
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษา ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3         

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ศึกษาประสิทธิผล            

ของสถานศึกษาและความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 34 คน และครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน     

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 279 คน รวม 313 คน เครื่องมือที่ใชเปน

แบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสทิธิสหสมัพันธแบบเพียรสนั กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

สรุปผล 

 

จากผลการวิจัยสรปุไดดังน้ี 

 1.  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหาร

เชิงกลยุทธ อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการกําหนด        

กลยุทธ ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ และดานการประเมินกลยุทธ  

  1.1 ดานการกําหนดกลยุทธ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย          

ของสถานศึกษา รองลงมา ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาเพื่อหาโอกาสและ

อุปสรรคในการพัฒนาสถานศึกษา และการแจงใหบุคลากรทราบเกี่ยวกับเปาหมายของสถานศึกษา

อยางชัดเจน คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ  

  1.2 ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน รายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และกิจกรรมเสริมหลักสูตร รองลงมา ไดแก การเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อสรางความสัมพันธอันดีในหมูคณะและความเขมแข็งทางวิชาการ และการ

บริหารจัดการตามข้ันตอนและตารางที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการประจําป คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ  
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  1.3 ดานการประเมินกลยุทธ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การเสริมแรงและสรางขวัญกําลังใจดวย

เทคนิควิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา รองลงมา ไดแก       

การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย และการสรางระบบ

การประเมินแผนงานและโครงการ คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ  

 2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา               

สุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ความสามารถในการพัฒนา

นักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลีย่นและพฒันาโรงเรียน ความสามารถในการ

ผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน  

  2.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยพัฒนาในระดับสูงข้ึนทุกปการศึกษา รองลงมา ไดแก 

นักเรียนช้ันสูงของโรงเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไดจํานวนมาก และนักเรียนไดรับรางวัล

จากการเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ  

  2.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก นักเรียน

ในโรงเรียนมีความกระตือรือรนเอาใจใสตอการศึกษาเลาเรียน รองลงมา ไดแก ผูปกครองพึงพอใจตอ

การมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติของนักเรียน และโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา

ระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ  

  2.3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก โรงเรียนนํา

เทคโนโลยี และสื่อตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รองลงมา ไดแก โรงเรียน 

มีการนําผลจากการทดสอบนักเรียนไปใชในการวางแผนเพื่อจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และโรงเรียนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและครูเขาใจ

และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลไดสอดคลองกับหลักสูตร 

คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ  

  2.4 ดานความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เมื่อเกิดปญหา         

ในดานการจัดการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน หลักสูตรในปญหาในดานของผูปกครองครู

สามารถแกปญหาไดดี รองลงมา ไดแก การแกปญหาตาง ๆ ของโรงเรียนสวนใหญสรางความพึงพอใจ
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ใหแกบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและชุมชน และโรงเรียนมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียนไดดี คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ  

 3.  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีความสัมพันธกันในทางบวก (r= 0.803) อยูใน

ระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งแสดงวาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร            

มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                

สุราษฎรธานี เขต 3 

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหารเชิงกลยุทธมีความสัมพันธกันในระดับสูง 

(r= 0.721) กับดานความสามารถในการผลตินักเรยีนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน มีความสัมพันธกัน

ในระดับสูง (r= 0.800) กับดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกมีความสัมพันธกัน

ในระดับสูง (r= 0.780) กับดานความสามารถในการปรบัเปลีย่นและพัฒนาโรงเรยีน และมีความสัมพันธกนั

ในระดับปานกลาง (r= 0.698) กับดานความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน  

 

อภิปรายผล 

 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็น และอภิปรายผลจากขอมูล                 

ที่คนพบที่ไดจากการวิจัย ดังน้ี 

 1.  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต.3 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

การบริหารเชิงกลยุทธ อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดาน

การกําหนดกลยุทธ ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ และดานการประเมินกลยุทธ ผลการวิจัยเปนเชนน้ี

อาจเน่ืองมาจาก การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) เปนนวัตกรรมการบริหารที่มี

ความสําคัญอยางย่ิงในยุคปจจุบัน เปนรูปแบบการบริหารที่เปนทั้งศาสตรและศิลปที่ผูบริหารใชในการ

ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน (Vision) ขององคกร ซึ่งเปนภาระงานที่ทาทายอยางย่ิงสําหรับ

ผูบริหารเพราะจะตองมีการวางแผนกําหนดกลยุทธเพื่อนํากลยุทธน้ันไปปฏิบัติใหองคกรกาวหนาไป 

ในทิศทางที่เหมาะสมและประสบความสําเร็จ การบริหารเชิงกลยุทธจึงเปนหัวใจของการบริหาร 

ผูบริหารจะตองมีการกําหนดกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากผูอื่นแตเปนความแตกตาง

เชิงสรางสรรค เพื่อใชเปนแนวทางใหองคกรไดปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถาปราศจาก 

แผนกลยุทธ องคกรจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนและไมมีแผนที่จะปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  

ที่เปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยสอดคลองกับ พรรณนภา อิงพงษพันธ (2554 : 9) ที่สรุปผลวิจัยพบวา  
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การบริหารเชิงกลยุทธเปนการบริหารสถานศึกษาที่เนนการมองระยะยาวโดยเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง

ของการกําหนดแผนกลยุทธ การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลกลยุทธโดยการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อปรับสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมภายนอกและสภาวะแวดลอม

ภายในทั้งที่เปนโอกาสและอุปสรรค จุดออนและจุดแข็งขององคกรน้ันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิง 

