเข้าใจก่อนที่จะเริ่มการสนทนา ผู้ด าเนินการ
สนทนาควรมีหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการให้กลุ่มได้ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การอภิปรายจะครอบคลุมประเด็นที่ต้องการอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ควรขออนุญาตกลุ่มเพื่อขอ
บันทึกเสียงการสนทนา เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เคล็ดลับส าคัญประการหนึ่งในการ
ด าเนินการสนทนากลุ่ม คือการท าแผนผังที่นั่งของผู้ร่วมสนทนา เพื่อบ อกต าแหน่งว่าใครนั่งตรงไหน 
แล้วจดชื่อของแต่ละคนตามจุดที่นั่งเพื่อจะได้เรียกชื่อถูกต้อง ในขณะที่สนทนาการเรียกชื่อถูกต้อง  
จะช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ร่วมสนทนากับผู้ด าเนินการสนทนาได้อย่างดี หลักจิตวิทยาง่าย  ๆ นี้ช่วย
ให้เกิดความเป็นกันเอง ตลอดจนความไว้เนื้อเช่ือใจ 

ผู้บันทึกการสนทนาก็มีบทบาทส าคัญอย่างมาก เนื่องจากต้องรับผิดชอบจดบันทึก
สาระส าคัญของการสนทนา โดยเฉพาะการระบุให้ได้ว่าใคร พูดอะไร และในการบันทึกการสนทนานั้น
นอกจากจะบันทึกเนื้อหาแล้ว ควรบันทึกบรรยากาศในการสนทนาด้วย เช่น เมื่อมีผู้ยกประเด็นนี้
ขึ้นมาอภิปรายก ลุ่มผู้สนทนาเกือบทุกคนแสดงสีหน้าไม่สบายใจ และไม่มีใครพูดอะไร บันทึกที่ได้จะ
เป็นสาระส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล อย่าคิดว่าเมื่อมีการบันทึกเสียงแล้วไม่จ าเป็นต้องบันทึกด้วย
ข้อเขียนอีกเด็ดขาด เนื่องจากการถอดเทปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการจัดสนทนากลุ่มหลายกลุ่ม แล้ ว
ทิ้งช่วงเวลานาน จะท าให้ลืมบรรยากาศในการสนทนา ผู้อ านวยความสะดวกทั่วไปมีหน้าที่สนับสนุน
ให้การสนทนากลุ่มลุล่วงได้ด้วยดี เช่นการจัดเตรียมสถานที่ ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ โต๊ะเก้าอี้ 
เตรียมและควบคุมเครื่องบันทึกเสียง ต้อนรับผู้เข้าร่วมสนทนา บริการเครื่องดื่ มหรืออาหารว่าง
ระหว่างการสนทนา ตลอดจนจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนากลุ่ม 
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สุวิมล ว่องวาณิช (2550) กล่าวว่า การจัดสนทนากลุ่ม จะประสบความส าเร็จหรือไม่
นั้น มีกุญแจส าคัญอยู่ที่ความสามารถของผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) 
คุณสมบัติที่ดีที่จะท าให้การจัดกลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ สามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 ประการได้แก่ คุณสมบัติส่วนบุคคล และคุณสมบัติเชิงวิชาชีพ 

1. คุณสมบัติส่วนบุคคล ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มที่ประสบความส าเร็จมักมี
คุณสมบัติ ดังนี ้

1.1 มีความอุตสาหะ 
1.2 มีความสามารถกระตุ้นแรงจูงใจของตนเองได ้
1.3 มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
1.4 มีการเรียนรู้ที่รวดเร็ว 
1.5 มีท่าทีที่เป็นมิตรและสามารถสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นได้ 
1.6 มีทักษะการฟังที่ดี 

2. คุณสมบัติเชิงวิชาชีพ โดยคุณสมบัติของนักวิจัยและผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม  
ในเชิงวิชาชีพ เป็นคุณสมบัติที่สามารถสร้างขึ้นได้จากการฝึกอบรมที่มีนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  
เป็นผู้ฝึกอบรมหรือนิเทศให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะการที่สามารถฝึกอบรมได้น้ีจึงไม่ถือว่า
เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล ทว่าเป็นคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

2.1 มีทักษะการสื่อสารที่สูง 
2.2 มีทักษะด้านการจัดการในระดับสูงการจัดและด าเนินการสนทนากลุ่มที่

ประสบความส าเร็จนั้น เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จ าเป็นต้องก ากับการและควบคุม
ให้แผนการจัดสนทนากลุ่มเป็นไปอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้การน าเอาสมาชิกกลุ่มเข้ามาน่ั งสนทนา
พร้อมหน้ากัน 

2.3 มีทักษะความสามารถในการท างานเชิงแนวความคิดกับกลุ่ม 
2.4 มีทักษะในการท างานกับกระบวนการกลุ่ม 
2.5 มีทักษะในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 
2.6 มีทักษะในการยึดกุมวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
2.7 มีความเข้าใจในวิธีการอ่านภาษาท่าทางของบุคคลและรู้ จักใช้ให้เป็น

ประโยชน ์
2.8 มีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าจะน าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มไปเป็น

ประโยชน์ได้อย่างไร 
3. ข้อควรระวังในการสนทนากลุ่ม  ในการจัดกลุ่มสนทนาจะประสบความส าเร็จ

ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น คุณภาพของผู้เกี่ยวข้องในการจัดกลุ่มสนทนา การก าหนดสมาชิก
ผู้เข้าร่วมกระบวนการ ความร่วมมือของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น การจัดกระบวนการกลุ่มจึงมีประเด็นที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ (สุวิมล  
ว่องวาณิช, 2550) 

3.1 ผู้ด าเนินการจัดกลุ่มสนทนา โดยเทคนิคการจัดกลุ่มสนทนาจะมี  
ผู้ด าเนินงานหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้ด าเนินการจัดกลุ่มสนทนาผู้บันทึกการสนทนา และผู้ด าเนินการจัดกลุ่ม
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สนทนา ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและผู้จัดท ารายงาน โดยบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายจะมีความแตกต่างกัน  
ดังนี ้

3.1.1 ผู้ด าเนินการจัดกลุ่มสนทนา (Moderator) เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการ
ด าเนิ นการสนทนาจุดประเด็นค าถามเพ่ือค้นหาค าตอบและสร้างบรรยากาศการสนทนาเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกซึ่งความรู้สึก ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น 

3.1.2 ผู้บันทึกการสนทนา (Note Taker) มีหน้าที่ในการจดบันทึกค าสนทนา 
โดยย่อของกลุ่มผู้บันทึกต้องรู้วิธีการจดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะจะต้องบันทึกบรรยากาศ  
ที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาด้วย 

3.1.3 ผู้อ านวยการจัดกลุ่มสนทนา (Facilitator) เป็นผู้คอยให้ การ
ช่วยเหลือทั่วไปในขั้นเตรียมการจัดกลุ่มสนทนา คอยอ านวยความสะดวก เช่น เตรียมสถานที่ เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องดื่มหรือของว่าง รวมทั้งจัดหาวัสดอุุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มต้องใช ้

3.2 การก าหนดสมาชิกในกระบวนการสนทนากลุ่ม โดยงานที่ส าคัญของ
กระบวนการจัดกลุ่มสนทนา คือ  การเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วมสนทนาหลักการส าคัญของการใช้เทคนิค  
นี้อยู่ที่เลือกสมาชิกที่มีภูมิหลังคล้ายคลึงกัน หรืออยู่ในบริบทเดียวกันความคุ้นเ คยกันหรือมีภูมิหลัง
คล้ายกันท าให้ผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มไม่ต้องใช้เวลามากเกินในการแนะน าตัวสมาชิกที่อยู่ใน
กระบวนการ ท าให้มีเวลากับการอภิปรายมากขึ้น การก าหนดเวลาที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม โดยการ
สนทนากลุ่มแต่ละครั้งจะใช้เวลาที่ใช้ในการสนทนากลุ่มขึ้นอยู่กับขอบเขต และ ลักษณะของปัญหาที่
ต้องการศึกษา ลักษณะของผู้เข้าร่วมสนทนา ปฏิสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวภายในกลุ่ม และบรรยากาศ
ของการสนทนา ควรใช้เวลาในการประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง แต่เต็มที่ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงและ
การประชุมกลุ่มควรจะอยู่ภายใต้บรรยากาศที่สบายไม่เป็นทางการ โดยมี การสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง ผู้ด าเนินการอภิปรายท าหน้าที่ก ากับให้สมาชิกพูดคุยกันในประเด็นที่มีการก าหนดล่วงหน้า
และสร้างปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม ให้กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิดเห็น  และทัศนคติ
ร่วมกัน 

3.3 การบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยการบันทึกการสนทนากลุ่ มว่าสามารถ
กระท าได้ 3 วิธี ดังนี ้

3.3.1 การจดบันทึกและการถอดความจากเทปอย่างละเอียดทุกค าพูด 
และบันทึกบรรยากาศการสนทนาด้วย วิธีนี้เหมาะส าหรับข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็น มีเวลาพียงพอ  
ไม่เร่งรีบ จุดประสงค์ของการศึกษาต้องการรายละเอียดเพ่ือใช้เปรียบเทียบให้ความเห็นแตกต่า งใน
กลุ่มประชากรที่ต่างกัน เช่น แยกตามเพศ อายุ กลุ่ม สถานะทางสังคม ภูมิล าเนา เป็นต้น 

3.3.2 การจดบันทึกการสนทนา และบันทึกเทปประกอบ วิธีนี้จะเน้นการ
จดบันทึกอย่างละเอียด ไม่มีการถอดเทป เมื่อมีข้อสงสัยก็จะฟังจากเทปประกอบเท่านั้น วิธีนี้เหมาะ
ส าหรับการวิจัยที่มีเวลาจ ากัดการสนทนาใช้เวลามาก 

3.3.3 การจดบันทึกอย่างเดียว โดยไม่ต้องบันทึกเทป วิธีนี้เหมาะสม
ส าหรับการวิจัยที่ใช้เวลาน้อย ประเด็นในการวิจัยเป็นเรื่องง่าย  ๆ ไม่ซับซ้อน หรือจัดกลุ่มสนทนาเพื่อ
ศึกษาประกอบเทคนิคอื่น ๆ 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มว่า ข้อมูลที่เป็น
ถ้อยค าหรือข้อความที่มาจากการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มซึ่งอาจใช้ค าที่ต่างกัน แต่ทว่ามี
ความหมายเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผู้ที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลต้องมีการเปรียบเทียบค าตอบว่ามี
ความคล้ายกัน เหมือนกัน เกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวข้อง ข้อดีและข้อจ ากัดของการสนทนากลุ่ม โดยใน
การสนทนากลุ่มมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด 

4.1 ข้อดีของการสนทนากลุ่ม มีดังนี้ (1) เป็นการใช้กระบวนการกลุ่ม (Group 
Dynamics) กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างหลา กหลายทั้งภายในกลุ่มหรือ  
ต่างกลุ่ม ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมภาษณ์เด่ียว (2) ต้นทุนต่ า (3) ใช้เวลาไม่มาก (4) มีความ
ยืดหยุ่นในการด าเนินการ และ (5) เหมาะที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาสมมุติฐานส าหรับ
งานวิจัยต่อไป เพื่อประเมินเพื่อเลือกพื้นที่หรือประชากรที่จะใช้ในการวิจัย เพื่อหาข้อมูลเพื่อเป็น
พื้นฐานในการสร้างแบบสอบถาม และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสนทนาได้ร่วมอภิปรายผลของการวิจัยที่ท า
มาแล้ว 

4.2 ข้อจ ากัดของการสนทนากลุ่ม ซึ่งมี เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนามีข้อจ ากัด 
เช่นเดียวกับเทคนิคการเก็บข้อมูลแบบอื่น ๆ 
 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
ขัตติยา ด้วงส าราญ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับ

โรงเรียนขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) องค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก และ 2) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบ 4 ขั้นตอน  
1) การศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยบนพ้ื นฐานแนวคิด ทฤษฎีการบริหารเชิง  
กลยุทธ์ 2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้และพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโรงเรียน  
ขนาดเล็ก 3) ตรวจสอบและสร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และ  
4) ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโรงเรียนขนา ดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า  
1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบ คือ วางแผนกลยุทธ์ ประเมินกลยุทธ์ ก าหนดทิศทางของโรงเรียน ก าหนดกลยุทธ์  
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ และประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน  และ 2) รูปแบบการบริหารเชิง กลยุทธ์ส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

สุรินทร เชี่ยวโสธร (2555 ) ศึกษา วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบ บการบริหาร  
เชิงยุทธศาสตร์ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพ่ึงประสงค์ ของรูปแบบการบริหาร  
เชิงยุทธศาสตร์ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกองทัพบก 3 สถาบัน  ได้แก่ โร งเรียนนายร้อย  
พระจุลจอมเกล้า วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2) ร่าง
รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการพร้อมคู่มือการใช้ 3) ส่งร่างรูปแบบการบริหาร  
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เชิงยุทธศาสตร์ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก พร้อมคู่มือ 1 ฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบ
ความเหมาะสม 4) ปรับปรุงรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
กองทัพบก 5) น าร่างพร้อมคู่มือการใช้ฉบับที่ 2 ไปทดลองใช้ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และ  
6) ปรับปรุงรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก พร้อมคู่ มือ
การใช้ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพพึ่งประสงค์ของรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกองทัพบก ตรงกับรูปแบบเดลต้ามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน
เท่ากับ 3.17 และค่าเฉลี่ยพึงประสงค์เท่ากับ 4.56 รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ พัฒนาขึ้น คือ 
รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ มีลักษณะเฉพาะ 7 ประการ คือ 1) กระบวนการ
เชิงบูรณาการแบบสามเส้า 2) ใช้การมีส่วนร่วม 3) ใช้กระบวนการบริหารอย่างเป็นพลวัตรที่มีพลัง  
4) ใช้ระบบข้อมูลในการบริหาร 5) ใช้การวิจัยและพัฒนา 6) ใช้กระบวนการคุณภา พ และ 7) ใช้
กระบวนการปรับแต่ง และมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การวางแผนยุทธศาสตร์แบบ  
สามเส้า ส่วนที่ 2 การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการประเมินผลอย่างพลวัตรที่มีพลังความคิดใหม่
และต่อเนื่อง และส่วนที่ 3 กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

นงนุช รักษา (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ ) สังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี โดยเป็นการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาวิเคราะห์บริบทและ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน แ ละเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 
5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ ) สังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ขั้นตอนการในการวิจัย ประกอบด้วย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ 
เป็นผู้บริหารและครูโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ ) สังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี  
76 คน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสังเคราะห์ผลการประชุม  
เชิงปฏบิัติการด้วยสถิติการบรรยาย ขั้นตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ทดลองใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน  
10 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์และแบบตรวจสอบความเหมาะสมขอ ง
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติบรรยาย ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นผู้แทนที่ได้รับหมายจาก สมศ . 4 คน นักเรียนของโรงเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 1,338 คน และครูผู้สอนในโรงเรียน 73 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้ แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ ์ประชากร
ที่ใช้ในขั้นตอนนี้เป็นผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษา และด้านการบริหารสถานศึกษา 10 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ และแบบสอบถามเพื่อประเมิน รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทุกขั้นตอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า (1) วิเคราะห์บริบท
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และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจากการประชุมเชิงปฏิบั ติการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
บุคลากรในโรงเรียน สรุปเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  และนโยบายของโรงเรียน (2) การสร้าง
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ ) สังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี  
มีดังน้ี (2.1) รูปแบบการบริหารโรงกลยุท ธ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ ) สังกัด
เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ได้แก่ หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หลักการก าหนดกลยุทธ์ หลักการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ หลักการควบคุมกลยุทธ์และหลักการประเมินกลยุทธ์ และ (2.2) การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารเชิง กลยุทธ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ ) 
สังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี จากการประเมินของผู้บริหารโรงเรียนที่ทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ พบว่า โดยภาพรวมรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีความเหมาะสมน าไปปฏิบัติได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาตัวรูปแบบและหลักการบริหาร พบว่า ทั้งตัวรูปแบบการบริหารและ
ทุกหลักการบริหาร มีความเหมาะสมน าไปปฏิบัติได้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุด  คือ ตัวแบบการ
บริหารและหลักบริหารที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ หลักการปฏิบัติตามกลยุทธ์ รองลงมา  คือ 
หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมกับหลักการก าหนดกลยุทธ์และหลักการควบคุมกลยุทธ์กับหลักการ
ประเมินกลยุทธ์ ตามล าดับ (3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเมือง
พัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ ) สังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี มีดังนี้ (3.1) การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน พบว่ า โดยภาพรวมมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 85.65 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานการศึกษา พบว่า ทุกมาตรฐานการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับดีถึง  
ดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ทุกตัวบ่งช้ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ยกเว้น  
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับพอใช้ และเมื่อเทียบเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการศึกษาที่ สมศ . ก าหนดพบว่า โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ .  
(3.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2555 สูงกว่า
ปีการศึกษา 2554 และเมื่อพิจารณาเป็นระดับการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2555 สูงกว่าปีการศึกษา 2554 และเมื่อพิจารณาเป็น  
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2555 สูงกว่าปีการศึกษา 
2554 และ (3.3) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา  5 
(บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยรวมครูมีความพึงพอใจต่อหลักการ
บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายหลักการบริหาร พบว่า ทุกหลักการบริหารครูมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุด คือ หลักการปฏิบัติตามกลยุทธ์ รองลงมา  คือ หลักการ
ก าหนดกลยุทธ์ หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หลักการควบคุมกลยุทธ์ และหลักการประเมิน  
กลยุทธ์ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละหลักการบริหาร พบว่า ทุกข้อของแต่ ละ
หลักการบริหารครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และ (4) การประเมินรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเมืองพัทยา  5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า 
โดยภาพรวมรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาทั้งตัวรูปแบบการบริหาร และหลักการบริหาร พบว่า ตัวรูปแบบการบริหารและ  
ทุกหลักการบริหาร มีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความเหมาสะสม
สามารถปฏิบัติได้สูงสุด  คือ ตัวรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่วนหลักการบริหารที่มี ความเหมาะสม
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สามารถปฏิบัติได้สูงสุด คือ ตัวรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่วนหลักการบริหารที่มีความสามารถ
ปฏิบัติได้สูงสุด  คือ หลักการปฏิบัติตามกลยุทธ์ รองลงมา  คือ หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกับ
หลักการก าหนดกลยุทธ์ และหลักการบริหาร พบว่า ทุกข้อของแต่ละหลักการบริ หารมีผลประเมิน
ความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้อยู่ในระดับมากที่สุด 

พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง (2556 ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรูปแบบควรจะเป็นอย่างไร  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพื่อศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ใน
การน ารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้จริง การวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จากมหาวิทยาลัยราชภั ฏ จ านวน 40 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบด้วย อธิการบดี 40 คน  
รองอธิการบดี 40 คน คณบดี 40 คน ผู้อ านวยการ 40 คน หัวหน้างาน หรือครูอาจารย์ 80 คน รวม 
240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบสอบถามประเมินค่า 4 ระดับ แบบสัมภาษณ์โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแ กรมส าเร็จรูป SPSS 
และใช้สถิติในการวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภั ฏ ประกอบด้วย  
10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแนวคิด และหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ 2) ด้านการน ามหาวิทยาลัยโดยผู้น า
ระดับสูง 3) ด้านความรับผิดชอบต้อสังคมในภาพใหญ่ 4) ด้านวางแผนเชิงกลยุทธ์ 5) ด้านการ
ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 6) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 7) ด้านการวัด การวอเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 8) ด้านมุ่งเน้นบุคลากร 9) ด้านการจัดการกระบวนการ และ 10) ด้านผลลัพธ์ ซึ่งรูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 10 ด้าน นั้นมีความเหมาะสม และสามารถน าไปใช้
ได้จริงในการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กุหลาบ เกลี้ยงชุม (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
ที่เหมาะสมส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การประเมินสภาพของโรงเรียน 3) การก าหนด
ทิศทางของโรงเรียน 4) ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 5) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และ  
6) การประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารบริหารเชิงกลยุทธ์ที่
เหมาะสมส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร 2) สมรรถนะของบุคลากร 3) การสมานสามัคคีของบุคลากร 4) การสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 5) การสนับสนุนจาก ท้องถิ่น และ 3. ผลการประเมินรู ปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  
ที่เหมาะสมส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีความเหมาะสมอ ยู่ในระดับ
มากที่สุด และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

นิสสากร  พิมพ์ทอง (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทาง
จิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารในโรงเรียนอนุบาลเอกชน  ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี ้สภาพปัจจุบันในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูและผู้ปกครอง  มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากปานกลาง  และน้อย  ตามล าดับ สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารครูและผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากมากที่สุด  และมากที่สุด ตามล าดับ รูปแบบการ
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บริหารเชิงกลยุทธ์ทางจิตวิทยาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล
เอกชน เป็นรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส า คัญ 3 ประการ คือ การ
ก าหนดกลยุทธ์การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลการดาเนินงานตามกลยุ ทธ์ โดยมี
กลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังนี้  กลยุทธ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   
กลยุทธ์การจัดการความรู้และกลยุทธ์การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์ 

สุภาภรณ์  มั่นเกตุวิทย์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิง  
กลยุทธ์แบบมีส่ว นร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) ศึกษา
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน 2) เพื่อศึกษา
สภาพด าเนินการและสภาพที่พึ งประสงค์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียน  
ที่จัดการศึ กษาร่วมกัน 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียน  
ที่จัดการศึกษาร่วมกัน 4) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม
ส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ร่วมกัน  
การก าหนดกลยุทธ์ร่วมกัน  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน  และการควบคุมและประเมินผล  
กลยุทธ์ร่วมกัน 2) การศึกษาสภาพด าเนินการและสภาพพึงประสงค์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน จากกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน  จ านวน 30 กลุ่ม มีการปฏิบัติ
หรือสภาพด าเนินด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง  และมีความ
ต้องการให้พัฒนาสู่สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  และมีดัชนีเรียงล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น  (PNIModifiled) ทุกด้านมากกว่า 0.30 3) รูปแบบและองค์ประกอบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน  มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน 
65 ตัวชี้วัด รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด  (เฉลี่ย 4.91) มีความเป็นไปได้ ระดับ 
มากที่สุด (เฉลี่ย 4.88) มีความถูกต้อง ระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.90) การใช้ประโยชน์ ระดับมากที่สุด 
(เฉลี่ย 4.89) 4) ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส า หรับโรงเรียน 
ที่จัดการศึกษาร่วมกันผลการประเมินปรากฏผลดังนี้  4.1 ผลการประเมินเปรียบเทียบระหว่างก่อน
และหลังการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน  
จากกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน  ครูคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน พบว่า 
ระดับปฏิบัติหลังการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ร่วมกันมากกว่าก่อนการใช้ทั้งด้านการบริหารและผลด าเนินการ  4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ  
ต่อการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่ จัดการศึกษาร่วมกัน  จาก
กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน ด้านบริหาร
อยู่ในระดับมาก และด้านผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 

