
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนด

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน ทิศทางการพัฒนา

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย      

ใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีกรอบวิสัยทัศนและเปาหมายอนาคตประเทศไทย ในป 2579 ซึ่งกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป เปนกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

ที่กําหนดภายใตระยะเวลา 5 ป ตอจากน้ีไปพัฒนาจากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจาก

ภายในและภายนอกประเทศที่บงช้ีถึงจุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการสะทองถึงโอกาสและ

ความเสี่ยงที่จะผลักดันขับเคลื่อนใหการพัฒนาในดานตาง ๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา 5 ปแรก      

ของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ทั้งน้ีโดยไดคํานึงถึงการตอยอดใหเกิด ผลสัมฤทธ์ิอยางตอเน่ืองภายใต

แผนพัฒนาฯ ฉบับตอ ๆ ไป ดังน้ันการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนา เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรม

จริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี 

ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ือง

ตลอดชีวิต (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558 : 63) ใหผู เรียนมีความรู ความสามารถ           

มีสมรรถนะทัง้ดานการอานการเขียนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห 

แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค รักการอาน มีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเอง แสวงหาความรู

และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตมีความรูสามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง

มีความสุข ภายใตการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาจกลาวไดวาเปนผูเรียนที่มีคุณภาพ

ในทุก ๆ ดานน่ันเอง การบริหารที่ดีและตองการความสําเร็จในอนาคตจะตองเริ่มตนดวยการศึกษา

การบริหารเชิงกลยุทธ ถาผูบริหารขาดความชํานาญในการกําหนดกลยุทธจะทําใหไมสามารถพัฒนา

องคกรใหบรรลุเปาหมายได (ปยนาถ เช่ียวสมุทร, 2558 : 1) 

การนํานโยบายสูการปฏิบัติจึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาโดยตรงภายใตการบริหารจัดการ

ของผูอํานวยการสถานศึกษา ซึ่งอํานาจหนาที่ดังกลาวไดระบุไวอยางชัดเจนในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
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หมวด 5 วาดวยการบริหารจัดการ มาตรา 39 ไดกลาวไววาใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและ

การจดัการทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 

28) จะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในฐานะผูนําองคกร ซึ่งมีภาระงาน  

ที่สําคัญย่ิงจะตองนําพาองคกรที่ตนเองรับผิดชอบใหบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา         

การบริหารจัดการสถานศึกษาจึงเปนกระบวนการสําคัญที่ผูบริหารจะตองปฏิบัติ ผูบริหารจึงมีความ

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีความรูความเขาใจในการจัดการสถานศึกษาตลอดจนเรียนรูเทคนิควิธีการ

และกลยุทธในการบริหารงานในสถานศึกษาทั้ง 4 งาน ไดแก 1) งานบริหารวิชาการ มีขอบขายงาน

ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผลและ        

การเทียบโอน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี            

การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวทางการศึกษา การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภาพภายในสถานศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 2) การบริหาร 

งานงบประมาณ ประกอบดวยการจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย 3) การบริหารงานบุคคล ขอบขาย

งานประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง         

การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ             

4) การบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย การดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 

การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและ

ประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรทางการศึกษา        

งานสงเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธงานการศึกษาของโรงเรียน การสงเสริมสนับสนุนและ

ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา งาน

ประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น การจัดระบบควบคุมในหนวยงาน งานบุคคล

บริการสาธารณะและงานที่ไมไดระบไุวในงานอื่นดวยภาระงานดังกลาวผูบริหารจึงตองเปนมีความเปน

มืออาชีพ สามารถประยุกตใชยุทธวิธีตาง ๆ มาบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและ                 

เกิดประสิทธิผล  

ขอมูลจากรายงานสภาวการณการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 จัดทําโดยสํานักวิจัย

และพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดรวบรวมขอมูลทางการศึกษา สังเคราะหและวิเคราะห

จากขอมูลของ UNESCO, Institute for Statistics (UIS) เปนหลัก ไดแก Global Education Digest, 

2012 Comparing Education Statistics Across the World ซึ่งเปนรายงานขอมูลเปรียบเทียบ 
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209 ประเทศ ที่จัดแบงตามภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลกจํานวน 8 ภูมิภาค โดยคัดสรรประเทศเปาหมาย

โดยเฉพาะในกลุมอาเซียน เพื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย รายงานขางตนไดกลาวไววา คุณภาพ

การศึกษาของไทยตกตํ่า มีความจําเปนที่จะตองปฏิรูปกระบวนการเรียนรู มีหลักฐานตาง ๆ สะทอน