กลยุทธอยางที่ตองการ สอดคลองกับ อัมพร ภูกองไชย (2557 : 7) ที่สรุปวา ผูบริหารสถานศึกษา        

จึงตองเปนผูที่เกง ดี ฉลาด และมีความเปนผูนํามีกลยุทธการบริหารที่เฉียบคมสามารถโนมนาวและ

ประสานความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของใหเกิดความรักความศรัทธาตอองคกร และรวมพลังกันปฏิบัติ

หนาที่ดวยความเต็มใจ เสียสละ สามัคคีเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จบรรลุตามเปาประสงค           

ที่ปรารถนา หากสถานศึกษามีแนวทางดําเนินการที่ไมชัดเจนและไมเปนรูปธรรมดวยแลว การปฏิบัติงาน

ก็ไรประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนการเดินเรอืที่ไมมีเข็มทิศและแผนที่เดินเรือยอมเดินเรือไปสูฝงไดลาชา 

การบริหารสถานศึกษาก็เชนเดียวกันจะตองมีการกําหนดเปาประสงคที่ชัดเจน กําหนดภารกิจ และ 

กลยุทธการดําเนินงานที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษารวมกัน เพื่อนํากลยุทธที่วางไวไปสูการ

ปฏิบัติ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม กลยุทธเพื่อนําผลการประเมินไปใช      

ในการปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน กระบวนการดังกลาวเปนเนนการทํางานเปนทีม 

ทําใหทุกคนเกิดความรักความหวงแหนและศรัทธาในฐานะที่เปนสวนหน่ึงขององคกรสงผลใหการ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาประสบความสําเร็จเกิดประสิทธิผล และผลการวิจัยสอดคลองกับ อมรรัตน 

เถ่ือนทอง (2552 : 74) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาการบริหาร

เชิงกลยุทธของสถานศึกษาเปนรายดาน พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษาอยูในระดับมาก

ทุกดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การจัดทํากลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และ

การประเมนิผลและการควบคุม การบริหารเชิงกลยุทธหรือการจัดการเชิงกลยุทธจะนําไปสูการเพิ่มโอกาส

ของความสําเร็จและความลมเหลวขององคการได เพราะ 1) การจัดการเชิงกลยุทธเปนการกําหนด

วิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงคขององคการธุรกิจอยางเปนระบบ ดังน้ันการจัดการเชิง         

กลยุทธจึงเปนสิ่งที่กําหนดทิศทางขององคการ และชวยใหนักบริหารปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง      

ของสภาพแวดลอม การตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงน้ัน ทําใหนักบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงค

และทิศทางการดําเนินงานอยางเปน รูปธรรม สอดคลองกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได 2) การจัด 

การเชิงกลยุทธยังนําไปสูการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน เน่ืองจากมีการเตรียมรับกับสถานการณ

ความเปลี่ยนแปลงไวแลว ทําใหองคการคนหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดตอองคการ ทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการเชิงกลยุทธเปนการกําหนด

วิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือ
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วัตถุประสงคขององคการที่ต้ังไว 3) การจัดการเชิงกลยุทธเปนการนําแนวทางในการดําเนินองคการ        

ที่คิดคนสรางสรรคข้ึน และนํามาประยุกตใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังน้ันความคิดสรางสรรคจึงเปน

สิ่งจําเปนสําหรับนักบริหาร 4) การวางแผนกลยุทธเปนหนาที่หลักของนักบริหาร เน่ืองจากตองวางแผน

ประยุกตใช และกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององคการ การจัดทําและปฏิบัติใหสอดคลองตาม

แผนกลยุทธจึงมีความสําคัญโดยเฉพาะในระยะยาว ดังน้ันความสามารถในการกําหนดกลยุทธของ   

นักบริหาร และความสามารถในการควบคุมใหการปฏิบัติเปนไปตามกลยุทธที่วางไวได จะเปนสิ่งสะทอน

ศักยภาพและและสะทอนของผูบริหารไดเปนอยางดี 5) การจัดการเชิงกลยุทธทําใหเกิดความไดเปรียบ 

ในการแขงขัน จะชวยสรางประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันใหแกธุรกิจ และเสริมสรางการพฒันา

ขีดความสามารถทางการบริหารของนักบริหาร รวมทั้งชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากร      

ที่อยูภายในองคการ เน่ืองจากการพัฒนาเชิงกลยุทธจะตองมีการสรางความเขาใจและแนวทางในการ

เตรียมพรอมเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนของสภาพแวดลอมและคูแขง นอกจากน้ีแลว 

การจัดการเชิงกลยุทธยังชวยใหผูที่เกี่ยวของในองคการ เขาใจในภาพรวม โดยเฉพาะเปาหมายในการ

ดําเนินงานทําใหสามารถจัดลาํดับ การดําเนินงานตามลําดับ ความสําคัญเรงดวนไดและ 6) การจัดการ

เชิงกลยุทธชวยใหการทํางานเกิดความสอดคลองในการปฏิบัติหนาที่ เน่ืองจากมีการกําหนดกลยุทธ 

การประยุกตใช และการตรวจสอบควบคุมไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันและเกิดความ

รวมมือ โดยเฉพาะความเขาใจในวัตถุประสงคขององคการ อีกทั้งจะชวยใหมีการจัดสรรทรัพยากร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการบริหารองคการในสวน ตาง ๆ และผลการวิจัยสอดคลอง

กับ ปยนาถ เช่ียวสมุทร (2558 : 15) ที่ใหความสําคัญของการบรหิารเชิงกลยุทธ คือ การบริหารที่ชวย

ใหองคการสามารถคาดการณถึงปญหาและโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคต สามารถปรับองคการใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ชวยใหนักบริหารวางแผนกลยุทธไดดีและงายกวาเดิม 