ดวงพร อุ่นจิตต์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพ่ือส่งเสริม
ความผาสุขของนักเรียนประถมศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษากรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมความผาสุขของนักเรียนประถมศึกษา 2) วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความผาสุขของนักเรียนประถมศึกษา และ
3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมความผาสุขของนักเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัย
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พบว่า 1) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมความผาสุกของนักเรียนประถมศึกษา
ประกอบด้วย กระบวนการบริหาร 3 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การน าแผนไปปฏิบัติและการ
ประเมินผล การบริหารโรงเรียน 4 ด้าน ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ งานบุคคลและบริหารงานทั่วไป 
และความผาสุกของนักเรี ยนประถมศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ จิตใจ สิ่งแวดล้อม การเงิน สังคม ร่างกาย 
และการศึกษา 2) สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ชองการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความผาสุข
ของนักเรียนประถมศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสภาพที่พึ่งประสงค์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพ
ปัจจุบันทุกด้าน 3) การพัฒนากลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ (1) พัฒนาการบริหาร
โรงเรียนโดยการเสริมสร้างสมาธิ (2) ยกระดับการบริหารโรงเรี ยนด้วยการปลูกจิตส านึกรักษ์โลก  
(3) สนับสนุนการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดความพอเ พียง (4) เพิ่มศักยภาพการบริหารโรงเรียนโดย
การปลุกจิตส านึกมีอนามัยใส่ใจสุภาพ (5) เสริมสร้างการบริหารโรงเรียนด้วยบรรยากาศความผูกพัน 
(6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนด้วยการเพิ่มทักษะทางวิชาการและอาชีพ 

นงนุช สุระเสน (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐาน 2) การ
พัฒนากลยุทธ์การบริหารส ถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐาน และ  
3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐาน วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า  
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นฐาน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ด้านคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 2. ด้านการ
บริหารงานวิชาการ 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 5. ด้านการวางแผน  
กลยุทธ์ 6. ด้านการมีส่ วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 7. ด้านบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐาน  
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมบริการ กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นอัจฉริยะ และกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 3) ศึกษาความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพ่ือรับราง วัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นฐาน  ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นด้วยกับกลยุทธ์การบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

ยุภาพร ศิริวิโรจน์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
รัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเ รียน กลุ่มตัวอย่าง  
ประกอบด้วย  บุคลากรในโรงเรียนรัฐบาล 254 คน และบุคลากรในโรงเรียนเอกชน 118 คน รวม
ทั้งสิ้น 372 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนใน 5 ด้าน คือ ด้านการวิเครา ะห์สภาพแวดล้อมของ
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โรงเรียน ด้านการก าหนดทิศทางของโรงเรียน ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน ด้านการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และด้านการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน ลักษณะเป็น
ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 การวิเครา ะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างด้วยค่า t-test ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการศึกษาสภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามความคิด เห็นของบุคลากร  
ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการ
ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และด้านกา รควบคุมและการ
ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมาก  คือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน และด้านการก าหนดทิศทางของโรงเรียน (2) ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเ รียนเอกชนใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ที่เป็นประเด็นน่าสนใจ คือ 
(2.1) โรงเรียนมีการตรวจสอบความส าเร็จด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของ โรงเรียน และ (2.2) โรงเรียนมี
การวิเคราะห์คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน 

ธีรนันท์ ตันพานิชย์ (2558)  ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย  
มีการด าเนินการการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลและส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เอกสาร งานวิจัย และรายงานที่เกี่ยวข้องกับหลักการ ทฤษฎี แนวคิดการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2) การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการเชิง  
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม ของการกีฬาแห่งประเท ศไทย โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) จากผู้เช่ียวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จ านวน 13 คน 3) การ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 9 คน และท าการสรุปและน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศ ไทย ประกอบด้วยกระบวนการการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการก าหนดทิศทาง (Direction Setting) มี องค์ประกอบจ านวน 4 ข้อ 
2) ด้านการประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) มีองค์ประกอบจ านวน  
3 ข้อ 3) ด้านการก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) มีองค์ประกอบจ านวน 9 ข้อ 4) ด้านการ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) มีองค์ประกอบจ านวน 6 ข้อ 5) ด้านการ
ประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) มีองค์ประกอบจ านวน 7 ข้อ รูปแบบการ
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บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีความ
เหมาะสม และเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัต ิ

ศิริลักษณ์  ทิพม่อม (2559 ) พัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก ารวิจัยครั้งนี้มีความ 
มุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารเชิง  
กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือ   
3) พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใช้วิธีวิจัยแบบผสมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  การวิจัย
แบ่งออก เป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบ โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน และการศึกษาพหุกรณีโรงเรียนต้นแบบ  จ านวน 4 โรงเรียน 
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย  จ านวน 
500 คน ระยะที่ 4 การจัดท าและตรวจสอบคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผล  
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออ กเฉียงเหนือ  ผลการวิจัยพบว่า   
1. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ
บริหารโรงเรียน มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3) บรรยากาศขององค์กร 4) การพัฒนาบุคลากร และ 5) ทรัพยากรทางการบริหาร  องค์ประกอบที่ 2 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  2) การก าหนด 
กลยุทธ์ 3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  และ 4) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์  องค์ประกอบที่ 3 
ประสิทธิผลของโรงเรียนมี  3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลส าเร็จของการบริหาร  2) คุณภาพของผู้เรียน และ  
3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  2. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือ ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.93,S.D.= 0.29) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง  3 องค์ประกอบหลัก  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบหลักจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ประสิทธิผลของโรงเรียน  ( = 
4.97, S.D. = 0.18) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  ( = 4.95, S.D. = 0.22) และปัจจัยที่เอื้อต่อ
การบริหารโรงเรียน ( = 4.92, S.D. = 0.33) ตามล าดับ 3. คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารเชิง  
กลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการบริหารงานวิชาการ  
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย  ค าชี้แจง ความน าองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลส าหรับโรงเรียนขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และการด าเนินงานตาม
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สุริยา ศรีโภคา (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
ส าหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2) พัฒนารูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ 3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร
ของโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 380 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการบริหารเชิงกลยุทธ์
ส าหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
9 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการใช้เหตุผล ด้านการใช้พลังอ านาจด้านมุ่งผลงาน  ด้านการปฏิรูปงาน 
ด้านการปฏิรูปบุคคล ด้านการสร้างสรรค์ ด้านการรวมพลัง ด้านการประสานความร่วมมือ  และด้าน
การสรุปผลงาน โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ 2) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
ส าหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็กที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ ด้านการใช้เหตุผล 
ด้านการใช้พลังอ านาจ ด้านมุ่งผลงาน ด้านการปฏิรูปงาน ด้านการปฏิรูปบุคคลด้านการสร้างสรรค์  
ด้านการรวมพลัง  ด้านการประสานความร่วมมือ  และด้านการสรุปผลงาน  การสร้างรูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด าเนินการโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย  (Delphi Technique) กับ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพในการจัดท ากลยุทธ์และความรอบรู้ในด้านการบริหารกลยุทธ์  เพื่อสร้าง
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  โดยการให้ความรู้  
ความเข้าใจด้านการวางแผนเชิ งกลยุทธ์และการบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์  มีการซักถามให้
ข้อเสนอแนะ วิพากษ์วิจารณ์เหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ก่อนน าไปใช้ และ 3) องค์ประกอบ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ด้านการใช้เหตุผล ด้านการใช้พลังอ านาจ ด้านมุ่งผลงาน ด้านการปฏิรูปงาน ด้านการปฏิรูปบุคคล 
ด้านการสร้างสรรค์  ด้านการรวมพลัง  ด้านการประสานความร่วมมือ  และด้านการสรุปผลงาน
องค์ประกอบดังกล่าว  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี  มีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 
715.24 ค่า dfเท่ากับ 258 χ2/ df เท่ากับ 2.77 ค่า GFI = 0.96 ค่า CFI เท่ากับ 0.99 ค่า RMSEA 
เท่ากับ 0.048 และค่า RMR เท่ากับ0.021 

2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ฟรัมคิน (Frumkin, 2011) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างโรงเรียนใหม่ : การบริหาร

เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนในก ากับของรัฐ ซึ่งการวิจัยน้ีได้น าเสนอโครงร่างแนวคิดเก่ียวกับความ
หลากหลายของการบริหารจัดการโรงเรียนในก ากับของรัฐและความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างโรงเรียน  
ผลการศึกษาพบว่า  ภาระงานของการบริ หารมี 3 ประการ คือ  การให้การสนับสนุนและการสร้าง
ความชอบธรรม ในการบริหารงานภายในโรงเรียนการระดมความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือ
น าไปสู่การให้บริการทางการศึกษาที่ดี  และการก าหนดภารกิจของโรงเรียนรายงานฉบับน้ีมุ่งเน้น
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ศึกษาเรื่ององค์ประกอบของยุทธ์ศาสตร์และกระบวนการพั ฒนาโรงเรียน  องค์ประกอบ 3 ด้าน ของ
การบริหารจัดการโรงเรียนในก ากับของรัฐและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  อาจจะกล่าวสรุปได้ว่า  
ผู้บริหารโรงเรียนในก ากับของรัฐไม่สามารถบริหารงานโดยมุ่งเน้นในด้านการศึกษาเพียงด้านเดียว   
แต่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารองค์กรด้วยโดยเฉพาะองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลก าไรที่อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ผู้บริหารจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองที่จะต้องรับผิดชอบจัดหา
ทรัพยากรและให้การสนับสนุนแก่บุคลากรในองค์กร  นอกจากนี้ การบริหารโรงเรียนในก ากับของรัฐ
ค่อนข้างเป็นไปด้วยความล าบากเพราะผู้บริหา รจะต้องมีคุณสมบัติในการเป็นครูใหญ่โรงเรียนรัฐบาล 
ที่มีความเช่ียวชาญในด้านการปกครองและจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มี
ความใส่ใจในรายละเอียด เล็ก  ๆ น้อย ๆ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
โรงเรียนในก ากับของรัฐ นับวั นจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ ดังนั้นโรงเรียนเหล่าน้ีจึงมีความต้องการ
ผู้บริหารที่มีทักษะในการบริหารที่ดีอย่างเร่งด่วน 

บิลล (Beall, 2012) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน : 
การสรรหาครู ค่าตอบแทนครูการพัฒนาครู  และระยะเวลาการอยู่ในองค์กรของ ครู ของมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย หากการลงทุนในด้านการศึกษาไม่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว  โรงเรียนคงจะประสบกับปัญหาหรือความ
ยากล าบากในการแข่งขัน เพ่ือให้ได้ครูที่มีความสามารถมาท างานในโรงเรียนการศึกษานี้น าเสนอ
หัวข้อเกี่ยวกับการสรรหาครู ค่าตอบแทนครูการพัฒนาครู  และระยะเวลาในการอยู่ปฏิบัติงานของครู
ในโรงเรียนเอกชน  การเก็บรวบรวมข้อมูลกระท าโดยใช้แบบสอบถามครู 652 คน จาก 21 โรงเรียน
เอกชนในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบว่า (1) ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีความต้องการครูเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (2) โครงสร้างระบบบริหาร ค่าตอบแทนมี
ผลกระทบต่อความพึงพอใจของครูน้อยกว่าการน าค่าตอบแทนที่โรงเรียนอื่นเสนอมาเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนที่ครูได้รับในปัจจุบัน (3) คณะกรรมการโรงเรียนควรจะบริหารระบบค่าตอบแทนให้บรรลุ
พันธกิจ และปรัชญาโรงเรียน (4) ในการบริหาระบบค่าตอบแทนต่าง ๆ ควรจะน าเรื่องของหมวดวิชา
ต่าง ๆ  ของโรงเรียนเข้าไปพิจารณาด้วย (5) ผู้บริหารโรงเรียนมีแนวทางในการพิจารณาระบบ
เงินเดือน 3 แนวทางด้วยกัน  คือ (5.1) แนวทางที่ตายตัวโดยยึดประสบการณ์การท างานเป็นหลัก  
(5.2) แนวทางที่พิจารณาจากผลการท างาน และ (5.3) ไม่มีเกณฑ์ที่ก าหนดแน่นอน เมื่อโรงเรียนต้อง
เข้าไปแข่งขันกับระบบตลาดการศึกษาเสรี และ (6) โรงเรียนที่ไม่มีนโยบายด้านค่าตอบแทนที่ชัดเจน 
จะต้องสร้างความเข้าใจในกลุ่มครู เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องความไม่ยุติธรรมในการพิจารณา  
ขั้นเงินเดือน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง   
สิ่งที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัย หรือตัวแปร ต่าง ๆ  หรือองค์ประกอบที่ต้องการศึกษา 
โดยอธิบายถึงล าดับขั้นตอนให้เข้าใจง่ายขึ้น  การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการสร้างหรือพัฒนา
รูปแบบ โดยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารหลักการแนวคิดทฤษฎ ีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน 2) การพัฒนารูปแบบ และ 3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารเพ่ือให้การด า เนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ และรูปแบบ
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การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารเพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การก าหนด 
กลยุทธ์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และ 4) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 

 



 
 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนี ้

4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.2 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.3 ตอนที่ 3 ผลการกตรวจสอบควา มเหมาะสมและความเป็นไปได้รูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
4.1 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการศึกษาสภาพปัจ จุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 6 คน ผู้วิจัยพบว่า
สภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารโรงเรียนจอมสุรางค์ 
สภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  พบว่า 1) โรงเรียนมีการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในด้านโครงสร้างโรงเรียนในการให้บริการการศึกษา คุณภาพด้านวิชาการของ
นักเรียน ด้านบุคลากร ด้าน งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ด้านบริหาร
จัดการ 2) มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกมีการวิเคราะห์โอกาส อุปสรรคหรือปัจจัยภายนอกที่
สนับสนุนหน่วยงาน เช่น การเมืองการปกครอง ด้านสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
กฎหมาย 3) การวิเคราะห์และประสาน งานในการจัดท าแผน ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
ระดับสูงและนโยบายของโรงเรียน 4) มีการสรุปและจัดล าดับสภาพปัญหาและความต้องการ พัฒนา
สถานศึกษา และ 5) เน้นการมีส่วนรวม 

ด้านการก าหนดกลยุทธ์ พบว่า 1) โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
2) ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ ต้องการให้เป็นในอนาคตอย่างชัดเจน 3) ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน
ครอบคลุมทุกระดับตามแผนงาน 4) ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละ
ด้าน 5) ประเมินผลความเป็นไปได้ของทางเลือกและเลือกใช้กลยุทธ์ 6) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดกลยุ ทธ์ของโรงเรียน และ 7) ประชุมบุคลากรทุกฝ่ายในการก าหนดกลยุทธ์ใน
โรงเรียน 8)  ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ พบว่า 1) โรงเรียนจัดแบ่งบทบาทหลักและบทบาท
สนับสนุนตามโครงสร้างของหน่วยงาน 2) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุท ธ์ของโรงเรียนอย่าง
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ชัดเจน 3) น าวิสัยทัศน์ของหน่วยงานมาติดประกาศให้ทราบและเข้าใจอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
4) ครูและบุคลากรมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ตามขั้นตอนและตารางที่ก าหนดไว้ 

ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ พบว่า 1) โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการ  2) ก าหนดกรอบและแนวทางในการควบคุมติดตามและประเมินกลยุทธ์ 3) จัดท าแผน
และปฏิทินการควบคุมติดตามประเมินผลทั้งองค์การ 4) สร้างเครื่องมือและก าหนดเกณฑ์ในการ
ควบคุมติดตามและประเมินวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 5) โรงเรียนรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 6) โรงเรียนวิเคราะ ห์ผลการปฏิบัติงานน ามาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และ 7) ครูและ
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของโรงเรียนที่บกพร่องให้สมบูรณ์ 

2. ผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
สภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่า 1) ร่วมกันศึกษาสภาพ 
แวดล้อมภายในได้แก่ โครงสร้างและนโยบายโรงเรียน การให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน 
บุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เพื่อก าหนดจุดแข็ง และจุดอ่อน 2) ร่วมกันศึกษา
สภาพ แวดล้อมภายนอกได้แก่ ด้านสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง กฎหมาย 
เพื่อก าหนดโอกาส และอุปสรรค 3) น าผลการ ปฏิบัติ งานในปีที่ผ่าน ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และ 4) ศึกษาค่านิยม ประเพณี ของสถานศึกษา 

ด้านการก าหนดกลยุทธ์ พบว่า 1) โรงเรียนน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  
มาก าหนดกลยุทธ์ 2) หน่วยงานมีการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การก าหนดพันธกิจ (Mission) หรือ
การก าหนดขอบเขตงาน บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 3) ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน โดยพิจารณา
จากผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 4) ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์
ในแต่ละด้าน 5) ระบุภาพความส าเร็จ 6) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือก 7) ระบุแผนงาน ผลที่
จะได้รับที่ต้องเกิดขึ้นตามกลยุทธ์เพ่ือสร่างแรงผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ 8) บุคลากรทุกฝ่ายมีความ
เข้าใจกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของ โรงเรียน 9) มีการประชุมในการสร้างความเข้าใจในการ
วางแผนกลยุทธ์ 10) มีการก าหนดแผนงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  และ 11) ก าหนดนโยบายเพ่ือ
ส่งเสริมการดาเนินงานตาม ยุทธศาสตร ์

ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ พบว่า 1) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบโดยแต่งต้ัง
คณะท างานอย่างชัดเจน 2) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน  
3) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนเกี่ยวข้องระดม
ความคิดในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 5) ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียนที่ก าหนดไว้ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 6) มีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่วางไว้  
7) มีการน าเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8) มี
การจัดฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรสามารถด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ได้ 9) มีการสนับสนุนการใ ช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และ 10) ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ พบว่า 1) ก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 2) สร้างเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ์ 3) ติดตามประเมินกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือที่สร้าง
ขึ้นตามปฏิทินที่ก าหนด 4) รายงานผลให้บุคลากรในโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนได้  
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ส่วนเสีย 5) จัดท ารูปแบบการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 7) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจ 8) สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน  และ  9) ปรับปรุง แก้ไขกลยุทธ์ของโรงเรีย นที่
บกพร่องให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

3. ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา 
สภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  พบว่า 1) โรงเรียนวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน อาทิ โครงสร้างการบริหารนโยบายของโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ปริมาณครู ความพอเพียงของสื่อวัสดุ การบริหารจัดการภายในโรงเรียนความต้องการของ
ผู้ปกครอง ชุมชน 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
เช่น ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย 3) วิเคราะห์โครงสร้าง
และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่ครอบคลุมภารกิจ  และ 4) ศึกษาค่านิยม ประเพณี ความเชื่อ  
วิถีความเป็นอยู่ของสถานศึกษา 

ด้านการก าหนดกลยุทธ์ พบว่า 1) โรงเรียนน าข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมา
ก าหนดกลยุทธ์ 2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 3) ก าหนดวัตถุประสงค์ 4) ประเมินผล
และเลือกใช้กลยุทธ์ 5) การก าหนดกลยุทธ์เป็นแนวทางที่จะท าให้ภารกิจหลักของสถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ 6) ก าหนดกลยุทธ์โดยมีดัชนีบ่งช้ีความส าเร็จเพื่อเป็นเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 7) พิจารณา
คัดเลือกก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมของโรงเรียน 8) ก าหนดจากผลลัพธ์ที่ต้องการ ก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานให้ได้ผลลัพธ์ตามประสงค์ 9) ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนชัดเจน  
10) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
11)  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  และ 12) มีการประชุม
บุคลากรทุกฝ่ายในการสร้างความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน 

ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ พบว่า 1) แต่งต้ังคณะท างาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2) จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ 3) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 4) ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 5) น าวิสัยทัศน์ของหน่วยงานมาติดประกาศ 6) ครู
และบุคลากรมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ตามขั้นตอนและตารางที่ก าหนดไว้  7) สนับสนุนการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ 8) ประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 9) ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดใน
การประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ และ 10) สนับสนุนครูและบุคลากรอบรมเพ่ือให้เกิดทักษะ 

ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ พบว่า 1) แต่งต้ังกรรมการ 2) ก าหนดกรอบและ
แนวทางการควบคุมติดตามและประเมินก ลยุทธ์ 3) ถือผลความส าเร็จในการด าเนินงานมาเป็น KPI  
4) มีการติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผลให้คะแนนตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 5) เก็บหลักฐานในการ
ปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละด้านเพ่ือรองรับการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียน 6) รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะต่ อผู้บริหารโรงเรียน 7) จัดท ารูปแบบการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  และ 8) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจกลยุทธ์ของโรงเรียนและ
วิธีการประเมินกลยุทธ ์
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4. ผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค ์
สภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  พบว่า 1) วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ด้านโครงสร้างโรงเรียนคุณภาพด้านวิชาการของนักเรียน ด้านบุคลากร มีความเพียงพอ งบประมาณ 
มีความเพียงพอ คล่องตัวในการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ มีการบริหารจัดการ การมอบอ านาจ การ
กระจายอ านาจและการประชาสัมพันธ์ เพื่อก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน 2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ก าหนดโอกาสและอุปสรรค  
3) วิเคราะห์ภารกิจที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ 4) ภาพอนาคต ของสภาวะแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
โรงเรียน 5) ส ารวจวัฒนธรรม ค่านิยมของหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และ 6) ศึกษากฎหมาย 
นโยบาย พรบ.การศึกษา ของกระทรวงศึกษา 