ใหสังคมไทยเห็นมาอยางตอเน่ืองถึงคุณภาพการศึกษาของไทย ทั้งที่เปนการสํารวจโดยองคกรจาก

ตางประเทศและประเมินโดยองคกรภายในประเทศ เชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ซึ่งตางก็พบภาพที่ซ้ํา ๆ กันวา นักเรียน

ไทยสวนใหญมีความรูตํ่ากวามาตรฐาน ความรูที่วาน้ีหมายถึงวิชาที่สําคัญตาง ๆ เชน วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร การคิดเชิงวิเคราะห ภาษา ซึ่งรวมถึงภาษาไทย นักเรียนที่จัดวามีความรูจริงที่พอมีอยูบาง

ก็จํานวนนอย เชน การศึกษาขององคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 

for Economics CO-operation and Development, OECD) ที่รูจักในช่ือ PISA (Programme for 

International Students Assessment) พบวา นักเรียนไทยที่จัดไดวามีความรูวิทยาศาสตรอยูใน

ระดับสูงมีเพียงรอยละ 1 เทาน้ัน ซึ่งคงจะไดแก นักเรียนที่ไปชนะการแขงขันโอลิมปกวิชาการตาง ๆ 

และยอมไมไดหมายถึงคุณภาพโดยเฉลี่ยของระบบการศึกษาไทย PISA ยังพบวา เด็กไทย 74% อาน

ภาษาไทยไมรูเรื่อง คือมีต้ังแตอานไมออก อานแลวตีความไมได วิเคราะหความหมายไมถูกหรือแมแต

ไมสามารถใชภาษาใหเปนประโยชนในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ได คุณภาพที่ตกตํ่ายอมหมายถึงวิชาการ

และองคความรูที่เรามีอยูในระบบการศึกษาไทยตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน หมายถึงความดอยคุณภาพ

ของระบบสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ เชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสรางบรรยากาศแหง

การเรียนรู เปนตน ซึ่งในที่สุดยอมเปนผลใหผูเรยีนมีความรูตํ่ากวามาตรฐาน (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2556 : 95) จากรายงานดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการจัดการศึกษาใหคุณภาพจะตอง

อาศัย หลายองคประกอบดวยกันไมวาจะเปนผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ชุมชน ผูปกครอง       

ผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคีเครือขายเหลาน้ีจะตองประสานความความมือ ภายใตการกําหนดเปาหมาย 

ที่ชัดเจนตรงกันเพือ่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ผสานพลังรวมกันเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวเพื่อพัฒนาการศึกษา 

โดยเฉพาะผูบริหาร ซึ่งเปนเสาหลัก เปนผูนําจะตองบริหารสถานศึกษาโดยใชวิธีการบริหารที่ล้ําเลิศ 

เฉียบคม เพื่อจัดการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายหลักสนองตอบนโยบายการศึกษาชาติ 

การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) เปนนวัตกรรมการบริหารที่มีความสําคัญ

อยางย่ิงในยุคปจจุบัน เปนรูปแบบการบริหารที่เปนทั้งศาสตรและศิลปที่ผูบริหารใชในการดําเนินงาน

เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน (Vision) ขององคกร ซึ่งเปนภาระงานที่ทาทายอยางย่ิงสําหรับผูบริหาร

เพราะจะตองมีการวางแผนกําหนดกลยุทธเพื่อนํากลยุทธน้ันไปปฏิบัติใหองคกรกาวหนาไปในทิศทาง 

ที่เหมาะสมและประสบความสําเรจ็ การบรหิารเชิงกลยุทธจึงเปนหวัใจของการบรหิาร ผูบริหารจะตอง

มีการกําหนดกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากผูอื่นแตเปนความแตกตางเชิงสรางสรรค 

เพื่อใชเปนแนวทางใหองคกรไดปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถาปราศจากแผลกลยุทธ องคกร
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จะไมมีแนวทางที่ชัดเจนและไมมีแผนที่จะปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง   

(พรรณนภา อิงพงษพันธ, 2554 : 9) การบริหารเชิงกลยุทธเปนการบริหารสถานศึกษาที่เนนการมอง

ระยะยาวโดยเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองของการกําหนดแผนกลยุทธ การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ  

การติดตามและประเมนิผลกลยุทธโดยการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อปรับสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

สภาวะแวดลอมภายนอกและสภาวะแวดลอมภายในทั้งที่เปนโอกาสและอุปสรรค จุดออนและจุดแข็ง

ขององคกรน้ันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธอยางที่ตองการ (อัมพร ภูกองไชย, 2557 : 7) 

ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนผูที่เกง ดี ฉลาด และมีความเปนผูนํา มีกลยุทธการบริหารที่เฉียบคม

สามารถโนมนาวและประสานความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของใหเกิดความรักความศรัทธาตอองคกร และ

รวมพลังกันปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ เสียสละ สามัคคีเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จบรรลุตาม

เปาประสงคที่ปรารถนา หากสถานศึกษามีแนวทางดําเนินการ ที่ไมชัดเจนและไมเปนรูปธรรมดวยแลว 

การปฏิบัติงานก็ไรประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนการเดินเรือ ที่ไมมีเข็มทิศและแผนที่เดินเรือยอมเดินเรือ

ไปสูฝงไดลาชา การบริหารสถานศึกษาก็เชนเดียวกันจะตองมีการกําหนดเปาประสงคที่ชัดเจน กําหนด

ภารกิจ และกลยุทธการดําเนินงานที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษารวมกัน เพื่อนํากลยุทธที่วางไว

ไปสูการปฏิบัติ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกลยุทธเพื่อนําผลการประเมินไป

ใชในการปรับปรงุและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน กระบวนการดังกลาวเปนเนนการทํางานเปนทีม 

ทําใหทุกคนเกิดความรักความหวงแหนและศรัทธาในฐานะที่เปนสวนหน่ึงขององคกรสงผลใหการ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาประสบความสําเร็จเกิดประสิทธิผล 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเปนตัวบงช้ีความสําเร็จของสถานศึกษาไดเปนอยางดีวา

สถานศึกษา ไดดําเนินการบริหารจัดการประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายเพียงใด ซึ่งการพิจารณา

วาสถานศึกษามีประสิทธิผลหรือไมน้ันตัวบงช้ีที่สําคัญคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและดาน

อื่น ๆ การดําเนินการจัดการของสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใดพิจารณาไดจากความสามารถ        

ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติ

ทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาและความสามารถในการแกปญหา

ภายในสถานศึกษา ซึ่งพฤติกรรมผูนําของผูบริหารเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ จะสงผลโดยตรงตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูบริหารคือกลไกสําคัญในอันที่จะทําใหการดําเนินการ

ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเปาหมายไดทั้งน้ี เพราะผูบริหารมีอํานาจและหนาที่

ในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในสถานศึกษาภายใตเงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งหาก

ผูบริหารมีแนวทางจัดการที่ดีหรือมีมาตรฐานยอมสงผลใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และคุณภาพการศึกษาของนักเรียนดีข้ึน (ดวงลัดดา แกวเทศ, 2557 : 3 - 4) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เปนหนวยงานทางการศึกษา

การศึกษาที่รับผิดชอบจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน รับผิดชอบใน 6 อําเภอ คือ อําเภอบานนาสาร อําเภอ

บานนาเดิม อําเภอเวียงสระ อําเภอชัยบุรี อําเภอพระแสงและอําเภอเคียนซา มีวิสัยทัศนในการดําเนินงาน 
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คือจัดและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหประชากรวัยเรียนอยางทั่วถึงมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและมีคุณธรรมนําความรูตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง แตจากการประเมินคุณภาพ

การศึกษาจากหลายหนวยงานเทาที่ผานมา พบวา ผูเรียนขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห 

ความคิดสรางสรรค และขาดทักษะในการดํารงชีวิต เน่ืองมาจากปญหาหลายประการ ปญหาเหลาน้ี  

มีผลตอการเรียนรูของผูเรยีน ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่จะนําทางในการปฏิบัติโดยช้ีแนะแนวทางให

ครูไดพัฒนาตนเองศึกษาวิจัย พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ผูบริหารจึงควรเปนผูเริ่มตนในการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผูเรียน การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนะ

คติทางบวกกับวัยดานสติปญญามีความใฝรูใฝเรียนรูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุมีผล และมีความคิด

สรางสรรค ดานสังคมสามารถนําความรูความสามารถและทักษะอันจําเปนนําไปใชในการดํารงชีวิต       

ในสังคมยุคโลกาภิวัตน การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนตองประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู 

อาจารย นักเรียน และนักการภารโรง ทําใหเกิดการเรียนการสอนอยางสมบูรณการจัดการศึกษาให

เกิดประสิทธิผลน้ันโรงเรียนจะตองมีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสมและความสามารถ

ในการแกปญหาเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว การกําหนดรูปแบบการบริหารภายใน

โรงเรยีนน้ันแตละโรงเรยีนจะมกีารกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกบัขนาดและภารกิจของโรงเรียน (รัตนา 

นาคมุสิก, 2558 : 4) 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเชิง     

กลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 3 เพื่อจะนําขอมูลมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและเปนเครื่องมือที่จะดําเนินงาน

