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การบริหารจัดการสถานศึกษาในปจจุบัน พบวา มีสถานศึกษาหลายแหงยังขาดประสิทธิภาพ 

สงผลใหคุณภาพผูเรยีนไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษาเปนนวัตกรรมการบริหารที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาไปสูทิศทางแหงความสําเร็จ ซึ่งการ

วิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิผลของ

สถานศึกษา และความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ประชากร ไดแก ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน จํานวน 1,663 คน กลุมตัวอยางไดแกผูบริหารและครูปฏิบัติการ

สอน จํานวน 313 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.94 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา 

สัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

ดังน้ี การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน และความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน การบริหารเชิงกลยุทธ       

ของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับสูง (rxy= 0.80) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาทําใหเกิดประสิทธิผล



ในการบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพอันสงผลตอคุณภาพผูเรียนอันเปนจุดมุงหมายหลักของการจัดการศึกษา 
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 Newsday, there are information that in effective and management of schools 

are inefficient schools. As a result, the quality of the learners is not in accordance 

with the standard of education. Strategic management of school administrators is an 

administrative innovation that can develop the schools to the direction of success. 

The objectives of this research were to study : the management of administrators; 

the effectiveness of schools; and the relationship between strategic management of 

administrators and effectiveness of schools under Suratthani Primary Educational 

Service Area Office 3. The population were 1,663 administrators and teachers. The 

sample were 313 respondents including administrators and teachers selected by 

using simple the random sampling technique. Data were collected by using the 

questionnaire which yielded a reliability coefficient of 0.94. The data were analyzed 

by using mean, standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient. 

The research result found that the overall strategic management of the 

administrators are at a high level in descending order: strategy formulation, strategy 

implementation, and strategy evaluation. The overall effectiveness of the schools 

was at a high level, in descending order: an ability to develop students with positive 

attitudes; an ability to adapt and develop schools; an ability to develop students to 

reach higher learning achievement; and an ability to solve school problems. The 



relationship between the strategic management of the administrators and the 

effectiveness of the schools related positively at a high levels (rxy= 0.80) at a statistical 

significance level of 0.01. Strategic Management of school Administrators effected to 

School Administration effectiveness. The results of this study are the information to 

improve the effectiveness of schools management, which affect the quality of 

learners which is the goal of educational management. 
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