ด้านการก าหนดกลยุทธ์ พบว่า 1) ก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเป้าประสงค์ 2) ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาส อดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของ
สถานศึกษา 3) มีการระดมความคิดจากบุคลากรในโรงเรียน 4) มีการก าหนดจากผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ก าหนดแนวทางด าเนินงานให้ได้ผลลัพธ์ตามประสงค์ 5) มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ชัดเจน 6) ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน ประกันคุณคุณภาพ และมีการ ประเมินคุณภาพการศึกษา  
7) โรงเรียนก าหนดกลยุทธ์ครอบคลุมทุกระดับตามแผนงาน 8) โรงเรียนก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของโรงเรียนชัดเจน และ 9) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 

ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ พบว่า 1) แต่งต้ังคณะท างาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อย่างชัดเจน 2) ก าหนดบทบาทหน้าที่ มอบหมายความรับผิดชอบแก่ผู้ด าเนินงาน 3) ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมระดมความคิดในการด าเนินงานแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ 4) ครูและ
บุคลากรมีการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ตามปฏิทิน 5) มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างแผนงาน
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ 6) โรงเรียนวางนโยบายจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 7) สนับสนุนครูและบุคลากรอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ 8) น าเสนอ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9) โรงเรียนมี
การจัดล าดับความส าคัญของงานที่ต้องปฏิบัต ิและ 10) สร้างแรงจูงใจ ให้รางวัลในการปฏิบัติงาน 

ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ พบว่า 1) โรงเรียนสร้างระบบการติดตามและ
ประเมิน 2) ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 3) รายงานผลการเนินงานที่สนอง
ต่อนโยบายวิสัยทัศน์ ปรัชญา เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 4) สนับสนุนให้ครู 
และบุคลากรมีส่วนร่วม 5) ปรับโครงสร้างการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา 6) มีการน าข้อมูลการ
ประเมินผลมาทบทวนเพื่อก าหนดนโยบายแผนงานและโครงการต่อไป 7) ปรับปรุง แก้ไขกลยุทธ์ของ
โรงเรียนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 8) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ และ 9) สร้างขวัญก าลังใจ 

5. ผู้บริหารโรงเรียนสภาราชินี 
สภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  พบว่า 1) ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมภายใน อาทิ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล ด้านการบริหาร ด้านทรัพยากร และ
โครงสร้างของโรงเรียน 2) โรงเรียนมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกอาทิ ด้านสังคมและ
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วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ  กฎหมาย การเมืองการปกครอง 3)วิเคราะห์ภาระที่โรงเรียนต้อง
ปฏิบัติแล้วจดัเรียบล าดับความส าคัญ 4) วิเคราะห์นโยบายกระทรวงศึกษา 5) ประมินภาพอนาตดของ
สภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อโรงเรียน และ 6) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม 

ด้านการก าหนดกลยุทธ์ พบว่า 1) ก าหนดปรัชญา พันธกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ที่ก าหนดไว้ 2) ครูและบุคลากรมีส่วนร่ วมในการก าหนดวิสัยทัศน์เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
ตามความเป็นจริง 3) ก าหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้  
4) เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์  และพันธกิจ สามารถวัดได้ และมีระยะเวลาที่แน่นอน 5) ร่วมกันทบทวน
เป้าประสงค์ที่ก าหนดขึ้นและปรับปรุงแก้ ไข 6) โรงเรียนก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนครอบคลุม  
ทุกระดับตามแผนงาน  และ  7) โรงเรียนจัดท ากรอบแผนกลยุทธ์ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดผลต่อ
สภาพแวดล้อม 

ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ พบว่า 1) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 2) มีการน าแผนงานและ
โครงการที่ก าหนดไว้มาด าเนินงาน 3) มีการบริ หารจัดการตามขั้นตอนและตารางที่ก าหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 4) ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย 
5) มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน  
6) ผู้บริหารสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจั ดการเรียนการสอน 7) ให้รางวัลจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 8) โรงเรียนวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ 9) สนับสนุนครู
และบุคลากรอบรมเพ่ิมทักษะการปฏิบัตงิาน และ 10) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การปฏิบัตติาม 

ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ พบว่า 1) โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ประเมินกลยุทธ์ 2) ก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ 3) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์
ของโรงเรียน 4) ครูและบุคลากรติดตามประเมินกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น 5) โรงเรียนรายงาน
ผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 6) วิเคราะห์ผลก ารปฏิบัติงานน ามาก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 7) ผู้ที่
เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของโรงเรียนที่บกพร่องให้สมบูรณ์  และ 8) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความ
เข้าใจกลยุทธ์ของโรงเรียนและวิธีการประเมินกลยุทธ์ 

6. ผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
สภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  พบว่า 1) ศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายใน 6 ด้าน เพื่อน ามาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 2) ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกมีการวิเคราะห์
โอกาสหรือปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนหน่วยงาน เช่น การเมื องการปกครองเอ้ืออานวยต่อการบริหาร
ของหน่วยงาน 3) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 4) วิเคราะห์ประเมินภาพในอนาคต
ของสภาพแวดล้อม  5) ศึกษาวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณีของสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
6) ร่วมกันสรุปและจัดล าดับสภาพปัญหาและความต้องการ พัฒนาสถานศึกษา และ 7) เน้นให้ทุกฝ่าย
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ด้านการก าหนดกลยุทธ์ พบว่า 1) น าผลการศึกษาสภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานภาพของหน่วยงานมาก าหนดทิศทางในการพัฒนาและก าหนดกลยุทธ์ 2) ก าหนดกลยุทธ์ 
เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 3) เน้นการมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 4) โรงเรียนก าหนดกลยุทธ์ครอบคลุมทุกระดับตามแผนงาน 5) โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย  
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ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนชัดเจน 6) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด  
กลยุทธ์ของโรงเรียน  และ 7) ประชุมบุคลากรทุกฝ่ายในกา รสร้างความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์  
ในโรงเรียน 

ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ พบว่า 1) แต่งต้ังคณะท างานอย่างชัดเจน 2) มีการน า
แผนงานและโครงการที่ก าหนดไว้มาด าเนินงาน 3) มีการบริหารจัดการตามขั้นตอนและตารางที่
ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 4) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงา นตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน 3) จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วน
เกี่ยวข้องระดมความคิดในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ พบว่า 1) แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 2) ก าหนด
กรอบแ ละแนวทางประเมิน 3) ก าหนดวิธีการ และสร้างเครื่องมือ ในการติดตาม ประเมินการ
ด าเนินงาน 4) มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 5) ก าหนดปฏิทินการ
ประเมินกลยุทธ์ 6) การติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผลให้คะแนนตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  
7) จัดท ารูปแบบการด าเนิน งาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 8) จัดท ารายงานผลให้บุคลากรใน
โรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 9) เน้นการมีส่วนร่วม  และ 10) ปรับปรุง 
แก้ไขกลยุทธ์ของโรงเรียนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผลจากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาถึง
สภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการสรุป วิเคราะห์ได้ดัง
แสดงตารางดังนี ้
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ตารางที่ 4.1 สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 

 
สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
แนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารสถานศึกษาที ่ 

1 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 

2 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 

3 
1. วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายใน 
2. วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายนอก 
3. วิเคราะห์
ภารกิจของ
สถานศึกษา 
4. การประเมิน
สถานภาพ
สถานศึกษา   
 

1. วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในด้านโครงสร้าง
โรงเรียนในการ
ให้บริการการศึกษา 
คุณภาพด้านวิชาการ
ของนักเรียน  
ด้านบุคลากร  
ด้านงบประมาณ  
ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
คุณภาพของวัสดุ
อุปกรณ์ ด้านบริหาร
จัดการ 
2. วิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกมีการวิเคราะห์
โอกาส อุปสรรคหรือ
ปัจจัยภายนอกที่
สนับสนุนหน่วยงาน 
เช่น การเมืองการ
ปกครอง ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ กฎหมาย 
 

1. ร่วมกันศึกษาสภาพ 
แวดล้อมภายใน ได้แก่ 
โครงสร้างและนโยบาย
โรงเรียน การให้บริการ
และคุณลักษณะของ
ผู้เรียน บุคลากร 
การเงิน วัสดุอุปกรณ์ 
และการจัดการ เพื่อ
ก าหนดจุดแข็ง และ
จุดอ่อน 
2. ร่วมกันศึกษาสภาพ 
แวดล้อมภายนอกได้แก่ 
ด้านสังคมวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
และการเมือง กฎหมาย 
เพื่อก าหนดโอกาส และ
อุปสรรค 
3. น าผลการปฏิบัตงิาน
ในปีที่ผ่าน ใช้เป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 
 

1. วิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายใน อาทิ 
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายของโรงเรียน 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ปริมาณ
ครู ความพอเพียงของ
สื่อวัสดุ การบริหาร
จัดการภายในโรงเรียน
ความต้องการของ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
2. วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบโดยอ้อมต่อ
การปฏิบัติงานของ
โรงเรียน เช่น ปัจจัย
ด้านสังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมืองและกฎหมาย 
3. วิเคราะห์โครงสร้าง
และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดที่
ครอบคลุมภารกิจ 
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ตารางที่  4.1 (ต่อ)  
 

สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

แนวคิดและ
ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่  
1 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 2 ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ 3 

 3. การวิเคราะห์และประสาน 
งานในการจัดท าแผน ให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานระดับสูงและนโยบาย
ของโรงเรียน 
4. มีการสรุปและจัดล าดับ
สภาพปัญหาและความต้องการ 
พัฒนาสถานศึกษา 
5. เน้นการมีส่วนรวม 

4. ศึกษาค่านิยม ประเพณี 
ของสถานศึกษา 

4. ศึกษาค่านิยม 
ประเพณี ความ
เชื่อ  
วิถีความเป็นอยู่  
ของสถานศึกษา 

แนวคิดและ
ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่  
4 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 5 ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ 6 

1. วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายใน 
2. วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายนอก 
3. วิเคราะห์
ภารกิจของ
สถานศึกษา 
4. การประเมิน
สถานภาพ
สถานศึกษา   

1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้าน
โครงสร้างโรงเรียนคุณภาพด้าน
วิชาการของนักเรียน ด้าน
บุคลากร มีความเพียงพอ 
งบประมาณ มีความเพียงพอ 
คล่องตัวในการเบิกจ่าย วัสดุ
อุปกรณ์ มีการบริหารจัดการ 
การมอบอ านาจ การกระจาย
อ านาจและการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ตรวจสอบสภาพแวด 
ล้อมภายใน อาท ิ 
ด้านงบประมาณ  
ด้านบุคคล  
ด้านการบริหาร  
ด้านทรัพยากร และ
โครงสร้างของโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีการตรวจ 
สอบสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาทิ ด้านสังคม
และวัฒนธรรม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ  กฎหมาย 
การเมือง 
การปกครอง 

1. ศึกษา
สภาพแวดล้อม
ภายใน 6 ด้าน 
เพื่อน ามา
วิเคราะห์จุดอ่อน  
จุดแข็ง 
2. ศึกษา
สภาพแวดล้อม
ภายนอกมีการ
วิเคราะห์โอกาส
หรือปัจจัย
ภายนอกที่
สนับสนุน
หน่วยงาน เช่น 
การเมืองการ
ปกครองเอื้ออา
นวยต่อการ
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บริหารของ
หน่วยงาน 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ) 
 

สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่  
4 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
5 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
6 

 2. วิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ สังคม
และวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย 
ก าหนดโอกาสและ
อุปสรรค 
3. วิเคราะห์ภารกิจ 
ที่โรงเรียนต้องปฏิบัติ 
4. ภาพอนาคต ของ
สภาวะแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อโรงเรียน 
5. ส ารวจวัฒนธรรม 
ค่านิยมของหน่วยงาน
และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
6. ศึกษากฎหมาย 
นโยบาย พรบ.การศึกษา 
ของกระทรวงศึกษา 

3. วิเคราะห์ภาระที่
โรงเรียนต้องปฏิบัติแล้ว
จัดเรียบล าดับ
ความส าคัญ 
4. วิเคราะห์นโยบาย
กระทรวงศึกษา 
5. ประมินภาพอนาตด
ของสภาพแวดล้อมที่
อาจส่งผลกระทบต่อ
โรงเรียน 
6. บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนมีส่วนร่วม 

3. การมีส่วนร่วม 
ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 
4. วิเคราะห์ประเมิน
ภาพในอนาคตของ
สภาพแวดล้อม 
5. ศึกษาวัฒนธรรม 
ค่านิยม ประเพณีของ
สถานศึกษาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
6. ร่วมกันสรุปและ
จัดล าดับสภาพปัญหา
และความต้องการ 
พัฒนาสถานศึกษา 
7. เน้นให้ทุกฝ่าย
ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 6 คน พบว่า สภาพปัจจุบันด้านการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม  ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างและนโยบายของโร งเรียน 
คุณภาพวิชาการบุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ เพื่อก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน   
2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านสังคม วัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง 
กฎหมาย เพื่อ ก าหนดโอกาส อุปสรรค 3) ประเมิน สถานภาพสถานศึกษา ในอนาคต  4) วิเคราะห์
ภารกิจที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติแล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญ 5) ศึกษาวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี 
ความเช่ือ ของสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 6) มีการสรุปและจัดล าดับสภาพปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาสถานศึกษา และ 7) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 
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ตารางที่ 4.2 สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการก าหนด  
กลยุทธ ์

 
สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการก าหนดกลยุทธ์ 

แนวคิดและ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
1 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
2 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
3 

1. น าข้อมูลจากการ
วิเคราะห์สภาพแวด 
ล้อมมาก าหนด 
กลยุทธ์  
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  เป้าประสงค์  
3. ก าหนด
วัตถุประสงค์  
4. ก าหนดดัชนี 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ   
5. วิเคราะห์ความ
เป็น ไปได้ของ
ทางเลือก  
6. ปรับเปลี่ยน 
กลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย 
7. เน้นการมีส่วนร่วม
ในการก าหนด 
กลยุทธ์  
8. ก าหนดกลยุทธ์ให้
ครอบคลุมทุกระดับ
ตามแผนงาน 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและ
เป้าประสงค์  
2. ก าหนดวัตถุประสงค์
ที่ต้องการให้เป็นใน
อนาคตอย่างชัดเจน  
3. ก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียนครอบคลุม 
ทุกระดับตามแผนงาน 
4. ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่จะบรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ 
ในแต่ละด้าน 
5. ประเมินผลความ
เป็นไปได้ของทางเลือก
และเลือกใช้กลยุทธ ์
6. ครูและบุคลากร 
ในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดกลยุทธ์
ของโรงเรียน 
 

1. โรงเรียนน าจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค มาก าหนด
กลยุทธ ์
2. หน่วยงานมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) การก าหนด
พันธกิจ (Mission) 
หรือการก าหนด
ขอบเขตงาน บทบาท
หน้าที่ ที่ชัดเจน 
3. ก าหนดแนวทาง 
ในการด าเนินงาน โดย
พิจารณาจากผลการ
วิเคราะห์สถานภาพ
ของโรงเรียน 
4. ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่จะบรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์ 
ในแต่ละด้าน 
 

1. น าข้อมูลการ
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมา
ก าหนดกลยุทธ ์
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และ
เป้าประสงค ์
3. ก าหนด
วัตถุประสงค ์
4. ประเมินผลและ
เลือกใช้กลยุทธ ์
5. การก าหนดกลยุทธ์
เป็นแนวทางที่จะท าให้
ภารกิจหลักของ
สถานศึกษาประสบ
ความส าเร็จ 
6. ก าหนดกลยุทธ์โดย
มีดัชนีบ่งช้ีความส าเร็จ
เพื่อเป็นเกณฑ์ชี้วัด
ความส าเร็จ 
7. พิจารณาคัดเลือก
ก าหนดกลยุทธ์ที่
เหมาะสมของโรงเรียน 
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ตารางที่  4.2  (ต่อ) 
 
สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการก าหนดกลยุทธ์ 

แนวคิดและ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
1 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
2 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
3 

          7. ประชุมบุคลากร 
ทุกฝ่ายในการก าหนด
กลยุทธ์ในโรงเรียน 
8. ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

5. ระบุภาพ
ความส าเร็จของ
สถานศึกษาที่ต้องการ 
6. วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของ
ทางเลือก 
7. ระบุแผนงาน ผลที่
จะได้รับที่ต้องเกิดขึ้น
ตามกลยุทธ์เพื่อสรา้ง
แรงผลักดันให้บรรลุ
วิสัยทัศน ์
8. บุคลากรทุกฝ่ายมี
ความเข้าใจ
กระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียน 
9. มีการประชุมในการ
สร้างความเข้าใจใน
การวางแผนกลยุทธ์ 
10. มีการก าหนด
แผนงานที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ ์
11. ก าหนดนโยบาย
เพื่อส่งเสริมการดาเนิน
งานตาม ยุทธศาสตร์ 

8. ก าหนดจาก
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานให้ได้ผล
ลัพธ์ตามประสงค์ 
9. ก าหนดเป้าหมาย
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของโรงเรียนชัดเจน 
10. ปรับเปลี่ยน 
กลยุทธ์เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย 
เป้าหมายและ
สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง 
11. ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดกลยุทธ์
ของโรงเรียน 
12. มีการประชุม
บุคลากรทุกฝ่ายใน
การสร้างความเข้าใจ
ในการวางแผนกลยุทธ์
ในโรงเรียน 
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ตารางที่  4.2  (ต่อ) 
 
สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการก าหนดกลยุทธ์ 

แนวคิดและ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
4 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
5 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
6 

1. น าข้อมูลจากการ
วิเคราะห์สภาพแวด 
ล้อมมาก าหนดกล
ยุทธ์  
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์  
3. ก าหนด
วัตถุประสงค์  
4. ก าหนดดัชนี 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ   
5. วิเคราะห์ความ
เป็น ไปได้ของ
ทางเลือก  
6. ปรับเปลี่ยน 
กลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย 
7. เน้นการมีส่วน
ร่วมในการก าหนด 
กลยุทธ ์
8. ก าหนดกลยุทธ์ให้
ครอบคลุมทุกระดับ
ตามแผนงาน 
 

1. ก าหนดกลยุทธ์ 
เพื่อให้บรรลุถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค ์
2. ก าหนดกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาสอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาของสถานศึกษา 
3. มีการระดมความคิด
จากบุคลากรใน
โรงเรียน 
4. มีการก าหนดจาก
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานให้ได้ผลลัพธ์
ตามประสงค ์
5. มีการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
6. ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจประเมิน 
ประกันคุณคุณภาพ 
และมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
 

1. ก าหนดปรัชญา 
พันธกิจสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว ้
2. ครูและบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์
เหมาะกับ
สภาพแวดล้อมที่
เป็นอยู่ตามความเป็น
จริง 
3. ก าหนด
เป้าประสงค์สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่ก าหนดไว้ 
4. เป้าประสงค์ 
วิสัยทัศน ์และพันธกิจ 
สามารถวัดได้ และมี
ระยะเวลาที่แน่นอน  
5. ร่วมกันทบทวน
เป้าประสงค์ที่ก าหนด
ขึ้นและปรับปรุงแก้ไข 
6. โรงเรียนก าหนดกล
ยุทธ์ของโรงเรียน
ครอบคลุมทุกระดับ
ตามแผนงาน 

1. น าผลการศึกษา
สภาพแวดล้อมและ
ประเมินสถานภาพ
ของหน่วยงานมา
ก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาและก าหนด 
กลยุทธ ์
2. ก าหนดกลยุทธ์ 
เพื่อให้บรรลุถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค ์
3. เน้นการมีส่วนร่วม
ในการก าหนดกลยุทธ์
ของโรงเรียน 
4. โรงเรียนก าหนด 
กลยุทธ์ครอบคลุม 
ทุกระดับตามแผนงาน 
5. โรงเรียนก าหนด
เป้าหมายที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของ
โรงเรียนชัดเจน 
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ตารางที่  4.2  (ต่อ) 
 
สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการก าหนดกลยุทธ์ 

แนวคิดและ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
4 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
5 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
6 

 7. โรงเรียนก าหนด 
กลยุทธ์ครอบคลุม 
ทุกระดับตามแผนงาน 
8. โรงเรียนก าหนด
เป้าหมายที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของโรงเรียน
ชัดเจน 
9. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมในการก าหนด 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

7. โรงเรียนจัดท า
กรอบแผน 
กลยุทธ์ที่มีจุดมุ่งหมาย
ให้เกิดผลต่อ
สภาพแวดล้อม 

6. ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การก าหนดกลยุทธ์
ของโรงเรียน 
7. ประชุมบุคลากร 
ทุกฝ่ายในการสร้าง
ความเข้าใจในการ
วางแผนกลยุทธ์ใน
โรงเรียน 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 6 คน พบว่า  สภาพปัจจุบันด้านการก าหนดกลยุทธ์ 

ประกอบด้วย 1) น าผลการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมและประเมินสถานภาพของหน่วยงานมาก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาและก าหนดกลยุทธ์ 2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 3) ก าหนด
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ให้เป็นในอนาคตอย่างชัดเจน 4) ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนครอบคลุม  
ทุกระดับตามแผนงาน 5) ก าหนดดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จเพ่ือเป็นเกณฑ์ช้ีวัดความส าเร็จ 6) ประเมินผล
และเลือกใช้กลยุทธ์ 7) ก าหนดจากผลลัพธ์ที่ต้องการ ก าหนดแนวทางด าเนินงานให้ได้ผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ 8) ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนชัดเจน 9) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 10) ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  และ 11) มีการประชุมบุคลากรทุกฝ่ายในการ
สร้างความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน 
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ตารางที่ 4.3 สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการปฏิบัติตาม
กลยุทธ ์

 
สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ ์

แนวคิดและ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
1 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
2 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
3 

1. จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 2. การปฏิบัติงาน
ตามแผน  
3. ก าหนดหน้าที่ 
แต่งต้ังคณะ 
กรรมการอย่าง
ชัดเจน  
4. จัดเตรียมข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน 
5. ระดมความคิดของ
ทุกฝ่ายที่สถานศึกษา  
6. จัดประชุมเมื่อเกิด
ปัญหาและหา
แนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน  
7. สร้างแรงจูงใจ 
8. จัดท าแผน 
ปฏิบัติการ 
9. สนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 