สามารถกําหนดทิศทางขององคกรในอนาคตไดอยางชัดเจนเพื่อใหองคกรบรรลุผลตามเปาหมาย         

ที่กําหนดโดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร เพื่อที่จะกําหนดกลยุทธ               

ในการดําเนินงานที่ชัดเจน อันจะสงผลใหองคกรบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.1 ดานการกําหนดกลยุทธ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย         

ของสถานศึกษา รองลงมา ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาเพื่อหาโอกาสและ

อุปสรรคในการพัฒนาสถานศึกษา และการแจงใหบุคลากรทราบเกี่ยวกับเปาหมายของสถานศึกษา

อยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะผูบริหารไมแจงเปาหมายที่ชัดเจนแก

บุคลากร การจัดการเชิงกลยุทธเปนการบริหารอยางมีระบบที่ตองอาศัยวิสัยทัศนของผูนํา และอาศัย

การวางแผนอยางมีข้ันตอน โดยผานการตัดสินใจและการประเมินแลววา เหมาะสมกับองคกร และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงอันจะนําความสําเร็จมาสูองคกรได การจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนแนวทาง
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หน่ึงที่จะชวยใหนักบริหารกําหนดทิศทางขององคการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน

องคการชวยกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับองคการเพื่อที่จะนํากลยุทธเหลาน้ันไป ประยุกตปฏิบัติ และ

ควบคุมประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกรได สอดคลองกับ หยดฟา ราชมณี (2554 : 6) สรุปไดวา 

การกําหนดกลยุทธ หรือการวางแผนกลยุทธทางการศึกษา หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงคและ 

การใชทรัพยากรเพี่อใหบรรลุวัตถุประสงคโดยเริ่มพิจารณาจากวิสัยทัศนที่ตองการใหเปนอยางใด 

อยางหน่ึงในอนาคต แลวจึงกําหนดภารกิจและเปาประสงคใหสอดคลองกับวิสัยทัศน โดยคํานึงถึง

สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อใหสถานศึกษาสามารถปรับตัวกับสภาวะ

แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและบรรลุถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ผลการวิจัยสอดคลองกับ  

ปยนาถ เช่ียวสมุทร (2558 : 27) สรุปไดวา การกําหนดกลยุทธ หมายถึง การเลือกวิธีการทํางาน 

อยางมีทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจนอันจะนําไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาประสงค และสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา

โดยมีการสนับสนุนใหครู ผูปกครอง ชุมชนและบุคลากรทางการศึกษา เขามามีสวนรวมในการกําหนด

เปาหมายของผูเรียน กลยุทธและวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธ

ขาวสารของสถานศึกษาใหผูปกครองและชุมชนทราบอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งสงเสริมการจัดทําขอมูล

สารสนเทศเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหอันจะสงผลใหสถานศึกษาสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค           

ที่ตองการ ผลการวิจัยสอดคลองกับ Fred (2005 : 5 - 6) ไดศึกษากระบวนการบริหาร เชิงกลยุทธ 

โดยไดกลาวเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธไววา การกําหนดกลยุทธประกอบดวย การกําหนดภารกิจ 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอก การกําหนดทิศทางของสถานศึกษา ประกอบดวยวิสัยทัศน (Vision) ซึ่งเปน

ภาพความสําเร็จในอนาคตที่ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา หรือกลาวโดยสรุปไดวา วิสัยทัศนเปน

ภารกิจเปนสิ่งตองทํา ทําเพื่ออะไร ทําเพื่อใครในมิติเวลาน้ัน ซึ่งใจความในวิสัยทัศนของสถานศึกษา

จะตองครอบคลุมขอความวาดวยพันธกิจ (Mission) เปนพันธะสัญญาที่ตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตาม

เปาประสงค (Goal) ซึ่งเปนสิ่งที่ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา ในการกําหนดกลยุทธในสถานศึกษา

ผูบริหารจะตองมีขอมูลที่สมบูรณ จึงจะตัดสินใจไดวาจะตองกําหนดกลยุทธอะไรบางเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาใหบรรลุตามวิสัยทัศนและเปาหมาย การกําหนดกลยุทธในสถานศึกษาสามารถแบงได      

2 แบบ คือ 1) กลยุทธหลักหรือกลยุทธระดับองคการ เปนกลยุทธที่สัมพันธกับการปฏิบัติงาน          

ของสถานศึกษาในภาพรวมที่ถูกกําหนดโดยผูบริหารระดับสูง  2) กลยุทธแผนงานเปนกลยุทธ       

ของสถานศึกษาตามลักษณะของงานภายในสถานศึกษา หรือภาระงานตามโครงสราง 4 ดาน ไดแก 

งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป การกําหนด           

กลยุทธเปนกระบวนการกําหนดทิศทางหรือแนวการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

กับสภาพและบริบทของสถานศึกษา เปรียบเสมือนแผนที่เดินเรือที่กําหนดรายละเอียด แผนผังทิศทาง
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ใหการเดินเรือไปสูจุดมุงหมายปลายทางไดอยางปลอดภัย การกําหนดกลยุทธของสถานศึกษาก็เชนเดียวกัน 

สถานศึกษาแตละแหงจะมีการจัดการศึกษาไดดีมีคุณภาพมากนอยแคไหนก็ข้ึนอยูกับการกําหนด         

กลยุทธเปนประการสําคัญ เพราะจุดเริ่มตนของการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลก็ตองมาจากการกําหนดกลยุทธไวเปนตัวกําหนด ทิศทางการปฏิบัติ

ภาระงาน การวางแผนกลยุทธจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเกิดจากการมีสวนรวมของสมาชิกทุกคน             