ในการจัดการศึกษา ตามภารกิจหลักในการพัฒนาและบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา

ในการปรับเปลีย่นทิศทางวิธีการคิดและการบรหิารแบบใหมที่สอดคลองทนัตอการเปลีย่นแปลงรวมทัง้

การพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน และเพื่อใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเทาเทียมกัน            

อันจะนําไปสูความเสมอภาคทางการศึกษา และการจัดการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญที่สุด  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 มีดังตอไปดังน้ี 

 1.  เพื่อศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน         

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 
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 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ภายใตการบริหารเชิงกลยุทธ 

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

1.  เปนขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษาทราบหลักการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

2.  เปนขอมูลสําหรบัผูบรหิารสถานศึกษานําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการ 

บริหารสถานศึกษาใหมีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน อันสงผลตอคุณภาพของผูเรยีนซึ่งเปนจุดมุงหมายหลัก

ในการจัดการศึกษา 

3.  ทําใหผูบริหารสถานศึกษาทราบความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร

กับประสิทธิผลของสถานศึกษา อันจะนําไปสูการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว ดังน้ี การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษา

ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยศึกษาจากผูบริหารสถานศึกษา 

และครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3               

ในปการศึกษา 2559 มีขอบเขตการศึกษาดังตอไปน้ี 

ขอบเขตดานเน้ือหา 

 1.  การบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวิเคราะหกลยุทธการกําหนด

กลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ 

 2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา              

สุราษฎรธานี เขต. 3 โดยผูวิจัยสังเคราะหแนวคิดการประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบดวย

ความสามารถ 4 ประการ ดังน้ี ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียน ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 
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ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 6 อําเภอ 127 โรงเรียน       

ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 179 คน และครูปฏิบัติการสอน จํานวน 1,484 คน 

รวมทั้งสิ้น 1,663 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3, 2557 : 92) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 34 คน และครูปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 279 คน 

รวม 313 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970 อางถึงใน 

พิสณุ ฟองศรี, 2552 : 96) แลวสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) โดยการจับสลาก 

ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 

1. ตัวแปรตน ไดแก การบริหารเชิงกลยุทธ ไดแก การวิเคราะหกลยุทธ การกําหนด กลยุทธ 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยผูวิจัยสังเคราะหแนวคิดการประสิทธิผลของสถานศึกษา

ประกอบดวย ความสามารถ 4 ประการ ดังน้ี ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนสูงข้ึน ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดมุงศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 

วิเคราะหกลยุทธ การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธจากการสังเคราะห

งานของ David (2005) พิมลพรรณ ดุษิยามี (2550) กาญจนา ศิริวงศ (2552) อมรรัตน เถ่ือนทอง (2552) 

จันจิรา เพ็งคลาย (2553) สมยศ บุญเจริญ (2553) รัฐจันทร ชัยชญา (2553) พรรณนภา อิงพงษพันธ 

(2554) วรางคณา ผลประเสริฐ (2554 : 44) และปยนาถ เช่ียวสมุทร (2558 : 6) กับประสิทธิผล        

ของสถานศึกษาซึ่งประกอบดวยความสามารถ 4 ประการ คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน จากการสังเคราะห

งานของ Hoy & Miskel (1991) ประไพ อุดมผล (2554) สนธยา จิตภิบาล (2554 : 6) จงกล บุญคมรัตน 

(2555) ศศิธร จันทรศิริ (2556) กาญจนา ยาวะโนภาส (2556) ดวงลัดดา แกวเทศ (2557 : 9) รัตนา 

นาคมุสิก (2558 : 8) อรทัย แกวมณี (2559 : 76) ซึ่งสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดได ดังภาพที่ 1.1  
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 ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารมีความสัมพันธกันทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

เพื่อใหความหมายของคําที่ใช เปนที่เขาใจตรงกันจึงกําหนดความหมายของคําที่ใชดังน้ี 

การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา

โดยการกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ

ตามเปาหมายที่วางไวโดยคํานึงถึงบริบทของสถานศึกษาเปนหลัก 

 1. การกําหนดกลยุทธ หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบรหิารสถานศึกษา

โดยการพัฒนาวิสัยทัศนและพันธกิจ การวิเคราะหอุปสรรคและโอกาสภายนอกขององคกร การตัดสินใจ

เกี่ยวกับจุดออน จุดแข็งภายในองคกร การต้ังเปาหมายระยะยาว การสรางทางเลือกดวย กลยุทธวิธี

และการเลือกกลยุทธเฉพาะทางเพื่อตอสูกับการแข็งขัน การกําหนดกลยุทธจึงประกอบดวยการตัดสินใจ