1. จัดแบ่งบทบาทหลัก
และบทบาทสนับสนุน
ตามโครงสร้างของ
หน่วยงาน 
2. จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
ของโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน 
3. น าวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานมาติด
ประกาศให้ทราบและ
เข้าใจอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
4. ครูและบุคลากรมี
การปฏิบัติตามแผน 
กลยุทธ์ตามขั้นตอน
และตารางที่ก าหนดไว้    

1. ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยแต่งตั้ง
คณะท างานอย่าง
ชัดเจน 
2. จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
ของโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน 
3. จัดเตรียมข้อมูล
สารสนเทศของ
โรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
มีส่วนเกี่ยวข้องระดม
ความคิดในการ
ด าเนินงานตาม 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 
5. ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
ของโรงเรียนที่ก าหนด
ไว้ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
6. มีการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนที่วางไว้ 

1. แต่งต้ังคณะท างาน 
ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  
2. จัดท าแผนปฏิบัติ
การที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ ์
3. จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
4. ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
ของโรงเรียน 
5. น าวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานมาติด
ประกาศ  
6. ครูและบุคลากรมี
การปฏิบัติตามแผน 
กลยุทธ์ตามขั้นตอน
และตารางที่ก าหนดไว้    
7. สนับสนุนการใช้
วัสดุอุปกรณ ์
8. ประชุมปรึกษาเมื่อ
เกิดปัญหาและหา
แนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน 
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ตารางที่  4.3 (ต่อ)   
 

สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ ์
แนวคิดและ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 

1 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 

2 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 

3 
  7. มีการน าเสนอ

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานตามแผนกล
ยุทธ์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
8. มีการจัดฝึกอบรม
เพื่อให้บุคลากร
สามารถด าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ได้ 
9. มีการสนับสนุนการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
10. ได้รับการ
สนับสนุนด้าน
งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 

9. ก าหนดเกณฑ์ชี้วัด
ในการประเมิน
ความส าเร็จของแผน
กลยุทธ ์
10. สนับสนุนครูและ
บุคลากรอบรมเพื่อให้
เกิดทักษะ 

แนวคิดและ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
4 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
5 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
6 

1. จัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 2. การปฏิบัติงาน
ตามแผน  
3. ก าหนดหน้าที่ 
แต่งต้ังคณะ 
กรรมการอย่าง
ชัดเจน 
 

1. แต่งต้ังคณะท างาน 
ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ อย่างชัดเจน 
2. ก าหนดบทบาท
หน้าที่  มอบหมาย
ความรับผิดชอบ 
แก่ผู้ด าเนินงาน 
 
 

1. การแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบ 
2. มีการน าแผนงาน
และโครงการที่ก าหนด
ไว้มาด าเนินงาน 
3. มีการบริหารจดัการ
ตามขั้นตอนและ
ตารางที่ก าหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

1. แต่งต้ังคณะท างาน
อย่างชัดเจน 
2. มีการน าแผนงาน
และโครงการที่ก าหนด
ไว้มาด าเนินงาน 
3. มีการบริหารจัดการ
ตามขั้นตอนและ
ตารางที่ก าหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการ 
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ตารางที่  4.3  (ต่อ) 
 

สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ ์
แนวคิดและ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 

4 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 

5 
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 

6 
4. จัดเตรียมข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน 
5. ระดมความคิดของ
ทุกฝ่ายที่สถานศึกษา  
6. จัดประชุมเมื่อเกิด
ปัญหาและหา
แนวทางแก้ปัญหา
ร่วมกัน  
7. สร้างแรงจูงใจ 
8. จัดท าแผน 
ปฏิบัติการ 
9. สนับสนุนอุปกรณ์
การเรียนใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม
ระดมความคิด 
 4. ครูและบุคลากรมี
การปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนดไว้ตามปฏิทิน 
5. มีการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนงานกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
6. โรงเรียนวางนโยบาย
จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
7. สนับสนุนครูและ
บุคลากรอบรมเพื่อให้
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
8. น าเสนอเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
9. โรงเรียนมีการ
จัดล าดับความส าคัญ
ของงานที่ต้องปฏิบัติ 
10. สร้างแรงจูงใจ ให้
รางวัลในการปฏิบัติงาน 

4. ส่งเสริมให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคนิควิธีที่
หลากหลาย 
5. มีการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่หลากหลาย
ตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
6. ผู้บริหารสนบัสนุน
และอ านวยความ
สะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน 
7. ให้รางวัลจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 
8. โรงเรียนวางแผน
เก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่มีอยู ่
9. สนับสนุนครูและ
บุคลากรอบรมเพิ่ม
ทักษะการปฏิบัตงิาน 
10. ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่การปฏิบัติ
ตาม 

4. จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
ของโรงเรียน 
5. จัดเตรียมข้อมูล
สารสนเทศของ
โรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
มีส่วนเกี่ยวข้องระดม
ความคิดในการ
ด าเนินงานตาม 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 6 คน พบว่าสภาพปัจจุบันด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

ประกอบด้วย 1) แต่งต้ังคณะท างาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2) จัดท าแผนปฏิบัติ
การที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
4) ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  
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5) น าวิสัยทัศน์ของหน่วยงานมาติดประกาศให้ทราบและเข้าใจอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 6) ครูและ
บุคลากรมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ตามขั้นตอนและตารางที่ก าหนดไว้ 7) สนับสนุนการใช้วัส ดุ
อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 8) จัดประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  
9) ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดในการประเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 10) สนับสนุนครูและบุคลากรอบรม
เพื่อให้เกิดทักษะ  11) วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ 12) ผู้บริหาร
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และ 13) สร้างแรงจูงใจ ให้รางวัลใน
การปฏิบัติงาน 
 
ตารางที่ 4.4 สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการควบคุมและ

ประเมินกลยุทธ์ 
 

สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ ์

แนวคิดและ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
1 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
2 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
3 

1. การติดตามและ
ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัญหา  
2. ก าหนดวิธีวัดและ
เครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล 
3. ก าหนดแนวทาง 
ปรับปรุง 
4. ก าหนดปฏิทินการ
ท างาน 
5. สรุปรายงานผล
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ  
 

1. แต่งต้ังคณะ 
กรรมการด าเนินการ 
2. ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการควบคุม
ติดตามและประเมิน 
กลยุทธ ์
3. จัดท าแผนและ
ปฏิทิน 
 4. สร้างเครื่องมือและ
ก าหนดเกณฑ์ในการ
ควบคุมติดตามและ
ประเมินวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ 
5. โรงเรียนรายงานผล
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

1. ก าหนดปฏิทินการ
ประเมินกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 
2. สร้างเครื่องมือใน
การประเมินกลยุทธ ์
3. ติดตามประเมิน 
กลยุทธ์โดยใช้
เครื่องมือที่สร้างขึ้น
ตามปฏิทินที่ก าหนด 
4. รายงานผลให้
บุคลากรในโรงเรียน 
หน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. จัดท ารูปแบบการ
ด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 
 

1. แต่งต้ังกรรมการ  
2. ก าหนดกรอบและ
แนวทางการควบคุม
ติดตามและประเมิน
กลยุทธ ์
3. ถือผลความส าเร็จ
ในการด าเนินงานมา
เป็น KPI 
4. มีการติดตามผล
การด าเนินงาน 
ประเมินผลให้คะแนน
ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
5. เก็บหลักฐานในการ
ปฏิบัติงานตามแผนใน
แต่ละด้านเพื่อรองรับ
การตรวจสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียน 
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ตารางที่  4.4  (ต่อ) 
 

สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ ์

แนวคิดและ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
1 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
2 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
3 

6. ปรับปรุแก้ไขให้
สมบูรณ์ 

6. โรงเรียนวิเคราะห์ผล
การปฏิบัติงานน ามา
ก าหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหา 
7. ครูและบุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องปรับปรุง
แก้ไขกลยุทธ์ของ
โรงเรียนที่บกพร่องให้
สมบูรณ์ 

6. ปรับปรุง แก้ไข 
กลยุทธ์ของโรงเรียนที่
บกพร่องให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
7. ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจ   
8. สร้างขวัญก าลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

6. รายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ
ต่อผู้บริหารโรงเรียน 
7. จัดท ารูปแบบการ
ด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 
8. ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้  ความเข้าใจ
กลยุทธ์ของโรงเรียน
และวิธีการประเมิน 
กลยุทธ์ 

แนวคิดและ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
4 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
5 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
6 

1. การติดตามและ
ตรวจสอบ วิเคราะห์
ปัญหา  
2. ก าหนดวิธีวัดและ
เครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล
การ 
3. ก าหนดแนวทาง 
ปรับปรุง 
4. ก าหนดปฏิทินการ
ท างาน 
 

1. สร้างระบบการ
ติดตามและประเมินผล 
2. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 
3. รายงานผลการเนิน
งานที่สนองต่อนโยบาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
เป้าหมาย และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของโรงเรียน 
4. สนับสนุนให้ครู และ
บุคลากรมีส่วนร่วม 

1. แต่งต้ังกรรมการใน
การประเมินกลยุทธ ์
2. ก าหนดปฏิทินการ
ประเมินกลยุทธ์ 
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินกลยุทธ์
ของโรงเรียน 
4. ครูและบุคลากร
ติดตามประเมิน 
กลยุทธ์โดยใช้
เครื่องมือที่สร้างขึ้น 

1. แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
 2. ก าหนดกรอบและ
แนวทางประเมิน 
 3. ก าหนดวิธีการ 
และสร้างเครื่องมือ ใน
การติดตาม ประเมิน
การด าเนินงาน  
4. มีระบบการติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 
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ตารางที่  4.4  (ต่อ) 
 

สภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ ์

แนวคิดและ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
4 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
5 

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ 
6 

5. สรุปรายงานผล
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ  
6.ปรับปรุแก้ไขให้
สมบูรณ์ 

5. ปรับโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการ
พัฒนา 
6. มีการน าข้อมูลการ
ประเมินผลมาทบทวน
เพื่อก าหนดนโยบาย
แผนงานและโครงการ
ต่อไป 
7. ปรับปรุง แก้ไข 
กลยุทธ์ของโรงเรียนที่
บกพร่องให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
8. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้   
9. สร้างขวัญก าลังใจ 

5. โรงเรียนรายงานผล
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
6. วิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงานน ามา
ก าหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหา 
7. ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์
ของโรงเรียนที่
บกพร่องให้สมบูรณ ์
8. ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้  ความเข้าใจ
กลยุทธ์ของโรงเรียน
และวิธีการประเมินกล
ยุทธ์ 

5. ก าหนดปฏิทินการ
ประเมินกลยุทธ์ 
6. การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
ประเมินผลให้คะแนน
ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 
7. จัดท ารูปแบบการ
ด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 
8. จัดท ารายงานผลให้
บุคลากรในโรงเรียน 
หน่วยงานต้นสังกัด 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทราบ 
9. เน้นการมีส่วนร่วม 
10. ปรับปรุง แก้ไข 
กลยุทธ์ของโรงเรียนที่
บกพร่องให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 6 คน พบว่า  สภาพปัจจุบันด้านการควบคุมและ

ประเมินกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 2) ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการควบคุมติดตามและประเมินกลยุทธ์ 3) ก าหนดวิธี และสร้างเครื่องมือ ก าหนด
ตัวชี้วัดการประเมินกลยุทธ์ 4) มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 5) โรงเรียน
ก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ 6) การติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผลให้คะแนนตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนด 7) จัดท ารูปแบบการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 8) รายงานผลให้บุคลากร
ในโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 9) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครู และบุคลากร
มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามและการประเมินผล 10) ปรับปรุง แก้ไขกลยุทธ์ของ
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โรงเรียนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และ  11) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้  ความเข้าใจกลยุทธ์
ของโรงเรียนและวิธีการประเมินกลยุทธ์ 

สรุปการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก
การศึกษาเอกสาร งานวิจัย และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 6 คน ดังนี ้

1. สภาพปัจจุบันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย  1) วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ได้แก่ โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน คุ ณภาพวิชาการบุคลากร  การเงิน วัสดุอุปกรณ์  การ
บริหารจัดการ เพื่อก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน  2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านสังคม วัฒนธรรม 
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง กฎหมาย เพื่อก าหนดโอกาส อุปสรรค  3) ประเมิน
สถานภาพสถานศึกษาในอนาคต 4) วิเคราะห์ภารกิ จที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติแล้วจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญ 5) ศึกษาวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี ความเช่ือ ของสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
6) มีการสรุปและจัดล าดับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาสถานศึกษา และ 7) ใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการระดมความคิด 

2. สภาพปัจจุบันการก าหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และประเมินสถานภาพของหน่วยงานมาก าหนดทิศทางในการพัฒนาและก าหนดกลยุทธ์  2) ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 3) ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เป็นในอนาคตอย่างชัดเจน    
4) ก าหนดกลยุทธ์ของโร งเรียนครอบคลุมทุกระดับตามแผนงาน 5) ก าหนดดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จเพ่ือ
เป็นเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 6) ประเมินผลและเลือกใช้กลยุทธ์  7) ก าหนดผลลัพธ์ที่ต้องการก าหนด
แนวทางด าเนินงานให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 8) ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
โรงเรียนไว้ชัดเจน 9) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและสภาพแวดล้อม  
ที่เปลี่ยนแปลง 10) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน และ  
11) มีการประชุมบุคลากรทุกฝ่ายในการสร้างความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน 

3. สภาพปัจจุบันการปฏิบั ติตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย  1) แต่งต้ังคณะท างาน ก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  2) จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  3) จัดท า
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน  4) ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องปฏิบัติงานตาม  
กลยุทธ์ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ต ามปฏิทินการปฏิบัติงาน  5) น าวิสัยทัศน์ของหน่วยงานมาติด
ประกาศให้ทราบและเข้าใจอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  6) ครูและบุคลากรมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
ตามขั้นตอนและตารางที่ก าหนดไว้ 7) สนับสนุนการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 8) จัดประชุม
ปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและหาแ นวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 9) ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดในการประเมิน
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์  10) สนับสนุนครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดทักษะ   
11) วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ 12) ผู้บริหารสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และ 13) สร้างแรงจูงใจโดยให้รางวัลในการปฏิบัติงาน 

4. สภาพปัจจุบันการควบคุมและประเมินกลยุทธ์  ประกอบด้วย 1) แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน  2) ก าหนดกรอบและแนวทางในการควบคุมติดตามและประเมินกลยุทธ์ 
3) ก าหนดวิธี และสร้างเครื่องมือ ก าหนดตัวช้ีวัดการประเมิ นกลยุทธ์ 4) มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน  5) โรงเรียนก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์  6) การติดตามผล
การด าเนินงาน ประเมินผลให้คะแนนตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  7) จัดท ารูปแบบการด าเนินงาน  ปัญหา
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อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  8) รายงานผลให้บุคลากรในโรงเรียน หน่ว ยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบ  9) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครู และบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ติดตามและการประเมินผล 10) ปรับปรุง แก้ไขกลยุทธ์ของโรงเรียนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น และ 11) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจกลยุทธ์ของโรงเรียนและวิธีการประเมินกลยุทธ์ 
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สรุปการวิเคราะห ์SWOT ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 6 โรงเรียนดังนี ้
จุดแข็ง 
1.โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและระบบงานที่ชัดเจน 
2. โรงเรียนก าหนดนโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษา เช่น ปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน ์พันธกิจ 
เป้าประสงค ์และกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจน ท าให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน  
3.โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
4.โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู ้ทักษะ ความสามารถตรงกับสาขาวิชาที่สอนและมีการพัฒนาตนเอง
เสมอ 
5.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน 
6.ครูและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 
จุดอ่อน 
1.บุคลากรขาดความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงิน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน 
2. โรงเรียนยังขาดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ผู้บริหารและครูบางส่วนยึดติดกับวิธีการท างาน
แบบเดิมๆ 
 3. บุคลากรในโรงเรียนบางส่วนยังไม่ตระหนักใน ระบบขั้นตอนการด าเนินงานภายใน  
4. โครงสร้างการบริหารงานกว้างขวางมากท าให้การติดต่อประสานงานต่างๆเป็นไปอย่างไม่สะดวก
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา  
5.กรอบอัตราตามโครงสร้างไม่เพียงพอ  
6.บุคลากรของโรงเรียนบางส่วนมีความกระตือรือร้นในการท างานน้อย  ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ท างานและการบริหารจัดการ   
 
โอกาส 
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
2. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
3. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจที่ ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและ
สถานศึกษาอย่างครบถ้วนและเปิดเผยหลายช่องทางรวมถึง สถานศึกษาจัดการศึกษาดีมีคุณภาพ
ส่งผล ให้ประชาชน/ผู้ปกครองให้การยอมรับ มั่นใจในโรงเรียนจึงส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน  
4. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งผลให้
โรงเรียน การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน สพฐ. รับรองให้เป็นโรงเรียนในฝันส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้น ICT มีคุณภาพ  
5 มีบุคลากรจ านวนมาก ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางส่งผลต่อความพร้อมในการสนับสนุน
การศึกษา  
6. ขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
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7. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณครูและบุคลากรในการพัฒนาการศึกษาจ านวนมาก
ต่อเนื่องทุกปี  
8. ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดเพียงพอ  
9.  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้  จัดให้มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ            
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ใน 
 
อุปสรรค 
1.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมจ านวนมาก 
2. ชุมชนมีแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง ร้านเกมและการแพร่ระบาดของสารเสพติด ผู้เรียนบางส่วน
เข้าไปมั่วสุมและ มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
3. สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิดท าให้
ลูกมีปัญหาด้านพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนเสี่ยงต่อการออก
กลางคัน 
4. นักเรียนมาจากหลายท้องที่ ที่มีสภาพครอบครัวเศรษฐกิจ ความรู้พ้ืนฐานแตกต่างกัน ส่งผลให้เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ 
5. ความไม่แน่นอนทางการเมืองท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อยมากน ามาซึ่งการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  
6. การสื่อสารระหว่างส านักงานเขตพื้นที่กับโรงเรียนเข้าใจไม่ตรงกัน 
7. ประชาชนมาก พื้นที่บริการกว้าง ยากต่อการบริหารจัดการ  
8.  มีข้อจ ากัดด้านอัตราก าลังของบุคลากร  กฏระเบียบวิธีปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นมีรายละเอียด 
ซับซ้อนมากขึ้นเป็นอุปสรรคบั่นทอนก าลังใจ 
9.ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูงขึ้นท าให้ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนสูงขึ้นตาม แต่รายได้เท่าเดิม 
 

ผู้วิจัยสามารถสร้างตัวแบบของ  การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการรวบรวมการประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยในเบื้องต้นว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานม ี3 องค์ประกอบ ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1.การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มี 2 ขั้นตอน 1. การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์   2. การก าหนดกลยุทธ ์ 

องค์ประกอบที่ 2.การน ากลยุทธ์โรงเรียนไปสู่การปฎิบัติ มี 2 ขั้นตอน 1. การจัดท าแผน
ปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน 2. การบริหารปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบที่ 3.การติดตาม ควบคุมและประเมินผล  มี 2 ขั้นตอน  1.การควบคุมติดตาม
ก ากับผลงาน 2. การประเมินผล 
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การจดัท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 ร่าง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตดิตาม ควบคุมและประเมินผล 

 
 
 
 
 

การน ากลยุทธ์โรงเรียนไปสู่การปฎบิัต ิ

 
 
 
 
 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและ 
ก าหนดปัจจยัเชิงกลยทุธ์ 

การก าหนดกลยทุธ์ 

การควบคุมติดตามก ากับผลงาน 
 

การประเมินผล 

การจัดท าแผนปฎิบัติการและก าหนด
กรอบการวัดผลงาน 

การบริหารปฎิบัติการและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
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4.2 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้
พิจารณาร่างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรม การ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  ดังนี้ 1.การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มี 2 
ขั้นตอน 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์   2. การก าหนดกลยุทธ์
สถานศึกษา  2. การน ากลยุทธ์โรงเรียนไปสู่การปฎิบัติ มี 2 ขั้นตอน 1. การจัดท าแผนปฎิบัติการและ
ก าหนดกรอบการวัดผลงาน  2. การบริหารปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง  และการติดตาม 
ควบคุมและประเมินผล  มี 2 ขั้นตอน  1.การควบคุมติดตามก ากับผลงาน  2. การประเมินผล โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 

4.2.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อร่างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

4.2.1.1 องค์ประกอบที่ 1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มี 2 ขั้นตอน 1.1 การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์  1.2 การก าหนดกลยุทธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
เห็นด้วยกับ 

4.2.1.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์   
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 มีความคิดเห็น ซึ่งในรายละเอียดย่อยในการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม และก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ในข้อที่ 1, 2, 3 ควรสรุปให้กระชับดังนี้ 1. วิเคราะห์
ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างและนโยบายโรงเรียน คุณภาพวิชาการ บุคลากร  งบประมาณ ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และบริหารจัดการ  และ 2.วิเคราะห์ปัจจัยภ ายนอก ด้านสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ และการเมือง กฎหมาย 3.วิเคราะห์ภารกิจที่สถานศึกษาต้องปฎิบัติ  สรุปการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์  ได้ 9 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 มีความคิดเห็น ซึ่งในรายละเอียดย่อยในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 มีความคิดเห็น ซึ่งในรายละเอียดย่อยในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ในข้อที่ 4 ควรสรุปให้กระชับดังนี้ 4. วิเคราะห์ความ
ต้องการคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  และมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืน 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 มีความคิดเห็น ซึ่งในรายละเอียดย่อยในการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ในข้อที่ 5 ข้อ 6 ควรสรุปให้กระชับดังนี้ 5.วิเคราะ ห์
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม  6.วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงภายใน , ภายนอก   แล้วมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 มีความคิดเห็น ซึ่งในรายละเอียดย่อยในการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ในข้อที่ 7  ควรสรุปให้กระชับดังนี้ 7.น าผลการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน ภายนอ กมาก าหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคโดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต   ข้ออื่นๆมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิท่าน
อื่น สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์  ได้ 9 ข้อ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 6 มีความคิดเห็น ซึ่งในรายละเอียดย่อยในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 มีความคิดเห็น ซึ่งในรายละเอียดย่อยในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืน 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 8 มีความคิดเห็น ซึ่งในรายละเอียดย่อยในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 9 มีความคิดเห็น ซึ่งในรายละเอียดย่อยในการวิเคราะห ์
สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ ในข้อที่ 8 และ ข้อ 9  ควรสรุปให้กระชับดังนี้ 8.การระบุ
เป้าหมายที่สถานศึกษาต้องการโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต  
9.วิเคราะห์กรอบความเสี่ยงทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา  ข้ออื่นๆมีความเห็นสอดคล้ องกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืน สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์  ได้ 9 ข้อ 