ในสถานศึกษา ในการรวมกันคิด รวมกันศึกษา รวมกันวางแผน รวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอม       

ของสถานศึกษา ทั้งสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก จะตองทราบวาอะไรบาง       

เปนจุดแข็ง และจุดออนที่สงผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของสถานศึกษา หรือที่เรียกวา       

การวิเคราะห SWOT ผลจากการวิเคราะหประเด็นดังกลาวจะเปนกระจกเงาสองใหทราบวาสถานศึกษา 

น้ัน ๆ เปนอยางไร ควรจะกําหนดกลยุทธแบบใดที่จะนําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จและและ

ดําเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมถูกตอง ดังน้ันขอมูลจากรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมดังกลาว

จะตองมีความถูกตอง แมนยําเพราะจะตองนําไปประกอบการตัดสินใจและเปนสารสนเทศเบื้องตน       

ในการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) หรือภาพอนาคตของสถานศึกษาเพื่อนํามารวมกันกําหนดพันธกิจ 

(Mission) ของสถานศึกษาที่ชัดเจน และกําหนดเปาหมาย (Goals) ของสถานศึกษา และกลยุทธ 

(Strategy) ตามลําดับ ดังน้ันการกําหนดกลยุทธจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร เชิงกลยุทธ

ของสถานศึกษาเพราะการกําหนดกลยุทธที่ดีถือวามีชัยไปกวาครึ่ง 

  1.2 ดานการนํากลยุทธไปปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และกิจกรรมเสริมหลักสูตร รองลงมา ไดแก การเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อสรางความสัมพันธอันดีในหมูคณะและความเขมแข็งทางวิชาการ และการบริหาร

จัดการตามข้ันตอนและตารางที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการประจําป มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ ทั้งน้ี

อาจจะเปนเพราะผูบริหารมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนํากลยุทธไปปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญ

ที่สุดในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยการกําหนดกลยุทธน้ันเปนการสรางแผนงานที่จะทําให

องคกรบรรลุผลสําเร็จ สวนการนํากลยุทธไปปฏิบัติจะเปนหนาที่ของทุกคนในองคกรโดยมีผูบริหาร  

แตละหนวยงานเปนเปนผูนําในการปฏิบัติ เนนหนักที่กิจกรรมการปฏิบัติตาง ๆ ตามที่ไดกําหนดไว 

ผูบริหารพึงระลึกเสมอวาบุคลากรทุกคนในองคกรลวนมีสวนตอความลมเหลวหรือความสําเร็จในการ

ปฏิบัติตามกลยุทธ ดังน้ันผูบริหารและบุคลากรจะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณ

ที่จะนํากลยุทธไปสูผลสําเร็จได ผลการวิจัยสอดคลองกับ อัมพร ภูกองไชย (2557 : 9) กลาววา           

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) เปนข้ันตอนที่มีความสําคัญเปนอยางมาก         

ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งเมื่อสถานศึกษาไดวิเคราะหปจจัยตาง ๆ กําหนดทิศทางการพัฒนา 

และจัดทํากลยุทธแลว ตองนํากลยุทธที่ไดวางแผนมาแลวมาดําเนินการประยุกตเพื่อปฏิบัติใหเกิดผลผลิต
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และผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ในการบริหารเชิงกลยุทธหากขาดข้ันตอนน้ี สิ่งที่ไดวางแผนไวจะ

ไมเกิดผลจริง และหากวิเคราะหหรือวางกลยุทธไวดีเพียงใดถาการปฏิบัติตามกลยุทธไมเปนไปอยาง      

มีประสิทธิภาพ สิ่งที่มุงหวังก็ไมอาจสัมฤทธ์ิผลที่จะกอใหเกิดประโยชน ดังน้ันการนํากลยุทธไปสู

กระบวนการปฏิบัติเปรียบเสมือนการสอบคําถามที่วา เราจะตองทําหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางเพื่อไป

ถึงจุดน้ัน (What do we have to do or change?) ผลการวิจัยสอดคลองกับ เกริกยศ ชลายนเดชะ

(2558 : Online) กลาววา การนํากลยุทธลงไปสูการปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผน

และมีความเช่ือมโยงกันอยางเปนเหตุเปนผลซึ่งสงเสริมใหองคกรสามารถใชกลยุทธที่กําหนดข้ึน 

ขับเคลื่อนองคกรใหสามารถใหสามารถไปสูการบรรลุวิสัยทัศนได กระบวนการดังกลาวจะนําไปสู

ความสําเร็จอยางเปนรปูธรรมได องคกรจะตองสามารถแปลงวิสัยทัศนและกลยุทธที่มีความเปนนามธรรม

ไปสูเปาหมายความสําเร็จในดานตาง ๆ อยางเปนรูปธรรมโดยการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุม       

ที่สําคัญเหลาน้ี มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนกลยุทธมีการปรับปรุงกิจกรรมทางการบริหาร

รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนตาง ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธ โดยผูบริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคน

จะตองมีความมั่นมั่นและมีพันธะผกูพันตอกระบวนการตาง ๆ เหลาน้ี นอกจากน้ันปญหาที่อาจเกิดข้ึน

ไดในข้ันตอนของการนํากลยุทธไปปฏิบัติก็คือ ผูบริหาร สวนใหญจะมีความรูความเขาใจและมีความ

ชัดเจนในเรื่องของการวางแผนกลยุทธมากกวาการนํากลยุทธไปใชในการปฏิบัติ เพราะสิ่งที่ผูบริหาร