ในการเลือกกลยุทธที่จะนํามาปฏิบัติใหเกิดประโยชนมากที่สุด กลยุทธในการตัดสินใจระยะยาวในการ

แขงขันทางความกาวหนาขององคกร การนําเขาธุรกิจใหม ๆ การเลิกธุรกิจ การขยายกิจการหรือ          

การดําเนินการหลาย ๆ รูปแบบ การนําเขาทางการตลาดระหวางประเทศ การรวมลงทุนและการ

หลีกเลี่ยงเพื่อการตอสูกับคูแขงขัน การจัดสรรทรัพยากรซึ่งจําเปนสําหรับนําไปใชในการปฏิบัติตาม

แผนกลยุทธ 

การบริหารเชิงกลยุทธ 

1. การกําหนดกลยุทธ 

2. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

3. การประเมินกลยุทธ 

 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน 

2. ความสามารถในการพัฒนานักเรยีนใหมเีจตคติ

ทางบวก 

3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพฒันาโรงเรียน 

4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 
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 2. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยการพัฒนาและสนับสนุนกลยุทธขององคกร การกําหนดเปาหมายประจําป การวางแผน

นโยบาย การกระตุนผูบริหารพนักงานในการปฏิบัติงาน และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อดําเนินการตาม

กลยุทธที่กําหนด ตลอดจน วัฒนธรรม ความคิดสรางสรรคที่จะสะทอนถึงโครงสรางขององคกร ทิศทาง

ความสําเร็จของการตลาด การจัดเตรยีมงบประมาณ การพัฒนาและ การนําระบบขอมูลสารสนเทศ

มาใชใหเกิดประโยชน การชดเชยคาตอบแทนสําหรับพนักงาน รวมทั้งเปนการฝกฝนทักษะบุคคล  

การมอบหมายงาน และความเสียสละในการปฏิบัติงานทั้งผูบริหารและพนักงานใหกาวไฟสูเปาหมาย 

ที่วางไว ทําใหการนํากลยุทธไปปฏิบัติประสบความสําเร็จสูงข้ึน 

 3. การประเมินกลยุทธ หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการตรวจสอบข้ันตอนของการบริหารเชิงกลยุทธ มีการทบทวนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับกลยุทธที่ใชในปจจุบัน การวัดผลการปฏิบัติงาน และการนําไปปรับปรุงแกไข

กลยุทธตาง ๆ ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะปจจัยภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง

อยางตอเน่ือง จึงเปนความจําเปนทีจ่ะตองมีการประเมินกลยุทธ เพื่อจะไดทราบถึงผลของความสําเร็จ

วาเปนไปตามเปาหมายขององคกรที่วางไวหรือไม 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ระดับความสําเร็จของโรงเรียนที่เกิดจากการบริหารงาน

ของผูบริหารและบคุลากรทุกคนทีม่ีสวนรวมในการดําเนินงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

โดยที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมี 

เจตคติในทางบวก ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนและรวมทั้งสามารถแกปญหา          

ที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 

โดยพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4 ดาน ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีความสําเร็จทางการเรียนสูงข้ึน หมายถึง 

ระดับความสําเร็จที่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอนจน

สามารถทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญใหมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง

ซึ่งพิจารณาไดจาก เกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียน จํานวนรอยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาตอ       

ในระดับสูงข้ึน ความสามารถทางดานวิชาการของนักเรียน ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครู ตลอดจนนักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทางดานวิชาการจากหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน 

 2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก หมายถึง ระดับความสําเร็จ

ที่โรงเรียนสามารถในการดําเนินงานภายในโรงเรียน ทั้งการบริหารและการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนนอกจากการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดี ทําให

นักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียน เปนที่พึงพอใจของผูปกครอง 
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 3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ระดับความสําเร็จ          

ที่โรงเรียนสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุผล ทั้งดานงานวิชาการ         

งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

โดยพิจารณาจากการยอมรับของครูตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ความรวดเร็วของครูตอการ

พัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานของตนเอง มีความกระตือรือรนในการปรับปรุงพัฒนา 

การเรียนการสอน ตลอดจนพิจารณาผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียน 

 4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรยีน หมายถึง ระดับความสําเร็จที่โรงเรียน

สามารถแกปญหาโดยความรวมมือของผูบริหารโรงเรียนกับครูทั้งทางดานการจัดการเรียนการสอนและ

การปกครองนักเรียน การแกปญหาความขัดแยงภายในโรงเรียน ความสามารถในการควบคุมสถานการณ

ไดเมื่อเกิดปญหาของผูบริหารโรงเรียนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดจนบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทน

ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

ครูปฏิบัติการสอน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 3 