 
                     4.2.1.1.2 การก าหนดกลยุทธ ์

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยในการก าหนดกล
ยุทธ์ในข้อที่ 1. ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ ควรเพ่ิมให้สมบูรณ์ เป็นก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
กลยุทธ์ของโรงเรียน และการก าหนดกลยุทธ์ควรปรับค าให้ชัดเจน เป็นการก าหนดกลยุทธส์ถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยในการก าหนดกล
ยุทธ์สถานศึกษา เห็นด้วยกับท่านที่ 1 สรุปการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา มี 6 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยในการก าหนดกล
ยุทธ์สถานศึกษา เห็นด้วยกับท่านที่ 1 และในข้อ 6 ควรปรับเป็น ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมผล
ที่จะได้รับและการปฏิบัติที่ต้องเกิดขึ้นในกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ สรุป การ
ก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา มี 6 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4  มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยในการก าหนดกล
ยุทธ์สถานศึกษา เห็นด้วยกับท่านที่ 1 2 3 และในข้อ 6 ควรปรับเป็น การก าหนดกรอบผลงานหลัก
และเป้าหมายระยะกลางของโรงเรียน   สรุปการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา มี 6 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 มีความเห็นด้วย กับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นใน สรุปมี 6 
ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 6 มีความเห็นด้วยด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืน  ควรมี 6 
ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 มีความเห็นด้วยด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืน ควรมี 6 
ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 8 มีความคิดเห็น ควรมี 6 ข้อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 9 มีความคิดเห็น  มีความเห็นด้วยด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่านอื่น ควรมี 6 ข้อ 
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4.2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับองค์ประกอบที่ 2. การน ากลยุทธ์โรงเรียน
ไปสู่การปฎิบัติ มี 2 ขั้นตอน 1. การจัดท าแผนปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน  2. การ
บริหารปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง  

4.2.1.2.1 การจัดท าแผนปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน  2. การบริหาร
ปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง  

 ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน เห็นสมควรที่จะปรับชื่อขององค์ประกอบที่ 2  เป็น การ
ประสารพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนไปสู่การปฎิบัต ิ

 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยใน การจัดท าแผน
ปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน   ควรปรับข้อความในข้อ 1 ดังนี้การสื่อสารวิสัยทัศน์ โดย
ติดประกาศ Website แจ้งให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจเป้าหมายของกลยุทธ์อย่างชัดเจน ในข้อ  3 
ควรปรับเป็น การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน  ควรจะมีเพียง 7  

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยใน การจัดท าแผน
ปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลง าน  เห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1  ควรปรับข้อความในข้อ 
4 เป็นการจัดท าค าอธิบายตัวชี้วัดผลงานหลักของแผนงาน/โครงการ  มี 7 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยใน การจัดท าแผน
ปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน  เห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และ 2  สรุป  มี 7 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4  มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยใน การจัดท าแผน
ปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน   เห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 2  3      ควรปรับข้อ 7 
การเรียนรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง สรุป  มี 7 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยใน การจัดท าแผน
ปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน   เห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 2  3 และ 4     สรุป  มี 
7 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 6 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยใน การจัดท าแผน
ปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน   เห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 2  3 4 และ 5     สรุป  
มี 7 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยใน การจัดท าแผน
ปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน  เห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สรุป  มี 7 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 8  มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยใน การจัดท าแผน
ปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน  เห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สรุป  มี 7 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 8 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยใน การจัดท าแผน
ปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน  เห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สรุป  มี 7 ข้อ 

 
4.2.1.2.2 การบริหารปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยในการบริหาร

ปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง  ควรปรับข้อความในข้อ 1 คือ แต่งต้ังคณะท างานและก าหนด
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หน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน  ข้อ 2 การสื่อสารภายในโรงเรียน/ประชุมย่อย PLC สรุปได้มี 10 
ข้อ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยในการบริหาร
ปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง   ควรปรับข้อความในข้อ 3 คือ การปรับปรุงพัฒนา
กระบวนงานจัดท าคูม่าตรฐานงานสรุปได้มี 10 ข้อ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการบริหารปฎิบัติ
การและบริหารการเปลี่ยนแปลง  ควรปรับข้อความในข้อ 4 และข้อ 5 คือ  4.การพัฒนานวัตกรรม
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินการ 5.การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล  สรุป
ได้มี 10 ข้อ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการบริหารปฎิบัติ
การและบริหารการเปลี่ยนแปลง   ควรปรับข้อความในข้อ 6 คือ 6.การประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา
และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  สรุปการบริหารปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง มี 10 ข้อ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการบริหารปฎิบัติ
การและบริหารการเปลี่ยนแปลง   มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุปการบริหารปฎิบัติการ
และบริหารการเปลี่ยนแปลง มี 10 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 6 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยใ นการบริหาร
ปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง   ควรปรับข้อความในข้อ 10.การปฏิบัติงานมุ่งสู่ประสิทธิภาพ
และคุณภาพความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปการบริหารปฎิบัติการและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง มี 10 ข้อ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการบริหารปฎิบัติ
การและบริหารการเปลี่ยนแปลง  มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุป การบริหารปฎิบัติการ
และบริหารการเปลี่ยนแปลง มี 10 ข้อ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 8 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยใน การบริหาร
ปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแป ลง  มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุป การบริหาร
ปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง มี 10 ข้อ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 9 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการบริหารปฎิบัติ
การและบริหารการเปลี่ยนแปลง   มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุป การบริหารปฎิบัติการ
และบริหารการเปลี่ยนแปลง มี 10 ข้อ 

 
4.2.1.3 การติดตาม ควบคุมและประเมินผล มี 2 ขั้นตอน  1.การควบคุมติดตาม 

ก ากับผลงาน 2. การประเมินผล  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 
   ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน สรุปชื่อองค์ประกอบที่ 3 การติดตาม ควบคุมและ
ประเมินผลแบบเสริมพลัง 

4.2.1.3.1 การควบคุมติดตามก ากับผลงาน  
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 มีความคิดเห็น ซึ่งรายละเอียดย่อยในการควบคุม

ติดตามก ากับผลงาน ควรปรับข้อความในข้อ 1 ข้อ 2 คือ 1.การก าหนดกรอบและแนวในการติดตาม
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และประเมินผล  2.การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ตะหนั กในความส าคัญของกระบวนการติดตาม
ประเมินผลทั่วทั้งสถานศึกษา สรุปการควบคุมติดตามก ากับผลงาน มี 9 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการควบคุม 
ติดตามก ากับผลงาน ควรปรับข้อความในข้อ 3.ก าหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตามและประเมิน
การด าเนินงานควบคุมตัวชี้วัด มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุปการควบคุมติดตามก ากับ
ผลงาน มี 9 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการควบคุม 
ติดตามก ากับผลงาน ควรปรับข้อความในข้อ 4.การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบติดตามและ
ประเมินกลยุท ธ์ของสถานศึกษา  มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุปการควบคุมติดตาม
ก ากับผลงาน มี 9 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการควบคุม 
ติดตามก ากับผลงาน ควรปรับข้อความในข้อ  5.การพัฒนาห้องปฏิบัติการควบคุมกลยุทธ์   มีความ
คิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุปการควบคุมติดตามก ากับผลงาน มี 9 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการควบคุม 
ติดตามก ากับผลงาน ควรปรับข้อความในข้อ  6.การตรวจสอบและเยี่ยมชมการด าเนินงาน     มีความ
คิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืน  สรุปการควบคุมติดตามก ากับผลงาน มี 9 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 6 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการควบคุม 
ติดตามก ากับผลงาน ควรปรับข้อความในข้อ  7.การติดตามประเมินผลยุทธ์  โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น
ตามปฏิทินที่ก าหนด          มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่ น  สรุปการควบคุมติดตามก ากับ
ผลงาน มี 9 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการควบคุม 
ติดตามก ากับผลงาน ควรปรับข้อความในข้อ  8.การติดตามการใช้งบประมาณ  ทรัพยากรระยะเวลา
ตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง   มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืน  สรุป
การควบคุมติดตามก ากับผลงาน มี 9 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 8 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการควบคุม 
ติดตามก ากับผลงาน ควรปรับข้อความในข้อ  9.การจัดท าแผนและแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การ
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา    มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านอื่น  สรุปการควบคุมติดตามก ากับ
ผลงาน มี 9 ข้อ 

4.2.1.3.2. การประเมินผล 
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อ การประเมินผล เป็นการ 

ประเมินผล/สรุปบทเรียน 
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการประเมินผล/ 

สรุปบทเรียน  ควรปรับข้อความในข้อ 1.การเปรียบเทียบผลการปฎิบัติงานและผลการก ากับติดตาม  
กับเป้าหมายเพื่อทบทวนปรับเพิ่มกลยุทธ์   มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุป การ
ประเมินผล/สรุปบทเรียนมี 7 ข้อ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการประเมินผล/ 
สรุปบทเรียน  ควรปรับข้อความในข้อ  2.การวิเคราะห์สาเหตุของความส าเร็จและความล้มเหลวที่
เกิดขึ้น  มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุป การประเมินผล/สรุปบทเรียนมี 7 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการประเมินผล/ 
สรุปบทเรียน  ควรปรั บข้อความในข้อ  3.การประเมินผลผลิตที่ได้จากกิจกรรม ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่  มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุป การประเมินผล /สรุป
บทเรียนมี 7 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการประเมินผล/ 
สรุปบทเรียน  ควรปรับข้อความในข้อ  4.การรายงานผลการประเมินตนเอง    มีความคิดเห็นกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านอ่ืน  สรุป การประเมินผล/สรุปบทเรียนมี 7 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการประเมินผล/ 
สรุปบทเรียน  ควรปรับข้อความในข้อ  5.การประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ  มี
ความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุป การประเมินผล/สรุปบทเรียนมี 7 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 6 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการประเมินผล/ 
สรุปบทเรียน  ควรปรับข้อความในข้อ   6.การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุป   มีความ
คิดเหน็กับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุป การประเมินผล/สรุปบทเรียนมี 7 ข้อ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 7 มีความคิดเห็นซึ่งรายละเอียดย่อยในการประเมินผล/ 
สรุปบทเรียน  ควรปรับข้อความในข้อ  7.การปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่บกพร่อง  ให้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น    มีความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น  สรุป การประเมินผล /สรุปบทเรียนมี 
7 ข้อ 
                   สรุป  ร่างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ทรงคุณวุฒ ิทั้ง 9 ท่าน มีรายดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1.การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  มี 2  
ขั้นตอน  

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์  โรงเรียนมีตัวชี้วัด 
ได้แก่ วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างและนโยบายโรงเรียน คุณภาพวิชาการ บุคลากร  
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้านสังคมวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง กฎหมาย   วิเคราะห์ภารกิจที่สถานศึกษาต้องปฎิบัติ  วิเคราะห์
ความต้องการคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย   วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม   วิเคราะห์
ปัจจัยความเสี่ยงภายใน , ภายนอก  น าผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกมาก าหนดเป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต   
การระบุเป้าหมายที่สถานศึกษาต้องการโดยใช้เทคนิคSWOT Analysis ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและ
อนาคต และวิเคราะห์กรอบความเสี่ยงทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา 

  2. การก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา  โรงเรียนมีตัวช้ีวัดได้แก่ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นกลยุทธ์ของโรงเรียน  การก าหนดพันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน 
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การสื่อสารให้บุคลากรในสถานศึกษา เข้าใจเป้าหมายของกลยุทธ์อย่างชัดเจน การจัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์โรงเรียน  การก าหนดกรอบผลงานหลักและเป้าหมายระยะกลางของโรงเรียน   และระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมผลที่จะได้รับ  และการปฏิบัติที่ต้องเกิดขึ้นในกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงผลักดัน
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

 องค์ประกอบที่ 2.การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนไปสู่การปฎิบัติ  มี 2 
ขั้นตอน  

1. การจัดท าแผนปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน โรงเรียนมีตัวชี้วัด 
ได้แก่ การสื่อสารวิสัยทัศน์ โดยติดประกาศ Website แจ้งให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจเป้าหมาย
ของกลยุทธ์อย่างชัดเจน การจัดแผนปฎิบัติการและโครงการ  การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกล
ยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน การจัดท าค าอธิบายตัวช้ีวัดผลงานหลักของแผนงาน /โครงการ  การ
จัดสรรและวางแผนงบปร ะมาณ การกระจายความรับผิดชอบกลยุทธ์สู่ผู้ปฎิบัติและจัดระบบการ
บริหารผลการปฎิบัติงาน  และ การเรียนรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

2. การบริหารปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนมีตัวชี้วัดได้แก่  
แต่งต้ังคณะท างานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน การสื่อสารภายในโรงเรียน /
ประชุมย่อย PLC  การปรับปรุงพัฒนากระบวนงานจัดท าคู่มาตรฐานงาน   การพัฒนานวัตกรรมและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินการ   การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล   การ
ประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน การจัดระบบรางวัลและแรงจูงใจ  การ
จัดอบรมที่มีประสิทธิภาพ การเป็นผู้น าที่มีความกระตือรือร้น  การปฏิบัติงานมุ่งสู่ประสิทธิภาพ และ
คุณภาพความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 องค์ประกอบที่ 3.การติดตาม ควบคุมและประเมินผลแบบเสริม มี 2 ขั้นตอน   
1.การควบคุมติดตามก ากับผลงาน โรงเรียนมีตัวชีว้ัดได้แก่ การก าหนดกรอบและ 

แนวในการติดตามและประเมินผล   การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ตะหนักในความส าคัญของ
กระบวนการติดตามประเมินผลทั่วทั้งสถานศึกษา   ก าหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินการด าเนินงานควบคุมตัวช้ีวัด   การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอ บติดตามและ
ประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา  การพัฒนาห้องปฏิบัติการควบคุมกลยุทธ์   การตรวจสอบและเยี่ยม
ชมการด าเนินงาน  การติดตามประเมินผลยุทธ์  โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นตามปฏิทินที่ก าหนด   การ
ติดตามการใช้งบประมาณ  ทรัพยากรระยะเวลาตามโครงการ /กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดอย่าง
ต่อเนื่อง  และการจัดท าแผนและแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 

2.การประเมินผล/สรุป โรงเรียนมีตัวช้ีวัดได้แก่ การเปรียบเทียบผลการปฎิบัติงาน 
และผลการก ากับติดตาม  กับเป้าหมายเพื่อทบทวนปรับเพิ่มกลยุทธ์   การวิเคราะห์สา เหตุของ
ความส าเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น  การประเมินผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมก่อให้เกิดผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่  การรายงานผลการประเมินตนเอง   การประเมินผลและจัดท า
รายงานผลการด าเนินโครงการ    การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุป   และการปรับปรุง
แก้ไขกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่บกพร่อง ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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การจดัท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
แบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรม การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตดิตาม ควบคุมและประเมินผล
แบบเสริมพลงั 

 
 
 
 
 

การประสานพลงัร่วมน ากลยุทธ์
โรงเรียนไปสู่การปฎบิัติ 

 
 
 
 
 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและ 
ก าหนดปัจจยัเชิงกลยทุธ์ 

การก าหนดกลยทุธ์สถานศึกษา   

การควบคุมติดตามก ากบัผลงาน 
 

การประเมินผล/สรุปบทเรียน 

การจัดท าแผนปฎิบัติการและก าหนด
กรอบการวัดผลงาน 

การบริหารปฎิบัติการและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
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4.3 ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.3.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร  
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได ้

ระดับ 
X  S.D. X  S.D. 

1.การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนแบบม ีส่วน
ร่วม 

4.36 0.32 มาก 4.28 0.23 มาก 

2.การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนสู่
การปฏิบัติ 

4.32 0.29 มาก 4.31 0.30 มาก 

3.การติดตาม ควบคุมและประเมินผล  แบบ
เสริมพลัง 

4.38 0.37 มาก 4.28 0.36 มาก 

รวม 4.35 0.32 มาก 4.29 0.29 มาก 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุดดังนี้ การติดตาม ควบคุมและประเมินผลแบบเสริมพลัง  การ
จัดท าแผนกลยุทธ์โรง เรียนแบบมีส่วนร่วม  และการประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนสู่การป ฏิบัติ 
และรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
ต่ าสุดดังนี้ การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนสู่การป ฏิบัติ การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วม และ การติดตาม ควบคุมและประเมินผลแบบเสริมพลัง 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 

 
องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าแผนกลยุทธ์

โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได ้

ระดับ 
X  S.D. X  S.D. 

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ 

4.37 0.26 มาก 4.29 0.23 มาก 

2. ขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา 4.36 0.41 มาก 4.28 0.34 มาก 
รวม 4.36 0.32 มาก 4.28 0.23 มาก 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วม มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ขั้นตอนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์
สถานศึกษา  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ
ขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  ขั้นตอนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ ์

 
ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

ก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ ์
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได ้

ระดับ 
X  S.D. X  S.D. 

1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้าง
และนโยบายโรงเรียน คุณภาพวิชาการ 
บุคลากร  งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
และบริหารจัดการ 

4.48 0.50 มาก 4.34 0.47 มาก 

2. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้านสังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ
การเมือง กฎหมาย 

4.44 0.50 มาก 4.33 0.47 มาก 

3. วิเคราะห์ภารกิจที่สถานศึกษาต้องปฏิบัต ิ 4.44 0.50 มาก 4.31 0.46 มาก 
4. วิเคราะห์ความต้องการคาดหวังของกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสีย 
4.63 0.50 มากที่สุด 4.24 0.47 มาก 

5. วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 4.03 0.18 มาก 4.32 0.50 มาก 
6. วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงภายใน, 

ภายนอก 
4.03 0.18 มาก 4.26 0.44 มาก 

7. น าผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ภายนอกมาก าหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคโดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis ทั้งสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและอนาคต 

4.44 0.50 มาก 4.33 0.47 มาก 

8. การระบุเป้าหมายที่สถานศึกษาต้องการ
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis     ทั้ง
สถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 

4.39 0.50 มาก 4.28 0.45 มาก 

9. วิเคราะห์กรอบความเสี่ยงทั้งภายใน 
ภายนอกสถานศึกษา 

4.40 0.49 มาก 4.18 0.44 มาก 

รวม 4.37 0.26 มาก 4.29 0.23 มาก 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วม ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์  มีความเหมาะสมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า วิเคราะห์ความต้องการคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม กับด้านวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง
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ภายใน, ภายนอก มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ  พบว่า วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างและนโยบา ยโรงเรียน คุณภาพวิชาการ 
บุคลากร งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และวิเคราะห์กรอบความ
เสี่ยงทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  ขั้นตอนการก าหนด 
กลยุทธ์สถานศึกษา 

 

ขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได ้

ระดับ 
X  S.D. X  S.D. 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

4.40 0.49 มาก 4.25 0.49 มาก 

2. การก าหนดพันธกิจ บทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน 

4.00 0.00 มาก 4.39 0.49 มาก 

3. การสื่อสารให้บุคลากรในสถานศึกษา
เข้าใจเป้าหมายของกลยุทธ์อย่างชัดเจน 

4.44 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 

4. การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์โรงเรียน 4.44 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 
5. การก าหนดกรอบผลงานหลักและ

เป้าหมายระยะกลางของโรงเรียน 
4.44 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 

6. ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมผลที่จะ
ได้รับและการปฏิบัติที่ต้องเกิดขึ้นในกล
ยุทธ์เพ่ือสร้างแรงผลักดันให้บรรลุ
วิสัยทัศน ์

4.44 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 

รวม 4.36 0.41 มาก 4.28 0.34 มาก 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบที่ 1 การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วม ขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา  มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า การสื่อสารให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจเป้าหมายของกลยุทธ์ อย่าง
ชัดเจน การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์โรงเรียน การก าหนดกรอบผลงานหลักและเป้าหมายระยะกลางของ
โรงเรียน  ระบุแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมผลที่จะได้รับและการปฏิบัติที่ต้องเกิดขึ้นในกลยุทธ์เพื่อ
สร้างแรงผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  และการก าหนดพันธกิจ บทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และความเป็นไปไ ด้โดย
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า  การก าหนดพันธกิจ บทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นกลยุทธ์ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนสู่การปฏิบัต ิ

 
องค์ประกอบที่ 2 การประสานพลังร่วม

น ากลยุทธ์โรงเรียนสู่การปฏิบัติ 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได ้

ระดับ 
X  S.D. X  S.D. 

1. ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการและ
ก าหนดกรอบการวัดผลงาน 

4.35 0.32 มาก 4.30 0.32 มาก 

2. ขั้นตอนการบริหารปฏิบัติการและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง 

4.30 0.25 มาก 4.31 0.30 มาก 

รวม 4.32 0.29 มาก 4.31 0.30 มาก 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  องค์ประกอบที่ 2 การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์
โรงเรียนสู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า 
ขั้นตอนการจัดท าแผนป ฏิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ ขั้นตอนการ
บริหารปฏิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าขั้นตอนการบริหารปฏิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนสู่การป ฏิบัติ ขั้นตอนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน 

 
ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการและ

ก าหนดกรอบการวัดผลงาน 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได ้

ระดับ 
X  S.D. X  S.D. 