เรียนรูมาทั้งในประสบการณทางการเรียนและประสบการณทางการทํางานจะเปนการศึกษาในเรื่อง

ของการวางแผนกลยุทธ ซึ่งเปนหัวขอที่มี การสอนโดยตรงอยางชัดเจนทั้งทางดานวิชาการและการ

ปฏิบัติ ในขณะที่การนํากลยุทธไปปฏิบัติมีการสอนในช้ันเรียนนอยกวา ผูบริหารจําเปนจะตองอาศัย

การบูรณาการความรูทางการบริหาร หลายอยางมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด ผลการวิจัย

สอดคลองกับ ปยนาถ เช่ียวสมุทร (2558 : 30) สรุปการนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการนํา

แผนงาน โครงการที่ไดวางไวเขาสูระบบการบริหารจัดการตามข้ันตอน และตารางที่กําหนดไวตาม

แผนปฏิบัติการประจําปโดยมีการมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ตาง ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และแตงต้ังคณะกรรมการทํางาน

อยางชัดเจนเพื่อใหกลยุทธเกิดประโยชนแกสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพโดยมี

ผูบริหารเปนผูนําในการปฏิบัติและบุคลากรทุกคนใหความรวมมือ 

  1.3 ดานการประเมินกลยุทธ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การเสริมแรงและสรางขวัญกําลังใจดวยเทคนิค

วิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหบรรลตุามวัตถุประสงคของสถานศึกษา รองลงมา ไดแก การสงเสริม

ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย และการสรางระบบการประเมิน

แผนงานและโครงการ มีคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะการสรางระบบการประเมิน

แผนงานและโครงการยังไมเปนระบบที่แนนอนและสามารถนํามาใชไดงายตามระบบการจัดทํา        
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การประเมินกลยุทธเปนกระบวนการสุดทายดวยการวัดผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับ

เปาหมายที่กําหนดไวเพื่อศึกษา และนําผลการประเมินมาพิจารณาวาแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนด

ข้ึนมาน้ัน เมื่อนําไปสูกระบวนการปฏิบัติจริง ๆ แลวมีประสิทธิภาพดีเพียงใด ซึ่งหลักการสําคัญ           

ของการประเมินกลยุทธน้ันประกอบดวย 3 ประการ คือ การทบทวนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  

การวัดผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขแผนงานและโครงการ การประเมินกลยุทธเปนเรื่องที่จําเปน

มากสําหรับผูบริหารในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการวิจัยสอดคลองกับ กานตมณี ไวทยครุฑ (2556 : 

2) สรุปไดวา การประเมินผลการควบคุมกลยุทธ เปนการตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน

ทั้งหมด แลวเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติงานจริงกับผลการดําเนินงานที่ต้ังไววา บรรลุผลตาม

ที่ต้ังไวหรือไม แลวนําไปปรับปรุงแกไข ทั้งน้ีการประเมินผลการควบคุมงานจะเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ

จําเปนจะตองไดรบัขอมูลที่ชัดเจนทันทีและไมมีอคติ ผลการวิจัยสอดคลองกับ เอกชัย อภิศักด์ิกุล (2556) 

สรุปไววา การประเมินกลยุทธ เปนการวัดการดําเนินงานขององคกรวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

หรือไม โดยยึดหลักความสอดคลอง ความเปนไปได และความไดเปรียบ ซึ่งมีข้ันตอนการประเมินกลยุทธ 

ดังน้ี 1) การตรวจสอบสมมุติฐานของกลยุทธวาสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบันหรือไม          

2) เปรียบเทียบผลการดําเนินกลยุทธที่เกิดข้ึนเทียบกบัเปาหมาย 3) ปรับเปลี่ยนกลยุทธเพือ่ใหสามารถ

บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ผลการวิจัยสอดคลองกับ Fred (2005 : 7) กลาววา การประเมินกลยุทธ

เปนกระบวนการสดุทายดวยการวัดผลการดําเนินงานทีเ่กดิข้ึนจรงิเปรยีบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว

เพื่อศึกษาและนําผลการประเมินมาพิจารณาวาแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนดข้ึนมาน้ัน เมื่อนําไปสู

กระบวนการปฏิบัติจริง ๆ แลวมีประสิทธิภาพดีเพียงใด ซึ่งหลักการสําคัญของการประเมินกลยุทธน้ัน

ประกอบดวย 3 ประการ คือ การทบทวนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การวัดผลการประเมินไป

ปรับปรุงแกไขแผนงานและโครงการ การประเมินกลยุทธเปนเรื่องที่จําเปนมากสําหรับผูบริหารในการ

พัฒนาสถานศึกษาตอไป 

 2.  ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา               

สุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ประสิทธิผล            

ของสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ความสามารถ

ในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ความ 

สามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และความสามารถในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน ตามลําดับ ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก ประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเปน

บงช้ีความสําเร็จของสถานศึกษาไดเปนอยางดีวาสถานศึกษาไดดําเนินการบริหารจัดการประสบ

ความสําเร็จตามจุดมุงหมายเพียงใด ซึ่งการพิจารณาวาสถานศึกษามีประสิทธิผลหรือไมน้ันตัวบงช้ี       

ที่สําคัญคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและดานอื่น ๆ การดําเนิน การจัดการของสถานศึกษา

จะมีประสิทธิผลเพียงใดพิจารณาไดจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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สูงความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทศันคติทางบวก ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนและพัฒนา

สถานศึกษาและความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา ซึ่งพฤติกรรมผูนําของผูบริหารเกี่ยวกับ

การบริหารเชิงกลยุทธ จะสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูบริหาร

คือกลไกสําคัญในอันที่จะทําใหการดําเนินการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเปาหมาย

ไดทั้งน้ี เพราะผูบริหารมีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในสถานศึกษาภายใต

เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งหากผูบริหารมีแนวทางจัดการที่ดีหรือมีมาตรฐานยอมสงผลให

สถานศึกษามีประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพการศึกษาของนักเรยีนดีข้ึน ผลการวิจัยสอดคลองกับ 

ดวงลัดดา แกวเทศ (2557 : 3 - 4) สรุปผลวิจัยวาประสิทธิผลของสถานศึกษาคือ ผลสาํเร็จของสถานศึกษา

ที่สามารถดําเนินงานดานตาง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไวโดยการใชประโยชน

จากทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและยอมรับ ทั้งน้ี     

เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถใชความสามารถและประสบการณในการบริหาร

เพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่วางไว ผลการวิจัยสอดคลองกับ 

สมพร หิรัญลักษณสุต (2553 : 46) สรุปไววา สิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทักษะในดานตาง ๆ ของนักเรียนการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมความพึงพอใจในการทํางานของครู 

และบุคลากรในสถานศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาไมได หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางเดียว 

หรือความพึงพอใจในการทํางาน อยางเดียวแตหมายถึง การบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการ

จัดการศึกษา ผลการวิจัยสอดคลองกับ ปวีณา ฉุยกลม (2555 : 43) โดยพิจารณาจากความสามารถ 

ในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก

ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกรวมทั้งสามารถแกปญหาภายใน

สถานศึกษาจนทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ผลการวิจยัสอดคลองกับ Hoy & Miskel (1999 : 398 อางถึงใน 

ภัทรพร อะพรรัมย, 2555 : 30) การที่สถานศึกษาสามารถผลตินักเรยีน ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูง 

สามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมที่ไดซึ่งมีเน้ือหารายละเอียด

ดังน้ี Mott (1972 cited in Hoy & Miskel, 1991 : 398) ซึ่งไดกลาวถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา

วามีองคประกอบ 4 ดาน ดังน้ี ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

(Productivity) หมายถึง ปริมาณคุณภาพของนักเรียนประสทิธิผลของสถานศึกษาที่สรางความเช่ือมั่น

ไดสูง โดยวัดความนิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียน ประการหน่ึง ไดแก สถานศึกษาน้ันมีนักเรียน

เขาเรียนปริมาณมากและคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูงโดยดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันช้ันสูงเปนจํานวนมากสถานศึกษาที่มีทั้งปริมาณ

และคุณภาพสูงดังกลาวน้ี ไดแก สถานศึกษาในเมืองสถานศึกษาระดับจังหวัดที่มีช่ือเสียงสถานศึกษา 

ที่มีความพรอมทั้งดานปจจัยตาง ๆ ไดแก วัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพออาคาร
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สถานที่บรรยากาศสิ่งแวดลอมเหมาะสมปจจัยดานการเงินคลองตัวสามารถจัดซื้อจัดจาง และเบิกจาย

ไดอยางสะดวกมีบุคลากรคือครูปฏิบัติการสอนตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเรื่อง

คุณภาพนักเรียนสวนใหญจะดูที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนเกณฑช้ีวัดเพียงประการเดียวซึ่งเปนความ

เขาใจผิดควรพิจารณาถึงสวนตาง ๆ ไดแก การพัฒนาทัศนคติแรงจูงใจของนักเรียนความคิดสรางสรรค

ความเช่ือมั่นในตนเองความปรารถนา และความคาดหวังตาง ๆ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนอยาง

เหมาะสม มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม ซึ่งมีลักษณะตาง ๆ ดังกลาวนับเปนลักษณะที่พึง

ประสงคตามที่สังคมมีความคาดหวังและมีความตองการอยางมาก Hoy & Miskel (1991 : 398 cited in 

Mott, 1972) จึงกลาวไดวา คุณภาพที่เกิดกับผูเรียนนอกจากจะเปนผูที่มีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน

มีความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอดเย่ียมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเปนที่นาพอใจแลว ยังมี

การพัฒนาความรูความสามารถทักษะ เจตคติ คานิยมและคุณธรรมตาง ๆ ที่พึงปรารถนาใหเพียงพอ

ตอการดํารงชีวิตและอยูในสังคมอยางมีความสุข องคประกอบในการเสริมสรางประสิทธิผลทั้งดาน

ปริมาณและภาพของนักเรียนน้ัน นอกจากปจจัยตาง ๆ  ไดแก อาคารสถานที่เหมาะสมและเพยีงพอตอ

ความตองการของผูบริหารบรรยากาศสิ่งแวดลอมรมรื่น สะอาด สวยงาม วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอและ

ทันสมัยตอการเรียนการสอนแลวบุคลากรที่สําคัญไดแกผูบริหารและครูเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิง

ตอประสิทธิผลของสถานศึกษาหากผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

และมองเห็นถึงความสําคัญของงานวิชาการในสถานศึกษาอยางแทจริงหาแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

งานทางวิชาการใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาลผูปกครองและชุมชนสราง

บรรยากาศการทํางานที่กอใหเกิดประสิทธิผล ครูรูบทบาทหนาที่ของตนเองพัฒนาความรูและความ 

สามารถของตนเองอยูเสมอวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมโดยยึดกระบวนการ

และผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอนตลอดจนปรบัพฤติกรรมการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

และความเจริญทางดานเทคโนโลยีแลวเปนที่เช่ือวา สถานศึกษาจะตองบรรลุวัตถุประสงคเกิดประสิทธิผล

ในดานปริมาณและคุณภาพของผูเรยีน ความสามารถในการพฒันานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (Positive 

Attitude) หมายถึง การมีความคิดเห็น ทาที ความรูสึกหรือพฤติกรรมของผูที่ไดรับการศึกษาแสดงออก