1. การสื่อสารวิสัยทัศน์ โดยติดประกาศ 
Website แจ้งใหบุ้คลากรในสถานศึกษา
เข้าใจเป้าหมายของกลยุทธ์อย่างชัดเจน 

4.65 0.48 มากที่สุด 4.29 0.45 มาก 

2. การจัดแผนปฏิบัติการและโครงการ 4.03 0.18 มาก 4.39 0.49 มาก 
3. การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกล

ยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
4.03 0.18 มาก 4.39 0.49 มาก 

4. การจัดท าค าอธิบายตัวช้ีวัดผลงานหลัก
ของแผนงาน/โครงการ 

4.44 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 

5. การจัดสรรและวางแผนงบประมาณ 4.44 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 
6. การกระจายความรับผิดชอบกลยุทธ์สู่

ผู้ปฎิบัติและจัดระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

4.40 0.49 มาก 4.26 0.44 มาก 

7. การเรียนรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 4.44 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 
รวม 4.35 0.32 มาก 4.30 0.32 มาก 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  องค์ประกอบที่ 2 การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์
โรงเรียนสู่การป ฏิบัติ ขั้นตอน การจัดท าแผนป ฏิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน  มีความ
เหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า การสื่อสารวิสัยทัศน์ โดยติด
ประกาศ Website แจ้งให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจเป้าหมายของกลยุทธ์อย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และการจัดแผนปฏิบัติการและโครงการ  กับการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า การจัดแผนปฏิบัติการและโครงการ  กับการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกล
ยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  และการจัดท าค าอธิบายตัวช้ีวัดผลงานหลักของ
แผนงาน/โครงการ  การจัดสรรและวางแผนงบประมาณ  การกระจายความรับผิดชอบกลยุทธ์สู่
ผู้ปฎิบัติและจัดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง  มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนสู่การป ฏิบัติ ขั้นตอนการ
บริหารปฏิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 
ขั้นตอนการบริหารปฏิบัติการและบริหาร

การเปลี่ยนแปลง 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได ้

ระดับ 
X  S.D. X  S.D. 

1. แต่งต้ังคณะท างานและก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  

4.63 0.50 มากที่สุด 4.29 0.45 มาก 

2. การสื่อสารภายในโรงเรียน/ประชุมย่อย 
PLC 

4.03 0.18 มาก 4.39 0.49 มาก 

3. การปรับปรุงพัฒนากระบวนงานจัดท าคู่
มาตรฐานงาน 

4.03 0.18 มาก 4.38 0.49 มาก 

4. การพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินการ 

4.41 0.51 มาก 4.26 0.44 มาก 

5. การประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา และ
หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

4.40 0.49 มาก 4.26 0.44 มาก 

6. การจัดระบบรางวัลและแรงจูงใจ 4.40 0.49 มาก 4.26 0.44 มาก 
7. การจัดอบรมที่มีประสิทธิภาพ 4.39 0.51 มาก 4.26 0.44 มาก 
8. การเป็นผู้น าที่มีความกระตือรือร้น 4.62 0.49 มากที่สุด 4.29 0.45 มาก 
9. การปฏิบัติงานมุ่งสู่ประสิทธิภาพ 4.03 0.16 มาก 4.39 0.49 มาก 
10. คุณภาพความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
4.03 0.16 มาก 4.39 0.49 มาก 

รวม 4.30 0.25 มาก 4.31 0.30 มาก 
 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  องค์ประกอบที่ 2 การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์
โรงเรียนสู่การปฏิบัต ิขั้นตอนการบริหารปฏิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง  มีความเหมาะสมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า แต่งต้ังคณะท างานและก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ การสื่อสารภายใน โรงเรียน/ประชุมย่อย PLC กับการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนงานจัดท าคู่มาตรฐานงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า การสื่อสารภายในโรงเรียน /ประชุมย่อย PLC การ
ปฏิบัติงานมุ่งสู่ประสิทธิภาพ  คุณภาพความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการ
พัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินการ การประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา 
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และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  การจัดระบบรางวัลและแรงจูงใจ  การจัดอบรมที่มีประสิทธิภาพ  มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
องค์ประกอบที่ 3 การติดตาม ควบคุม และประเมินผลแบบเสริมพลัง 

 
องค์ประกอบที่ 3 การติดตาม ควบคุม

และประเมินผลแบบเสริมพลัง 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได ้

ระดับ 
X  S.D. X  S.D. 

1. ขั้นตอนการควบคุมติดตามก ากับผลงาน 4.35 0.35 มาก 4.29 0.34 มาก 
2. ขั้นตอนการประเมินผล/สรุปบทเรียน 4.40 0.39 มาก 4.28 0.39 มาก 

รวม 4.38 0.37 มาก 4.28 0.36 มาก 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ องค์ประกอบที่ 3 การ
ติดตาม ควบคุมและประเมินผลแบบเสริมพลัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ขั้นตอนการประเมินผล /สรุปบทเรียน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ ขั้นตอนการควบคุมติดตามก ากับ
ผลงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ขั้นตอนการควบคุมติดตามก ากับผลงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  และขั้นตอนการประเมินผล /สรุป
บทเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
องค์ประกอบที่ 3 การติดตาม ควบคุม  และประเมินผลแบบเสริมพลัง  ขั้นตอนการ
ควบคุมติดตามก ากับผลงาน 

 

ขั้นตอนการควบคุมติดตามก ากับผลงาน 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได ้

ระดับ 
X  S.D. X  S.D. 

1. การก าหนดกรอบและแนวในการติดตาม
และประเมินผล 

4.42 0.51 มาก 4.26 0.44 มาก 

2. การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ตะหนักใน
ความส าคัญของกระบวนการติดตาม
ประเมินผลทั่วทั้งสถานศึกษา 

4.43 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 

3. ก าหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินการด าเนินงาน
ควบคุมตัวชี้วัด 

4.43 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินกลยุทธ์
ของสถานศึกษา 

4.43 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 

5. การพัฒนาห้องปฏิบัติการควบคุมกลยุทธ์ 4.64 0.48 มากที่สุด 4.29 0.45 มาก 
6. การตรวจสอบและเยี่ยมชมการ

ด าเนินงาน 
4.00 0.00 มาก 4.39 0.49 มาก 

7. การติดตามประเมินผลยุทธ ์โดยใช้
เครื่องมือที่สร้างขึ้นตามปฏิทินที่ก าหนด 

3.99 0.09 มาก 4.39 0.49 มาก 

8. การติดตามการใช้งบประมาณ 
ทรัพยากรระยะเวลาตามโครงการ/
กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.40 0.49 มาก 4.26 0.44 มาก 

9. การจัดท าแผนและแนวทางการ
ขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษา 

4.40 0.49 มาก 4.26 0.44 มาก 

รวม 4.35 0.35 มาก 4.29 0.34 มาก 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ องค์ประกอบที่ 3 การ
ติดตาม ควบคุมและประเมินผลแบบเสริมพลัง  ขั้นตอนการควบคุมติดตามก ากับผลงาน  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า การพัฒนาห้องปฏิบัติการควบคุมกลยุทธ ์มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด และการติดตามประเมินผลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นตามปฏิทินที่ก าหนด  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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และความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า การตรวจสอบและ
เยี่ยมชมการด าเนินงาน กับการติดตามประเมินผลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นตามปฏิทินที่ก าหนด
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการก าหนดกรอบและแนวในการติดตามและประเมินผล  การสื่อสารสร้างความ
เข้าใจ ตะหนักในความส าคัญของกระบวนการติดตามประเมินผลทั่วทั้งสถานศึกษา  ก าหนดวิธีวัดและ
เครื่องมือในการติดตามและประเมินการด าเนินงานควบคุมตัวช้ีวัด  การแต่งตั้งคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา  การติดตามการใช้งบประมา ณ ทรัพยากร
ระยะเวลาตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และการจัดท าแผนและแนวทางการ
ขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
องค์ประกอบที่ 3 การติดตาม ควบคุม  และประเมินผลแบบเสริมพลัง  ขั้นตอนการ
ประเมินผล/สรุปบทเรียน 

 

ขั้นตอนการประเมินผล/สรุปบทเรียน 
ความเหมาะสม 

ระดับ 
ความเป็นไปได ้

ระดับ 
X  S.D. X  S.D. 

1. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและ
ผลการก ากับติดตามกับเป้าหมายเพ่ือ
ทบทวนปรับเพิ่มกลยุทธ์ 

4.41 0.49 มาก 4.26 0.44 มาก 

2. การวิเคราะห์สาเหตุของความส าเร็จและ
ความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 

4.44 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 

3. การประเมินผลผลิตที่ได้จากกิจกรรม
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานหรือไม่ 

4.03 0.18 มาก 4.39 0.49 มาก 

4. การรายงานผลการประเมินตนเอง 4.44 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 
5. การประเมินผลและจัดท ารายงานผล

การด าเนินโครงการ 
4.44 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 

6. การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสรุป 

4.44 0.50 มาก 4.26 0.44 มาก 

7. การปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

4.63 0.48 มากที่สุด 4.26 0.44 มาก 

รวม 4.40 0.39 มาก 4.28 0.39 มาก 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ องค์ประกอบที่ 3 การ
ติดตาม ควบคุมและประเมินผลแบบเสริมพลัง  ขั้นตอนการประเมินผล/สรุปบทเรียน โดยภาพรวมอยู่
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ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่บกพร่องให้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการประเมินผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมก่อให้เกิดผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การประเมินผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์
ของหน่วยงานหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานและผลการก ากับติดตาม
กับเป้าหมายเพื่อทบทวนปรับเพิ่มกลยุทธ์  การวิเคราะห์สาเหตุของความส าเร็จและความล้มเหลวที่
เกิดขึ้น การรายงานผลการประเมินตนเอง  การประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ  
การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุป การปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่บกพร่องให้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงา นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อ
พัฒนา รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ รูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี ้

5.1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนมัธยมศึกษาเน้นการมี
ส่วนร่วมในวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก เพ่ือก าหนดจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
เพื่อน ามา ใช้ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน แล้ว จัดระบบ
วิธีการและเครื่องมือในการควบคุม และประเมินการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  
1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดกลยุทธ ์3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และ 4) การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1.1 สภาพปัจจุบันการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์
ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน คุณภาพวิชาการบุคลากร ก ารเงิน วัสดุ
อุปกรณ์ การบริหารจัดการ เพื่อก าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน 2) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านสังคม 
วัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง กฎหมาย เพื่อก าหนดโอกาส อุปสรรค  
3) ประเมินสถานภาพสถานศึกษาในอนาคต 4) วิเคราะห์ภารกิจที่สถานศึกษาต้องปฏิ บัติแล้วจัด
เรียงล าดับความส าคัญ 5) ศึกษาวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี ความเช่ือ ของสถานศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 6) มีการสรุปและจัดล าดับสภาพปัญหาและความต้องการ พัฒนาสถานศึกษา และ 7) ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 

5.1.1.2 สภาพปัจจุบันการก าหนดกลยุทธ์ ประ กอบด้วย 1) น าผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพของหน่วยงานมาก าหนดทิศทางในการพัฒนาและก าหนด 
กลยุทธ์ 2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 3) ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เป็นใน
อนาคตอย่างชัดเจน 4) ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนครอบคลุมทุกระดับตามแผนงาน 5) ก าหนดดัชนี
บ่งช้ีความส าเร็จเพื่อเป็นเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 6) ประเมินผลและเลือกใช้กลยุทธ์ 7) ก าหนดผลลัพธ์
ที่ต้องการก าหนดแนวทางด าเนินงานให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ 8) ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของโรงเรียนไว้ชัดเจน 9) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดค ล้องกับนโยบาย เป้าหมายและ



105 

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 10) ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ของ
โรงเรียน และ 11) มีการประชุมบุคลากรทุกฝ่ายในการสร้างความเข้าใจในการวางแผนกลยุทธ์ใน
โรงเรียน 

5.1.1.3 สภาพปัจจุบันการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) แต่งต้ังคณะท างาน 
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2) จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
3) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 4) ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องปฏิบัติงาน
ตามกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 5) น าวิสัยทัศน์ของหน่วยงานมาติด
ประกาศให้ทราบและเข้าใจอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 6) ครูและบุคลากรมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
ตามขั้นตอนและตารางที่ก าหนดไว้ 7) สนับสนุนการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 8) จัดประชุม
ปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 9) ก าหนด เกณฑ์ชี้วัดในการประเมิน
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ 10) สนับสนุนครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดทักษะ  
11) วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ 12) ผู้บริหารสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และ 13) สร้างแรงจูงใจโดยให้รางวลัในการปฏิบัติงาน 

5.1.1.4 สภาพปัจจุบันการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 2) ก าหนดกรอบและแนวทางในการควบคุมติดตามและ
ประเมินกลยุทธ์ 3) ก าหนดวิธี และสร้างเครื่องมือ ก าหนดตัวช้ีวัดการประเมินกลยุทธ์ 4) มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 5) โรงเรียนก าหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธ์ 6) การ
ติดตามผลการด าเนินงาน ประเมินผลให้คะแนนตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด 7) จัดท ารูปแบบการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 8) รายงานผลให้บุคลากรในโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทราบ 9) ผู้บริหารสนับสนุนให้ครู และบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์
การติดตามและการประเมินผล 10) ปรับปรุง แก้ไขกลยุทธ์ของโรงเรียนที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น และ 11) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจกลยุทธ์ของโรงเรียนและวิธีการประเมินกลยุทธ์ 

5.1.2 พัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่ม พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 ขั้นตอนด าเนินการดังนี้   

  1.การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย 
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์  โรงเรียนมีตัวชี้วัด 

ได้แก่ วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างและนโยบายโรงเรียน คุณภาพวิชาการ บุคลากร  
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้านสังคมวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง กฎหมาย   วิเคราะห์ภารกิจที่สถานศึกษาต้องปฎิบัติ  วิเคราะห์
ความต้องการคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย   วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม   วิเคราะห์
ปัจจัยความเสี่ยงภายใน , ภายนอก  น าผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกมาก าหนดเป็นจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต   
การระบุเป้าหมายที่สถานศึกษาต้องการโดยใช้เทคนิคSWOT Analysis ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและ
อนาคต และวิเคราะห์กรอบความเสี่ยงทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา 
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 2.2 การก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา  โรงเรียนมีตัวช้ีวัดได้แก่ ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นกล
ยุทธ์ของโรงเรียน  การก าหนดพันธกิจ บท บาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน การสื่อสารให้บุคลากรในสถานศึกษา เข้าใจเป้าหมายของกลยุทธ์อย่างชัดเจน การ
จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์โรงเรียน  การก าหนดกรอบผลงานหลักและเป้าหมายระยะกลางของโรงเรียน   
และระบุแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมผลที่จะได้รับ   และการปฏิบัติที่ต้องเกิดขึ้นในกลยุทธ์เพื่อสร้าง
แรงผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

 
2.การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนไปสู่การปฎิบัติ ประกอบด้วย 
2.1 การจัดท าแผนปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน  โรงเรียนมีตัวชี้วัดได้แก่  การ

สื่อสารวิสัยทัศน์ โดยติดประกาศ Website แจ้งให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจเป้าหมายของกลยุทธ์
อย่างชัดเจน การจัดแผนปฎิบัติการและโครงการ  การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน การจัดท าค าอธิบายตัวช้ีวัดผลงานหลักของแผนงาน /โครงการ การจัดสรรและ
วางแผนงบประมาณ  การกระจายความรับผิดชอบกลยุทธ์สู่ผู้ปฎิบัติและจัดระบบการบริหารผลการ
ปฎิบัติงาน  และ การเรียนรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

2.2 การบริหารปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง  โรงเรียนมีตัวชี้วัดได้แก่  แต่งต้ัง
คณะท างานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน การสื่อสารภายในโรงเรียน /ประชุมย่อย 
PLC  การปรับปรุงพัฒนากระบวนงานจัดท าคู่มาตรฐานงาน   การพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินการ   การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล   การประชุมปรึกษา
เมื่อเกิดปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  การจัดระบบรางวัลและแรงจูงใจ  การจัดอบรมที่มี
ประสิทธิภาพ การเป็นผู้น าที่มีความกระตือรือร้น การปฏิบัติงานมุ่งสู่ประสิทธิภาพ และคุณภาพความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
3.การติดตาม ควบคุมและประเมินผลแบบเสริม ประกอบด้วย 
3.1 การควบคุมติดตามก ากับผลงาน  โรงเรียน มีตัวช้ีวัดได้แก่ การก าหนดกรอบและแนวใน

การติดตามและประเมินผล   การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ตะหนักในความส าคัญของกระบวนการ
ติดตามประเมินผลทั่วทั้งสถานศึกษา   ก าหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตามและประเมินการ
ด าเนินงานควบคุมตัวช้ีวัด  การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา  การพัฒนาห้องปฏิบัติการควบคุมกลยุทธ์   การตรวจสอบและเยี่ยมชมการด าเนินงาน   
การติดตามประเมินผลยุทธ์  โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นตามปฏิทินที่ก าหนด   การติดตามการใช้
งบประมาณ ทรัพยากรระยะเวลาตามโครงการ /กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง  และการ
จัดท าแผนและแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 

3.2 การประเมินผล/สรุป โรงเรียนมีตัวช้ีวัดได้แก่ การเปรียบเทียบผลการปฎิบัติงานและผล
การก ากับติดตาม กับเป้าหมายเพื่อทบทวนปรับเพิ่มกลยุทธ์  การวิเคราะห์สาเหตุของความส าเร็จและ
ความล้มเหลวที่เกิดขึ้น  การประเมินผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานหรือไม่  การรายงานผลการประเมินตนเอง   การประเมินผลและจัดท ารายงานผลการ
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ด าเนินโครงการ   การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุป   และการปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาที่บกพร่อง ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 

 
5.1.3 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบส่งไปกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่ารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีความเหมาะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
ต่ าสุดดังนี้ การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม การควบคุมและประเมินกลยุทธ์  ด้านก าหนดกลยุทธ์  และ
ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และ รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุดดังนี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้านการควบคุมและประเมิน
กลยุทธ ์ด้านก าหนดกลยุทธ ์และด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
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5.2  อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยอภิปรายผลดังนี้ 
5.2.1 จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  2) 
การก าหนดกลยุทธ์  3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และ 4) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ เพราะการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นงานส าคัญที่ผู้บริหารมีบทบาท ในการบริหารงานต่าง  ๆ สอดคล้อง
กับฮังเกอร์ และวีเลน ( 1998 ) ; ธงชัย สันติวงษ์ ( 2533 ) ; ศิริวรรณ   
เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ (2545) และศิริลักษณ์ ทิพม่อม (2559) กล่าวว่า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดกลยุทธ์ 3) การน า  
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 4) การควบคุมและประเมิน  และสอดคล้องกับแนวคิดของ เซอร์โต  และปีเตอร์ 
(1991) และจินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2548) ได้เสนอกระบวนการเชิงบริหาร
จัดการกลยุทธ์ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดทิศทางของ
องค์กร 3) การก าหนดกลยุทธ์ 4) การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 5) การควบคุมกลยุทธ์ องค์ประกอบย่อย
ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษ า สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาภรณ์  มั่นเกตุวิทย์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน พบว่า รูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโร งเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน มีองค์ประกอบ 4 ด้าน 
ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ร่วมกัน การก าหนดกลยุทธ์ร่วมกัน การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ร่วมกัน และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ร่วมกันและงานวิจัยของศิริลักษณ์ ทิพม่อม (2559) 
ศึกษาวิจัยเรื่องพัฒนารูปแบบการบริห ารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า องค์ประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มี 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดกลยุทธ์ 3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 4) การ
ควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม สถานศึกษาต้องรู้สภาพของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์
และสังเคราะห์ปัจจัยต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของสถานศึกษา  
ประกอบด้วย การศึกษาปัจจัยภายใน ด้านโครงสร้าง  นโยบาย ด้านวิชาการ ด้านบุคลาการ 
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านบริหารจัดการ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ศึกษาปัจจัยภายนอก 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง กฎหมาย เพื่อวิเคราะห์โอกาส
และอุปสรรค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฮังเกอร์ และวีเลน (Hunger & Wheelen, 1998) กล่าวว่า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อมทั่วไปทางสังคม  
สภาพแวดล้อมเฉพาะของงาน และปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์กร  
งบประมาณ และทรัพยากร นั่นคือ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค  แนวคิดของ 
ธงชัย สันติวงษ์ (2533) กล่าวว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบโดยละเอียด
เกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและเทคโนโลยี ที่และท าการประเมินให้เห็นถึงโอกาส 
(Opportunities) และข้อจ ากัด (Threats) และการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับ ทรัพยากรที่มีอยู่
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ภายในองค์กรและจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) เพื่อประเมินให้ทราบถึงก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ขององค์กร จะช่วยให้การด าเนินงานต่าง  ๆ ด าเนินต่อไป  และสอดคล้องกับ  
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2546) ได้น าเสนอรูปแบบกระบวนการบริหารเชิงกลยุท ธ์ มีขั้นตอนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยพิจารณา “จุดแข็ง-จุดอ่อน” ภายในองค์กร และ “โอกาส-อุปสรรค” 
จากภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยเง่ือนไขที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่ผ่านมา และที่จะเป็นปัจจัยเง่ือนไขในอนาคตและสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนงนุช รักษา (2555)  ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐานพบว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ศึกษาปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอกเพื่อน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค วิเคราะห์และทบทวน
ภารกิจ และเน้นการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย 

การก าหนดกลยุทธ์ สถานศึกษาจะก าหนดกลยุทธ์ได้นั้นจะต้องรู้สภาวะของตนเอง
ก่อนการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา เป็นชุดทางเลือกหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุดภายใต้เงื่อนไขของ
เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  และภารกิจ
ที่ได้ก าหนดไว้  น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาก าหนดกลยุทธ์  ประกอบด้วย  การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์ ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  ก าหนดเป้าหมายที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ซึ่งคล้องกับแนวคิดของ 
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2550) กล่าวถึงการก าหนดกลยุทธ์ เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพ่ือก าหนด 
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ย่อย สอดคล้องกับงานวิจัยของสักรินทร์  
อยู่ผ่อง (2559 ) กล่าวว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์มีกระบวนการบริหารกลยุทธ์ 4 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดกลยุทธ์ องค์กรจะต้องระดมความคิดของผู้มีส่วนร่วมในการระบุการบริการ
และผลผลิต พัฒนาขึ้นมาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์ ก าหนดวัตถุประสงค์และตั วช้ีวัด 
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน โดยพิจารณาผลการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร หากพบว่าสิ่งใด
เป็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคให้ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือแก้ไขและสิ่งใดเป็นจุดแข็งหรือโอกาสให้ก าหนดกลยุทธ์
ในการพัฒนาและ สอดคล้อง งานวิจัยของ ขัตติยา ด้วยส าราญ (2552) กล่าวว่า การก าหนดกลยุทธ์ 
หมายถึง การก าหนดวิธีการปฏิบัติในแต่ละพันธกิจขององค์การ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ มีตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 1) ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในองค์การสร้างกลยุท ธ์หลักขององค์การ โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายขององค์การ 2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของสถานศึกษาที่มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน 3) ก าหนดวัตถุประสงค์ 4) ก าหนดตัวขี้วัดความส าเร็จ 5) วิเคราะห์ทางเลือก และ  
6) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อม และงานวิจัยของกุหลาบ เกลี้ยงขุม 
(2557 ) พบว่า การก าหนดกลยุทธ์ คือ กระบวนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  มีขั้นตอนดังนี้  
1) ผู้บริหารก าหนดกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ได้วิเคราะห์แล้ว 2) ระดมความคิดเห็นจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 3) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 4) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความต้องการ 5) ก าหนดดัชนีบ่งชี้ความส าเร็จ 6) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกแต่ละทาง 
และ 7) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

1
1
5 
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การปฏิบัติตามกลยุทธ์ นับว่ามีความส าคัญโดยตรงต่อความส าเร็จของกลยุทธ์  ทั้งนี้
เพราะกลยุทธ์ที่ดีน้ันจะบรรลุผลส าเร็จได้ย่อมต้องสามารถปฏิบัติให้ลุล่วงไปได้  การปฏิบัติงานต้องมี
แต่งต้ังคณะท างานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานตามแผ น
กลยุทธ์ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน น าวิสัยทัศน์ของหน่วยงานมาติดประกาศให้
ทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน จัดประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและหาแนวทางแ ก้ปัญหาร่วมกัน  
ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดในการป ระเมินความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวก การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ทางการเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเซอร์โต  และปีเตอร์ (1991) กล่าวการปฏิบัติงาน
ตามกลยุทธ์ เป็นการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับฮังเกอร์ และวีเลน (1998) กล่าวว่า การ
น ากลยุทธ์ไป ปฏิบัติ ก าหนดล าดับขั้นตอนการท างาน  และแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ กรม
สามัญศึกษา (2545) กล่าวว่าปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ได้แก่  การน ากลยุทธ์ไปใช้ โดยด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกุหลาบ เกลี้ยงชุม (2557 ) การ
พัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม  ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
พบว่า ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเป็นการจัดแผน ปฏิบัติงานประจ าปี จัดท า
ปฏิทินการปฏิบัติงาน และร่วมมือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาภรณ์  
มั่นเกตุวิทย์ (2557) กล่าวถึง การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน  ต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ  
อย่างชัดเจนสื่อสารให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้เป้ าหมาย  ให้ความรู้  สร้างความเข้าใจ
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน 

การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ เป็นกระบวนการสุดท้ายที่ส าคัญในการบริหารงาน
โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ ติดตามและควบคุม ประเมินกลยุทธ์ตามวัตถุประสงค์  สร้างเครื่องมือและ
ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน   รายงานผลและปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของโรงเรียนที่  สอดคล้องกับ
แนวคิดของเซอร์โต  และปีเตอร์ (1991) กล่าวว่า การควบคุมและประเมิน  ในการติดตามการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์และด าเนินการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  แนวคิดฮังเกอร์ 
และวีเลน (Hunger & Wheelen, 1998) กล่าวว่า การควบคุมและประเมิน  เป็นกระบวนการในการ
ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์และด าเนินการตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์ (2557) กล่าวถึง การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ 
ต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา ก าหนดวิธีวัดและ
เครื่องมือในการติดตามและประเมินการด าเนินงาน ควบคุมตัวชี้วัด ปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาที่บกพร่อง ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุหลาบ เกลี้ย งชุม 
(2557) ที่พบว่า การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล 2) ก าหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ครอบคลุมทุกตัวช้ีวัด 3) จัดท าแผนป ฏิทิน ก ากับติดตามประเมินผลกลยุทธ์ 4) ทุกคนมีส่วนร่วมใ น
การก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมิน 5) ก าหนดผู้รับผิดชอบ 6) ผู้ประเมินมีความรู้ ความ
เข้าใจกลยุทธ์ของโรงเรียนและวิธีการประเมินกลยุทธ์ 7) รายงานผลให้ครู ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 
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5.2.2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท าให้ได้ข้อสรุป รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี 3 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1.การจัดท าแผนกลยุ ทธ์ของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม   องค์ประกอบที่ 2.การ
ประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนไปสู่การปฎิบัติ  องค์ประกอบที่ 3.การติดตาม ควบคุมและ
ประเมินผลแบบเสริม   ซึ่งในการก าหนดองค์ประกอบรูปแบบไม่ปรากฏมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์
ตายตัวว่ารูปแบบนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่ างไร ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของ
ปรากฏการณ์ที่ผู้สนใจด าเนินการศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับ บาร์โด และฮาร์แมน (Bardo & Hartman, 
1982) กล่าวว่ารูปแบบนั้น  ๆ ต้องมีรายละเอียดเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้น  ๆ ควรมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดเป็นการตายตัว ทั้งนี้ก็แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่าง และ
วัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ที่ศึกษา ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี
การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี 3 องค์ประกอบ ซึ่งมอร์
แกน (Morgan, 1988 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) กล่าวว่า การสนทนากลุ่มเป็นเทคนิคที่ใช้
วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มในการสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูล โดยการฟังและเรียนรู้จากกลุ่มผู้เข้าประชุม 
เทคนิคการจัดกลุ่มสนทนาจึงเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมและด าเนินการมี
ปฏิสัมพันธ์ โดยการเผชิญหน้ากันให้เกิดพลวัตของกลุ่มไปกระตุ้นความคิดเห็นของตนเอ งและความ
คิดเห็นของผู้อื่นออกมาอย่างเปิดเผยและจริงใจในขณะด าเนินการ ท าให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด 
ลึกซึ้ง ลุ่มลึก และมีแง่มุมต่าง  ๆ ของความคิดและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม เทคนิคนี้สามารถ
ด าเนินการได้รวดเร็ว ประหยัดเวลากระบวนการกลุ่มจะท าให้เกิดการสื่อสารกันภายใน กลุ่มระหว่าง
สมาชิกผู้เข้าร่วมกับผู้ด าเนินการอภิปรายและระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  

5.2.3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1) มี
ความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการ
สร้างและพัฒนารูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม  มีการศึกษาร่วมกันมีลักษณะ
ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ต่อการบริหารโรงเรียน  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
สอดคล้องกับคีฟส์ (Keeves, 1988) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่า เป็นสิ่งที่แสดงโครงสร้างของความ
เกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัวแปรต่าง  ๆ หรือองค์ประกอบที่ส าคัญใ นเชิงความสัมพันธ์หรือ
เหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และ
จุดมุ่งหมายส าคัญของการทดสอบแบบจ าลองนั้น เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแบบจ าลองในการปฏิบัติจริง  และสอดคล้องกับแนวคิดของอุทุมพร  จามรมาน (2541) กล่าวว่า 
การทดสอบ จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการสร้างรูปแบบก็เพ่ือทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบน้ันด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานคุณลักษณะ 
และเชิงปริมาณ โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะอา จใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็น  
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ผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ  และงานวิจัยของ  
นงนุช รักษา (2555 ); พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง (2556 ); กุหลาบ เกลี้ยงชุม (2557 ); ธีรนันท์ ตันพานิชย์ 
(2558); ศิริลักษณ์ ทิพม่อม (2559) และสุริยา ศรีโภคา (2559) พบว่า มีการตรวจสอบเหมาะสมและ
ความเป็นไปของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยการตรวจสอบความเหมาะกับสภาพ
ของสถานศึกษาและตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน ามาใช้ภายใต้ทรัพยากรทีมีอยู่ และมีโอกาส
ประสบความส าเร็จสูง 
   
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
5.3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความส าคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็น

ขั้นตอนแรกในการเริ่มกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน  เพื่อที่จะน าจุดแข็งจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียน  มาก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานของโรงเรียน โดย ในแต่ละ
ขั้นตอนต้องก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยต้องก าหนดวิธี และ
สร้างเครื่องมือ ในการควบคุมและประเมินกลยุทธ์  ระบุระยะเวลาเป็นแผนการปฏิบัติงานชัดเจน
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้การบรหิารงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

5.3.1.2 ผู้บริหารส านักงานเขตได้ วางแนวทางในการบริ หารงานเชิงกลยุทธ์ให้กับ
โรงเรียน โดยให้โรงเรียนต้องปฏิ บัติตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทุกปี  โดยจัดผู้ดูแลรับผิดชอบ  
ทุกคนมีส่วนร่วม  มีระบบการตรวจสอบต่าง  ๆ ชัดเจน ท าให้การบริหารงานโ รงเรียนมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ 

5.3.1.3 ระดับนโยบาย เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการบริหารเชิงกลยุทธ์
โรงเรียน ในสังกัดมัธยมศึกษา 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
5.3.2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประเมินโครงการที่ใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์

ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
5.3.2.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 
5.3.2.3 ควรมีการวิจัยการศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ใช้รูปแบบการบริหาร

เชิงกลยุทธข์องโรงเรียนมัธยมศึกษา 
5.3.2.4 ควรวิจัยพัฒนาภาวะผู้น าการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ที่ ศธ 0551.12/ว.012                               บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปณจ.ประตูน้้าพระอินทร์  
จ.ปทุมธานี 13180 

 
11  มกราคม  2560 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์
 

ด้วยนางสาวจันทิมา  บุญอนันต์วงศ์  รหัสประจ้าตัวนักศึกษา 54B74650121นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างการท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ” โดยมี  ผู้ช่วยศาสตรา จารย์ ดร . ช่อเพชร  เบ้าเงิน  เป็นประธาน  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความจ้าเป็นต้องท้าการเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการท้าวิทยานิพนธ์ดังกล่าว 

ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอความ อนุเคราะห์ จากท่านเกี่ยวกับการให้ข้อมูลในส่วนที่
สามารถเปิดเผยได้ เพ่ือเป็นประโยชน์ ในงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นา งสาว
จันทิมา  บุญอนันต์วงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 085-4569589 เป็นผู้ประสานงานโดยตรง และใคร่ขอบคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร) 
                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 0-2529 1638 ต่อ 401, 402, 403 
โทรสาร  0-2529 1638 ต่อ 406 
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ที่ ศธ 0551.12/ว.121                               บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปณจ.ประตูน้้าพระอินทร์  
จ.ปทุมธานี 13180 

 
3  มีนาคม  2560 

เรื่อง  ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เรียน ............................. 
 

ด้วยนางสาวจันทิมา  บุญอนันต์วงศ์  รหัสประจ้าตัวนักศึกษา 54B74650121นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างการท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธย มศึกษา สังกัดส้านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน  เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความ
จ้าเป็นต้องท้าการเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการท้าวิทยานิพนธ์ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทั้งนี้ได้
มอบหมายให้ นา งสาวจันทิมา  บุญอนันต์วงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 085-4569589  เป็นผู้ประสานงาน
โดยตรง มหาวิทยาลัยฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคง จะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณ
ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร) 
                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 0-2529 1638 ต่อ 401,402,403 
โทรสาร  0-2529 1638 ต่อ 406 
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ที่ ศธ 0551.12/ว.175                               บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปณจ.ประตูน้้าพระอินทร์  
จ.ปทุมธานี 13180 

 
27  มีนาคม  2560 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม 
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  เทียนขาว 
 

ด้วยนางสาวจันทิมา  บุญอนันต์วงศ์  รหัสประจ้าตัวนักศึกษา 54B74650121นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างการท้าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน  เป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความ
จ้าเป็นต้องท้าการเก็บข้อมูลในการประกอบการท้าวิทยานิพนธ์ 

ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับงานวิจัยดังกล่าวเพื่อเป็น
ประโยชน์งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอาหารบัว
ขาว (VIP) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้
ได้มอบหมายให้ นางสาวจันทิมา  บุญอนันต์วงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 085-4569589 เป็นผูป้ระสานงานโดยตรง 
มหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคง จะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณล่วง หน้ามา 
ณ โอกาสนี ้
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร) 
                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 0-2529 1638 ต่อ 401,402,403 
โทรสาร  0-2529 1638 ต่อ 406 
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ที่ ศธ 0551.12/ว.012                               บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปณจ.ประตูน้้าพระอินทร์  
จ.ปทุมธานี 13180 

 
2  เมษายน  2560 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
เรียน ผู้อ้านวยการโรงเรียน..................................... 
 

ด้วยนางสาวจันทิมา  บุญอนันต์วงศ์  รหัสประจ้าตัวนักศึกษา 54B74650121นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างการท้าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” โดยมี  ผู้ช่วยศาสตรา จารย์ ดร .ช่อเพชร  เบ้าเงิน  เป็นประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ มีความจ้าเป็นต้องท้าการเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการท้าวิทยานิพนธ์ดังกล่าว 

ทางมหาวิทยาลัยฯ  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเกี่ยวกับการให้ข้อมูลในส่วน  
ที่สามารถเปิดเผยได้ เพ่ือเป็นประโยชน์งานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ทั้งนี้ได้มอบหมายให้   
นางสาวจันทิมา  บุญอนันต์วงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 085-4569589  เป็นผู้ประสานงานโดยตรง  และใคร่  
ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
                   

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร) 
                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์ 0-2529 1638 ต่อ 401,402,403 
โทรสาร  0-2529 1638 ต่อ 406  
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รายชื่อโรงเรียนที่เก็บข้อมลู 6 โรงเรียน 
 

1 โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง 
2 โรงเรียนนครสวรรค ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 
4 โรงเรียนจอมสุรางค ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5 โรงเรียนชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
6 โรงเรียนศรียานุสรณ ์ จังหวัดจันทบุร ี
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจัดสนทนากลุ่ม 
 

1. นายสมศักดิ์  ฐิตะยารักษ์  
ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2  

2. นายมานะ  พุ่มบัว 
ต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 3 

 

3. ดร.วชิราภรณ์  สุรธนะสกุล 
ต้าแหน่ง นักวิชาการระดับ 8  วิทยาลัยชุมชน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

4. ผศ.ดร.สุรชัย  เทียนขาว 
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

 

5. ผศ.ดร.ภัทรพล  มหาขันธ ์
ต้าแหน่ง อาจารย์ประจ้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

6. ผศ.ดร.วงพักตร์  ภู่พันธ์ศร ี 
ต้าแหน่ง อาจารย์ประจ้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

 

7. ดร.เอกพรต  สมุทธานนท ์
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนปทุมวิไล 

 

8. ดร.รังสรรค์  นกสกุล 
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 

 

9. ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื่อพันธ์ 
ต้าแหน่ง อ้านวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 

 

10.ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา 
    ต้าแหน่ง   อาจารย์ประจ้า  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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จัดสนทนากลุ่ม ห้องประชุม VIP อาคารเจ้าฟ้า 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลอลงกรณ์ 27 เมษายน 2560 

 

 
 
 

 
 

ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ ์
ต้าแหน่ง เลขาธิการครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม 
ต้าแหน่ง อาจารย์ประจ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินและวัดผลการศึกษา  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. ผศ.ดร.อธิพงษ์  เพชรสุทธิ์ 

ต้าแหน่ง คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
วุฒิการศึกษา วท.บ. (สถิติประยุกต)์  สจพ, วท.ม. (สถิติประยุกต)์   สจพ, 2543 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
4. ผศ.ปัณรส  มาลากุล ณ อยุธยา 

ต้าแหน่ง อาจารย์ประจ้า คณะรัฐศาสตร์   
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     วุฒิการศึกษา ปริญญาโท    M.P.A (Western Michigan University) 

5. รศ.วันชัย มีชาติ 
ต้าแหน่ง อาจารย์ประจ้า คณะรัฐศาสตร์   
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     วุฒิการศึกษา ปริญญาโท   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
เรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพปัจจุบันการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. สภาพปัจจุบันโรงเรียนของท่านมีการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างไร 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
2. สภาพปัจจุบันมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนท่านมีการด้าเนินการอย่างไรบ้าง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
3. สภาพปัจจุบันในด้านการก้าหนดกลยุทธ์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนท่านมีการด้าเนินการอย่างไรบ้าง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4. สภาพปัจจุบันในด้านการปฏิบัติตามกลยุทธก์ารบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนท่านมีการด้าเนินการอย่างไรบ้าง 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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5. สภาพปัจจุบันในด้าน การควบคุมและประเมินกลยุทธ์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนท่านมีการด้าเนินการ
อย่างไรบ้าง 

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

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

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

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

ขอบพระคุณ 
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เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม 
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีขั้นตอนดังนี้ 
1. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง  
2. ศึกษาภาคสนามสังเคราะห์ประเด็นส้าคัญโดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน จ้านวน  

5 โรงเรียน 
ในฐานะที่ท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส้านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านมีความคิดเห็นต่อ รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังกล่าวอย่างไรบ้าง 

 

การจดัท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ร่างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
 
 
 
 
 

การตดิตาม ควบคุมและประเมินผล 

 
 
 
 
 

การน ากลยุทธ์โรงเรียนไปสู่การปฎบิัต ิ

 
 
 
 
 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและ 
ก าหนดปัจจยัเชิงกลยทุธ์ 

การก าหนดกลยทุธ์ 

การควบคุมติดตามก้ากับผลงาน 
 

การประเมินผล 

การจัดท้าแผนปฎิบัติการและก้าหนด
กรอบการวัดผลงาน 

การบริหารปฎิบัติการและบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
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องค์ประกอบที่ 1.การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  มี 2 ขั้นตอนได้แก่ 
  1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัยเชิงกลยุทธ์  

1.วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างและนโยบายโรงเรียน คุณภาพวิชาการ บุคลากร   
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ  

2.วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้านสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง  
กฎหมาย 

3.วิเคราะห์ภารกิจที่สถานศึกษาต้องปฎิบัติ 
4.วิเคราะหค์วามต้องการคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
5.วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 
6.วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงภายใน, ภายนอก 
7.น้าผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกมาก้าหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ 

อุปสรรคโดยใช้เทคนิคSWOT Analysis ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 
8.การระบุเป้าหมายท่ีสถานศึกษาต้องการ 

โดยใช้เทคนิคSWOT Analysis ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 
9.วิเคราะหก์รอบความเสี่ยงทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา 

  1.2 การก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา   
1.ก้าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ของโรงเรียน 
2.การก้าหนดพันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องด้าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

ไว้ชัดเจน 
3.การสื่อสารให้บุคลากรในสถานศึกษา เข้าใจเป้าหมายของกลยุทธ์อย่างชัดเจน 
4.การจัดท้าแผนที่ยุทธศาสตร์โรงเรียน 
5.การก้าหนดกรอบผลงานหลักและเป้าหมายระยะกลางของโรงเรียน 
6.ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมผลที่จะได้รับและการปฏิบัติที่ต้องเกิดขึ้นในกลยุทธ์เพื่อ 

สร้างแรงผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
 
ความคิดเห็น 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------  
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องค์ประกอบที่ 2.การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนไปสู่การปฎิบัติ มี 2 ขั้นตอนได้แก่ 

2.1 การจัดท าแผนปฎิบัติการและก าหนดกรอบการวัดผลงาน 
1.การสื่อสารวิสัยทัศน์ โดยติดประกาศ Website แจ้งให้บุคคลากรในสถานศึกษาเข้าใจเป้าหมายของกล

ยุทธ์อย่างชัดเจน 
2.การจัดแผนปฎิบัติการและโครงการ 
3.การจัดท้าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
4.การจัดท้าค้าอธิบายตัวชี้วัดผลงานหลักของแผนงาน/โครงการ 
5.การจัดสรรและวางแผนงบประมาณ 
6.การกระจายความรับผิดชอบกลยุทธ์สู่ผู้ปฎิบัติและจัดระบบการบริหารผลการปฎิบัติงาน 
7.การเรียนรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

2.2 การบริหารปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
1.แต่งตั้งคณะท้างานและก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน  
2.การสื่อสารภายในโรงเรียน/ประชุมย่อย PLC 
3.การปรับปรุงพัฒนากระบวนงานจัดท้าคู่มาตรฐานงาน 
4.การพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการด้าเนินการ 
5.การพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล 
6.การประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
7.การจัดระบบรางวัลและแรงจูงใจ 
8.การจัดอบรมที่มีประสิทธิภาพ 
9.การเป็นผู้น้าที่มีความกระตือรือร้น 
10.การปฏิบัติงานมุ่งสู่ประสิทธิภาพคุณภาพความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ความคิดเห็น 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 3.การติดตาม ควบคุมและประเมินผลแบบเสริม มี 2 ขั้นตอนได้แก่ 
 3.1 การควบคุมติดตามก ากับผลงาน 
 1.การก้าหนดกรอบและแนวในการติดตามและประเมินผล 

      2.การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ตะหนักในความส้าคัญของกระบวนการติดตาม 
ประเมินผลทั่วทั้งสถานศึกษา 

      3.ก้าหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตามและประเมินการด้าเนินงานควบคุมตัวชี้วัด 
      4.การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
      5.การพัฒนาห้องปฏิบัติการควบคุมกลยุทธ์ 
      6.การตรวจสอบและเย่ียมชมการด้าเนินงาน 
      7.การติดตามประเมินผลยุทธ ์โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นตามปฏิทินที่ก าหนด 
      8.การติดตามการใช้งบประมาณ ทรัพยากรระยะเวลาตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ 

ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
               9.การจัดท้าแผนและแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 

 3.2 การประเมินผล/สรุปบทเรียน 
      1.การเปรียบเทียบผลการปฎิบัติงานและผลการก ากับติดตาม กับเป้าหมายเพื่อทบทวน 

ปรับเพิ่มกลยุทธ ์
      2.การวิเคราะหส์าเหตุของความส าเร็จและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น 
      3.การประเมินผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 

หรือไม่ 
      4.การรายงานผลการประเมินตนเอง 

                5.การประเมินผลและจัดท้ารายงานผลการด้าเนินโครงการ 
                6.การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุป 
                7.การปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่บกพร่อง ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

 
ความคิดเห็น 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
ของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
---------------------------------------- 

ค้าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส้ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนต่อรูปแบบการ

บริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา 
2. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ท้าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์

การพิจารณาดังนี้ 
5  หมายถึง มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้มากที่สุด 
4  หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้มาก 
3  หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ปานกลาง 
2  หมายถึง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้น้อย 
1  หมายถึง มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้น้อยที่สุด 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

       นางสาวจันทิมา  บุญอนันต์วงศ์ 
     นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่มีข้อมูลตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 

1.การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนแบบมี
ส่วนร่วม 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัย
เชิงกลยุทธ์  
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างและนโยบาย
โรงเรียน คุณภาพวิชาการ บุคลากร  งบประมาณ ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ 

          

2.วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้านสังคมวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง กฎหมาย 

          

3.วิเคราะห์ภารกิจที่สถานศึกษาต้องปฎิบัติ           

4.วิเคราะหค์วามต้องการคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย           
5.วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม           
6.วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงภายใน, ภายนอก           
7.น้าผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอ กมาก้าหนด
เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคโดยใช้เทคนิค
SWOT Analysis ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 

          

8.การระบุเป้าหมายท่ีสถานศึกษาต้องการ 
โดยใช้เทคนิคSWOT Analysis ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน
และอนาคต 

          

9 .วิเคราะห์ กรอบความเสี่ยง ทั้งภายใน ภายนอก
สถานศึกษา 

          

1.2 การก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา  
1.ก้าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ของโรงเรียน 

          

2.การก้าหนดพันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่
ต้องด้าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน 

          

3.การสื่อสารให้บุคลากรในสถานศึกษา เข้าใจเป้าหมาย
ของกลยุทธ์อย่างชัดเจน 

          

4.การจัดท้าแผนที่ยุทธศาสตร์โรงเรียน           
5.การก้าหนดกรอบผลงานหลักและเป้าหมายระยะกลาง
ของโรงเรียน 

          

6.ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมผลที่จะได้รับและการ
ปฏิบัติที่ต้องเกิดขึ้นในกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงผลักดันให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 
 
 

          

2.การประสานพลังร่วมน ากลยุทธ์โรงเรียนสู่การปฎิบัติ 
ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
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2.1 การจัดท าแผนปฎิบัติการและก าหนดกรอบการ
วัดผลงาน 
1.การสื่อสารวิสัยทัศน์ โดยติดประกาศ Website แจ้งให้
บุคคลากรในสถานศึกษาเข้าใจเป้าหมายของกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจน 

          

2.การจัดแผนปฎิบัติการและโครงการ           
3.การจัดท้าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน 

          

4.การจัดท้าค้าอธิบายตัวชี้วัดผลงานหลักของแผนงาน/
โครงการ 

          

5.การจัดสรรและวางแผนงบประมาณ           
6.การกระจายความรับผิดชอบกลยุทธ์สู่ผู้ปฎิบัติและ
จัดระบบการบริหารผลการปฎิบัติงาน 

          

7.การเรียนรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง           
2.2การบริหารปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
1.แต่งตั้งคณะท้างานและก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อย่างชัดเจน  

          

2.การสื่อสารภายในโรงเรียน/ประชุมย่อย PLC           
3.การปรับปรุงพัฒนากระบวนงานจัดท้าคู่มาตรฐานงาน           
4.การพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการด้าเนินการ 

          

6.การประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและหาแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน 

          

7.การจัดระบบรางวัลและแรงจูงใจ           
8.การจัดอบรมที่มีประสิทธิภาพ           
9.การเป็นผู้น้าที่มีความกระตือรือร้น           
10.การปฏิบัติงานมุ่งสู่ประสิทธิภาพ           
11.คุณภาพความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           

3.การติดตาม ควบคุมและประเมินผลแบบเสริมพลัง 
ระดับความเหมาะสม ระดับความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.1 การควบคุมติดตามก ากับผลงาน 
1 .การก้าหนดกรอบและแนวในการติดตามและ
ประเมินผล 

          

2.การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ตะหนักในความส้าคัญของ
กระบวนการติดตามประเมินผลทั่วทั้งสถานศึกษา 

          

3.ก้าหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตามและประเมิน
การด้าเนินงานควบคุมตัวชี้วัด 
 

          

4.การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบติดตามและ
ประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
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5.การพัฒนาห้องปฏิบัติการควบคุมกลยุทธ์           
6.การตรวจสอบและเย่ียมชมการด้าเนินงาน           
7.การติดตามประเมินผลยุทธ์  โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น
ตามปฏิทินที่ก าหนด 

          

8.การติดตามการใช้งบประมาณ  ทรัพยากรระยะเวลา
ตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

          

9.การจัดท้าแผนและแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การ
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 

          

3.2 การประเมินผล/สรุปบทเรียน 
1.การเปรียบเทียบผลการปฎิบัติงานและผลการก ากับ
ติดตาม กับเป้าหมายเพื่อทบทวน 
ปรับเพิ่มกลยุทธ ์

          

2.การวิเคราะห์สาเหตุของความส าเร็จและความล้มเหลว
ที่เกิดขึ้น 

          

3.การประเมินผลผลิตที่ได้จากกิจกรรม ก่อให้เกิดผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ 

          

4.การรายงานผลการประเมินตนเอง           
5.การประเมินผลและจัดท้ารายงานผลการด้าเนิน
โครงการ 

          

6.การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุป           
7.การปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ที่บกพร่อง ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 
รายการ 

 
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

รวม IOC 1 2 3 4 5 
1.การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
แบบมีส่วนร่วม 
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดปัจจัย
เชิงกลยุทธ์  
1. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ โครงสร้างและนโยบาย
โรงเรียน คุณภาพวิชาการ บุคลากร  งบประมาณ ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

2.วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้านสังคมวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง กฎหมาย 

1 1 1 1 1 5 1 

3.วิเคราะห์ภารกิจที่สถานศึกษาต้องปฎิบัติ 1 1 1 1 1 5 1 
4.วิเคราะหค์วามต้องการคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 0 1 1 1 1 4 0.80 
5.วิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 1 1 1 1 1 5 1 
6.วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงภายใน, ภายนอก 1 1 1 1 1 5 1 
7.น้าผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกมาก้าหนด
เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคโดยใช้เทคนิค
SWOT Analysis ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 

1 1 1 1 1 5 1 

8.การระบุเป้าหมายท่ีสถานศึกษาต้องการ 
โดยใช้เทคนิคSWOT Analysis ทั้งสถานการณ์ในปัจจุบัน
และอนาคต 

1 1 1 1 1 5 1 

9.วิเคราะหก์รอบความเสี่ยงทั้งภายใน ภายนอก
สถานศึกษา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
1 

1.2 การก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา  
1.ก้าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

2.การก้าหนดพันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่
ต้องด้าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

3.การสื่อสารให้บุคลากรในสถานศึกษา เข้าใจเป้าหมาย
ของกลยุทธ์อย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

4.การจัดท้าแผนที่ยุทธศาสตร์โรงเรียน 1 1 1 1 1 5 1 
5.การก้าหนดกรอบผลงานหลักและเป้าหมายระยะกลาง
ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 

6.ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมผลที่จะได้รับและการ
ปฏิบัติที่ต้องเกิดขึ้นในกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงผลักดันให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 

1 1 1 1 1 5 1 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

รวม IOC 1 2 3 4 5 
2.1 การจัดท าแผนปฎิบัติการและก าหนดกรอบการ
วัดผลงาน 
1.การสื่อสารวิสัยทัศน์ โดยติดประกาศ Website แจ้งให้
บุคคลากรในสถานศึกษาเข้าใจเป้าหมายของกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
5 

 
 
1 

2.การจัดแผนปฎิบัติการและโครงการ 1 1 1 1 1 5 1 
3.การจัดท้าปฏิทินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 

4.การจัดท้าค้าอธิบายตัวชี้วัดผลงานหลักของแผนงาน/
โครงการ 

1 1 1 1 1 5 1 

5.การจัดสรรและวางแผนงบประมาณ 1 1 1 1 1 5 1 
6.การกระจายความรับผิดชอบกลยุทธ์สู่ผู้ปฎิบัติและ
จัดระบบการบริหารผลการปฎิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 

7.การเรียนรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 1 1 1 1 1 5 1 
2.2การบริหารปฎิบัติการและบริหารการเปลี่ยนแปลง 
1.แต่งตั้งคณะท้างานและก้าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อย่างชัดเจน  

1 1 1 1 1 5 1 

2.การสื่อสารภายในโรงเรียน/ประชุมย่อย PLC 1 1 1 1 1 5 1 
3.การปรับปรุงพัฒนากระบวนงานจัดท้าคู่มาตรฐานงาน 1 1 1 1 1 5 1 
4.การพัฒนานวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการด้าเนินการ 

1 1 1 1 1 5 1 

6.การประชุมปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาและหาแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน 

1 1 1 1 1 5 1 

7.การจัดระบบรางวัลและแรงจูงใจ 1 1 1 1 1 5 1 
8.การจัดอบรมที่มีประสิทธิภาพ 1 1 1 1 1 5 1 
9.การเป็นผู้น้าที่มีความกระตือรือร้น 1 1 1 1 1 5 1 
10.การปฏิบัติงานมุ่งสู่ประสิทธิภาพ 1 1 1 1 1 5 1 
11.คุณภาพความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 1 1 1 1 5 1 
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 

รวม IOC 1 2 3 4 5 
3.1 การควบคุมติดตามก ากับผลงาน 
1.การก้าหนดกรอบและแนวในการติดตามและ
ประเมินผล 

1 1 1 1 1 5 1 

2.การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ตะหนักในความส้าคัญของ
กระบวนการติดตามประเมินผลทั่วทั้งสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 

3.ก้าหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตามและประเมิน
การด้าเนินงานควบคุมตัวชี้วัด 

1 1 1 1 1 5 1 

4.การแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบติดตามและ
ประเมินกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 

5.การพัฒนาห้องปฏิบัติการควบคุมกลยุทธ์ 1 1 1 1 1 5 1 
6.การตรวจสอบและเย่ียมชมการด้าเนินงาน 1 0 1 1 1 4 0.80 
7.การติดตามประเมินผลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น
ตามปฏิทินที่ก าหนด 

1 1 1 1 1 5 1 

8.การติดตามการใช้งบประมาณ ทรัพยากรระยะเวลา
ตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 

9.การจัดท้าแผนและแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การ
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1 

3.2 การประเมินผล/สรุปบทเรียน 
1.การเปรียบเทียบผลการปฎิบัติงานและผลการก ากับ
ติดตาม กับเป้าหมายเพื่อทบทวนปรับเพิ่มกลยุทธ์ 

1 1 1 1 1 5 1 

2.การวิเคราะห์สาเหตุของความส าเร็จและความล้มเหลว
ที่เกิดขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1 

3.การประเมินผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมก่อให้เกิดผลลัพธ์
ตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ 

1 1 1 1 1 5 1 

4.การรายงานผลการประเมินตนเอง 1 1 1 1 1 5 1 
5.การประเมินผลและจัดท้ารายงานผลการด้าเนิน
โครงการ 

1 1 1 1 1 5 1 

6.การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุป 1 1 1 1 1 5 1 
7.การปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ที่บกพร่อง ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1 

 
  



149 

การวิเคราะห ์SWOT จ านวน 6 โรงเรียน 
1.โรงเรียนจอมสุรางค ์
จุดแข็ง  
1. โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  
2. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู ้ตรงกับสาขาวิชาที่สอนและมีการพัฒนาตนเองเสมอ  
3. โรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษาที่ชัดเจน  
จุดอ่อน  
1. บุคลากรขาดความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงิน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน  
โอกาส  
1. ผู้ปกครองมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนการจัดการศึกษา  
2. โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมที่ด ีใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ชุมชนให้การยอมรับ 
เชื่อถือ ศรัทธาและให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน  
อุปสรรค  
1.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมจานวนมาก 
 
 
2.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
จุดแข็ง  
1. โรงเรียนจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารและระบบงานที่ชัดเจน ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามเป้าหมายการศึกษามีประสิทธิภาพ  
2. โรงเรียนมี นโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษาเช่นปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค ์
และกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจน ท้าให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก  
จุดอ่อน  
1. โรงเรียนยังขาดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ผู้บริหารและครูบางส่วนยึดติดกับวิธีการท้างาน
แบบเดิมๆท้าให้การผลักดันงานและการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส้าเร็จท้าได้ยาก ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
โอกาส  
1. ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
2. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
อุปสรรค  
1. ชุมชนมีแหล่งอบายมุข สถานบันเทิง ร้านเกมและการแพร่ระบาดของสารเสพติด ผู้เรียนบางส่วน
เข้าไปมั่วสุมและ มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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2. สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิดท้าให้
ลูกมีปัญหาด้านพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนเสี่ยงต่อการออก
กลางคัน 
 
3.โรงเรียนชุมแพศึกษา 
จุดแข็ง  
1. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มีการศึกษาเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน
เนื่องจากด้าเนินงานตามระเบียบ กฎหมายก้าหนด  
2. .โรงเรียนก้าหนดบทบาท อ้านาจหน้าที่ มอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน เนื่องจากจัด
บุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ตรงความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของต้าแหน่งหน้าที ่สอดคล้องกับ
ระเบียบ ตามที่กฎหมายก้าหนด  
3. โรงเรียนมีการก้าหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค ์กลยุทธ ์ตัวชี้วัด ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียนเนื่องจากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและด้าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในด้วยเทคนิคSWOT ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของโรงเรียน  
จุดอ่อน  
1. บุคลากรในโรงเรียนบางส่วนยังไม่ตระหนักใน ระบบขั้นตอนการด้าเนินงานภายใน  
โอกาส  
1. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจที่ ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและ
สถานศึกษาอย่างครบถ้วนและเปิดเผยหลายช่องทางรวมถึง สถานศึกษาจัดการศึกษาดีมีคุณภาพ
ส่งผล ให้ประชาชน/ผู้ปกครองให้การยอมรับ มั่นใจในโรงเรียนจึงส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน  
2. ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งผลให้
โรงเรียน การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 2 สพฐ. รับรองให้เป็นโรงเรียนในฝันส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้น ICT มีคุณภาพ  
อุปสรรค  
1. นักเรียนมาจากหลายท้องท่ี ที่มีสภาพครอบครัวเศรษฐกจิ ความรู้พ้ืนฐานแตกต่างกัน ส่งผลให้เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ้ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้น้อยส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนได้ 
 
4.โรงเรียนนครสวรรค ์
จุดแข็ง  
1. โครงสร้างองค์กรสายงานบังคับบัญชามีตวามชัดเจน  
2. การด้าเนินงานมีความเข้มแข็งมีการก้าหนดบทบาทหน้าที่และแบ่งสายงานบังคับบัญชาชัดเจนมี
ความ คล่องตัวในการด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  
3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน 
 จุดอ่อน  
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1. ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขวางมากท้าให้
การติดต่อประสานงานต่างๆเป็นไปอย่างไม่สะดวกส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการศึกษา  
โอกาส  
1. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณครูและบุคลากรในการพัฒนาการศึกษาจ้านวนมาก
ต่อเนื่องทุกปี  
2. ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดเพียงพอ  
อุปสรรค  
1. ความไม่แน่นอนทางการเมืองท้าให้นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อยมากน้ามาซึ่งการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  
2. การสื่อสารระหว่างส้านักงานเขตพื้นที่กับโรงเรียนเข้าใจไม่ตรงกัน 
 
5.โรงเรียนสภาราชิน ี
จุดแข็ง  
1. มีโครงสร้างมอบหมายงาน วางตัวที่ชัดเจน  
2. เขตพ้ืนที่การศึกษามีนโยบายและทิศทางการท้างานที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด  
3. มีเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา (สมป.) เพื่อบริหารงานวิชาการ  
จุดอ่อน  
1. กรอบอัตราตามโครงสร้างไม่เพียงพอ  
โอกาส  
1. มีบุคลากรจานวนมาก ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางส่งผลต่อความพร้อมในการสนับสนุน
การศึกษา  
2. ขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
อุปสรรค  
1. ประชาชนมาก พื้นที่บริการกว้าง ยากต่อการบริหารจัดการ  
2. สังคมไร้พรหมแดน ทาให้เด็กและเยาวชนเกิด ค่านิยมใหม่ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ท้องก่อน
วัยอันควร ออกกลางคัน การทะเลาะวิวาท การติดเกมส ์
 
6.โรงเรียนศรียานุสรณ์ 
จุดแข็ง 
1.  อาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
ความช้านาญ คุณธรรม อาจารย์มีอิสระในการสอน การวิจัยและก ารปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย  
บุคลากรและผู้ปกครองของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ อาจารย์มีความพร้อมด้านคุณวุฒิ      
ตรงตามสาขาที่สอนและมีความสามารถพิเศษหลากหลายซึ่งได้น้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
อาจารย์มีความรับผิดชอบสูง ความคิดสร้างสรรค์และทุ่ มเทเสียสละเพื่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน สามารถเป็นแบบอย่างให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ได้  ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น้าสูง บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู้ความสามารถและทุ่มเทเสียสละในหน้าที่ของตนเอง 
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2.  โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม มีระบบบริ หารจัดการที่ดี  มีสถานภาพชัดเจน   
วัฒนธรรมองค์กรมีความเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  มีข้อมูล
สารสนเทศที่หลากหลาย  มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการบริหารงาน  มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
มีชื่อเสียงเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนองค์กร ได้รับ การยอมรับในวงการศึกษาและวิชาการ  มีแหล่ง
เผยแพร่ทางวิชาการหลายแหล่งมีหน่วยงานสนับสนุนการท้างานของอาจารย์อย่างชัดเจน ให้อิสระใน
การบริหารจัดการและเอ้ือประโยชน์เพื่อการพัฒนานักเรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ   โรงเรียนมีการบริหารงานที่มีประสิทธิผลและเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นท้าให้
การด้าเนินงานเป็นไปอย่างอิสระ 
3.  อาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญก้าลังใจ มีความมั่นคงในการท้างานการ วางแผน
ในการแสวงหาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้อย่างอิสระ มีทิศทางและข้อตกลงที่ชัดแจน รวมถึงมีการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อสร้างเสริมขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และคนงาน 
จุดอ่อน 
1.  บุคลากรของโรงเรียนบางส่วนมีความกระตือรือร้นในการท้างานน้อย  ท้าให้เกิดความล่าช้าในการ
ท้างานและการบริหารจัดการ  อาจารย์อยู่ภายใต้ความคาดหวังจากสังคมค่อนข้างสูงความรู้
ความสามารถและประสบการณ์การติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศยังไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนแปลงที่
ก้าลังจะเกิดขึ้น   อัตราส่วนอาจารย์ในการท้าวิจัยค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะทุ่มเทให้กับการเรียนการ
สอนมีความสุ่มเสี่ยงกับการ เลิกจ้างเพราะไม่สามารถท้างานได้ตามข้อก้าหนดด้านงานวิชาการ และ
การพัฒนาวิทยฐานะทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยก้าหนด  บุคลากรสายสนับสนุนมีการแบ่งรายละเอียด
ของกรอบงานไม่ชัดเจน  ไม่เห็นความส้าคัญหรือตระหนักในงานที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควร  มีความ
ซ้้าซ้อนในการท้างาน  ทัศนคติ ของบุคลากรไม่ท้างานเชิงรุก  บุคลากรขาดความเข้าใจบทบาทในการ
ท้างานยึดติดการท้างานแบบเดิม 
โอกาส 
1.  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้  จัดให้มีการพัฒนาความรู้อย่างสม่้าเสมอ            
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีแหล่งสนับสนุนอย่างกว้างขวาง  โรงเรียนมีห น่วยงานสนับสนุนใน
การท้างานที่ดี และมีคุณภาพ มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม  สถานศึกษามีความพร้อมด้าน
กายภาพ วัสดุอุปกรณ์การเรียน ความปลอดภัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
สถานศึ กษา มีชื่อเสียง อยู่ในแหล่งเรียนรู้ ท้าให้เป็นจุดเด่น ดึงดู ดความสนใจของผู้มีความรู้
ความสามารถมาสมัครมาร่วมในการท้างาน 
2.  ผู้ปกครอง บุคลากร ครอบครัว และชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน     
มีคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาเป็นวิทยากรช่วยสอน  นักเรียนมาจากพื้นฐานของครอบครัวที่ดีและ
บางส่วนได้รับการคัดเลือกด้า นความพร้อมทางวิชาการท้าให้เกิดผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน  มี
ผู้บริหารที่มีความสามารถ มีความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาการวางแผนงาน เพื่อสนับสนุน
โครงการต่างๆ ในอนาคต  ผู้ปกครองมีความรู้ความสามารถมีความพร้อมในหน้าที่การงานและฐานะ
ทางสังคมพร้อมที่จะให้การสนบัสนุนกิจกรรม มีสมาคมผู้ปกครอง  
อุปสรรค 
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1.  มีข้อจ้ากัดด้านอัตราก้าลังของ บุคลากร  กฏระเบียบวิธีปฏิบัติ ส้านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท้าให้เกิดซ้้าซ้อนในการท้างาน  ทางโรงเรียนมีข้อจ้ากัดในการจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่
แทนบุคลากรที่ลาคลอด ลาป่วย ฯลฯ 
2.  ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูงขึ้นท้าให้ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนสูงขึ้นตาม แต่รายได้เท่าเดิม 
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ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบ 
 

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ ์ ค่าความเชื่อมั่น 
1.การวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม  
2. การปฏิบัติตามกลยุทธ์  
3. การควบคุมและประเมินกลยุทธ์เชิงรุก  

รวม  
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจันทิมา  บุญอนันต์วงศ์ 
วัน เดือน ป ีทีเ่กิด 1 กันยายน 2516 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 180 ถนนเลียบสันติสุข อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2538 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

พ.ศ. 2544 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

พ.ศ. 2559  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐระศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการท้างาน   
พ.ศ. 2557 อาจารย์ประจ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน อาจารย์ประจ้า วิทยาลัยนครราชสีมา 

ต้าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน อาจารย์ประจ้าคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ์
ที่ท้างานปัจจุบัน อาจารย์ประจ้าคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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