ในทางที่งามสมเหตุสมผลและสอดคลองกับความตองการของสังคมการศึกษานอกจากจะเสริมสราง

ความเจริญบุคคลทั้ง 4 ดาน กลาวคือ ดานรางกายใหสมบูรณแข็งแรงพฒันาการสวนตาง ๆ เหมาะสม

กับวัย ดานสติปญญามีความใฝรูใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิต 

ในสังคมไดอยางมีความสุขและดานจิตใจ รูจักเหตุผล มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมอยางเหมาะสมและ       

ดีงามแลว ทัศนคติทางบวกจะเปนผลที่เกิดจาก ผูไดรับการศึกษาครบทั้ง 4 ดาน ดังกลาวมาแลวผูที่มี

ทัศนคติทางบวกจะเปนผูที่มีความรูสึกและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ เปนที่พึงประสงคของสังคม 

โดยสวนรวมมีจิตในกวางขวางไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคมมีความมั่นคงทางจิตใจ มีเหตุผล

ยอมรับกติกาในสังคมที่ไดกําหนดข้ึนและปฏิบัติดวยความจริงใจมีจิตใจเปนประชาธิปไตย ยอมรับและ
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เคารพความคิดเห็นของสวนรวมเห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมใหความรวมมือ

และรวมใจตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดีเปนผูที่มีความสามารถควบคุมจิตใจ 

และมีวินัยในตนเอง อดกลั้นและกลาเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตน

เปนแบบอยางที่ดีของสังคมรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยตลอดจนอบรมสั่งสอน

นักเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระเบียบวินัยรูจักพัฒนาตนเอง มีเจคติที่ดีตอการศึกษา

และอยูในสังคมไดอยางมคีวามสขุ ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา (Adaptability) 

ในองคการตาง ๆ ประกอบดวย “คน” และ “งาน” สถานศึกษาซึ่งเปนองคกรทางการศึกษาก็เชนเดียวกัน

ยอมประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารย นักเรียน และนักการภารโรงทําใหเกิดการเรียน 

การสอนอยางสมบูรณการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลน้ันสถานศึกษาจะตองมี

ความสามารถในการปรับตัวอยางเหมาะสม การกําหนดนโยบายของสถานศึกษาจะตองสอดคลอง

ทันสมัยกับความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงนโยบายของสถานศึกษา ไมควรยึดตายตัว           

จนเปลี่ยนแปลงไมไดจะทําใหลาสมัยในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัย ทันความ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอนควรมีนวัตกรรม มีสื่อการสอนใหม ๆ มีการ

คนควา และพัฒนาสื่ออุปกรณการสอนอยางสม่ําเสมอปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหสะดวก 

รมรื่น เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการและเกิดบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหาร และครูจะตองมีบทบาท

สําคัญตอการปรับตัวไมหยุดน่ิง ตองพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการรูปแบบการบริหารงาน 

และการดําเนินงานตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา       

มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู 

เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสขุน้ัน จะตองมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมครูตองสราง

กระบวนการและวิธีการเรียนรูใหกับผูเรียนทั้งเน้ือหาวิชา และคุณธรรม จริยธรรมมากกวาที่จะบอก

ความรู หรือสอนหนังสือธรรมดา เพราะวิธีการเรียนรู หรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการ

ที่ติดตัวนักเรียนสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีคุณภาพสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา (Solving 

Problems) องคการตาง ๆ หรือสถานศึกษายอมมีรูปแบบในการบริหารงาน เพื่อใหสามารถบรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมายที่วางไวการกําหนดรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาจะมีการกําหนดรูปแบบให

เหมาะสมกับขนาด และภารกิจของสถานศึกษา แตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารแบบใดก็ตามในการ

ทํางานของสถานศึกษายอมประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ไดแก เปาหมาย คือ การบงช้ีถึงความสําเร็จ

สูงสุดที่เกิดจากการทํางาน บทบาทหนาที่เปนสวนประกอบรองลงมาเพื่อรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวการประสานงานเปนแนวทาง    

ของการรวมมือในการปฏิบัติงานใหชัดเจน และเกิดความเรียบรอย กิจรรม คือ การจัดกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรู 
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และพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางที่เหมาะสมการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา      

จึงควรยืดหยุนพอควรนับต้ังแตหลกัสตูรควรปรบัปรุงใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน สภาพของบุคลากร

และทรัพยากรที่มีอยู การจัดวิชาการตาง ๆ สําหรับการเรียนการสอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมในหลักสูตร

และเสริมหลักสูตร ควรจัดใหเพียงพอและหลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการ 

ความถนัดของนักเรียนจะชวยเปนแนวทางพัฒนาการเรียนรู การปรับตัว บุคลิกภาพของนักเรียนได

อยางเหมาะสม กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ บางเรื่องเปนสิ่งที่ลาสมัยไมเหมาะกับสภาพปจจุบันควร      

มีการปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงข้ึนการบริหารและการจัดการน้ัน ผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญย่ิงในการ

ดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพเกิดความราบรื่นเรียบรอยและเจริญกาวหนาผูบริหารจึงควรปฏิบัติตน

ใหเหมาะสมไมควรใชอํานาจหนาที่ทางเผด็จการไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัด สิ่งใดที่จะเปน

อุปสรรคตอการทํางานควรมีการยืดหยุนบางแตตองไมทําใหเสียผลประโยชนหรือเปาหมายขององคการ

ผูบริหารควรเปนผูสรางความไววางใจใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความเอื้ออาทรตอเพื่อน

รวมงานไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา แตควรวางตัวเสมือนเปนเพื่อนรวมงานเพื่อไมใหเกิดชองวาง

ซึ่งกันและกัน ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยวิธีการตาง ๆ เชน การยกยอง

ชมเชยหรือการใหรางวัลในบางโอกาส พยายามสรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหเกิดความเปนมิตร 

ใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรในทุกฝายยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในสถานศึกษาได 

  2.1 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยพัฒนาในระดับสูงข้ึนทุกปการศึกษา รองลงมา 

ไดแก นักเรียนช้ันสูงของโรงเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไดจํานวนมาก และนักเรียนไดรับ

รางวัลจากการเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ คาเฉลี่ยตํ่ากวาขอ

อื่น ๆ ผลการวิจัยเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะในดานตาง ๆ ของนักเรียนการ

ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมความพึงพอใจในการทํางานของครู และบุคลากรในสถานศึกษาประสิทธิผล

ของสถานศึกษาไมได หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางเดียว หรือความพึงพอใจในการทํางาน

อยางเดียวแตหมายถึง การบรรลุเปาหมายหรอืวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา ปวีณา ฉุยกลม (2555 

: 43) โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสูง ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Mott (1972 cited in Hoy & Miskel 1991 : 398) สรุปไดวา คุณภาพที่เกิดกับผูเรียน

นอกจากจะเปนผูที่มีความสนใจในการศึกษาเลาเรียนมีความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอดเย่ียม  

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเปนที่นาพอใจแลว ยังมีการพัฒนาความรูความสามารถทักษะ เจตคติ 

คานิยมและคุณธรรมตาง ๆ ที่พึงปรารถนาใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตและอยูในสังคมอยางมีความสุข 

องคประกอบในการเสริมสรางประสิทธิผลทั้งดานปริมาณและภาพของนักเรียนน้ัน นอกจากปจจัยตาง  ๆ

ไดแก อาคารสถานที่เหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของผูบริหารบรรยากาศสิ่งแวดลอมรมรื่น 
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สะอาด สวยงาม วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอและทันสมัยตอการเรียนการสอนแลวบุคลากรที่สําคัญ ไดแก

ผูบริหารและครูเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอประสิทธิผลของสถานศึกษาหากผูบริหารมีความรู

ความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและมองเห็นถึงความสําคัญของงานวิชาการ      

ในสถานศึกษาอยางแทจริงหาแนวทางการสงเสริมและพัฒนางานทางวิชาการใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน

เปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาลผูปกครองและชุมชนสรางบรรยากาศการทํางานที่กอใหเกิด

ประสิทธิผล ครูรูบทบาทหนาที่ของตนเองพฒันาความรู และความสามารถของตนเองอยูเสมอวางแผน 

การพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมโดยยึดกระบวนการและผูเรียนเปนศูนยกลางของการ

เรียนการสอนตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความเจริญทางดาน

เทคโนโลยีแลวเปนที่เช่ือวาสถานศึกษาจะตองบรรลุวัตถุประสงคเกิดประสิทธิผลในดานปริมาณและ

คุณภาพของผูเรียน  

  2.2 ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก นักเรียน

ในโรงเรียนมีความกระตือรือรนเอาใจใสตอการศึกษาเลาเรียน รองลงมา ไดแก ผูปกครองพึงพอใจตอ

การมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติของนักเรียน และโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา

ระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ  

   ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก การมีความคิดเห็น ทาที ความรูสึกหรือ

พฤติกรรมของผูที่ไดรับการศึกษาแสดงออกในทางที่งามสมเหตุสมผลและสอดคลองกับความตองการ

ของสังคมการศึกษานอกจากจะเสริมสรางความเจริญบุคคลทั้ง 4 ดาน กลาวคือ ดานรางกายใหสมบูรณ

แข็งแรงพัฒนาการสวนตาง ๆ เหมาะสมกับวัย ดานสติปญญามีความใฝรูใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะห

อยางมีเหตุผลเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขและดานจิตใจ รูจักเหตุผล มีวินัย

คุณธรรมจริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงามแลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Mott (1972 cited in 

Hoy & Miskel, 1991 : 398) สรุปวา ทัศนคติทางบวกจะเปนผลที่เกิดจากผูไดรับการศึกษาครบ        

ทั้ง 4 ดานดังกลาวมาแลวผูที่มีทัศนคติทางบวกจะเปนผูที่มีความรูสึกและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ 

เปนที่พึงประสงคของสังคม โดยสวนรวมมีจิตในกวางขวางไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคม       

มีความมั่นคงทางจิตใจ มีเหตุผลยอมรับกติกาในสังคมที่ไดกําหนดข้ึนและปฏิบัติดวยความจริงใจ          

มีจิตใจเปนประชาธิปไตย ยอมรับ และเคารพความคิดเห็นของสวนรวมเห็นความสําคัญและคุณคา       

ของการอยูรวมกันในสังคมใหความรวมมือและรวมใจตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวง

ดวยดีเปนผูที่มีความสามารถควบคุมจิตใจ และมีวินัยในตนเอง อดกลั้นและกลาเผชิญกับเหตุการณ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีของสังคมรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความ

เอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย ตลอดจนอบรมสั่งสอนนักเรยีนใหเปนคนดีมีคุณธรรมจรยิธรรมอยูในระเบียบ

วินัยรูจักพัฒนาตนเอง มีเจคติที่ดีตอการศึกษาและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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  2.3 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก โรงเรียนนํา

เทคโนโลยี และสื่อตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ รองลงมา ไดแก โรงเรียน 

มีการนําผลจากการทดสอบนักเรียนไปใชในการวางแผนเพื่อจัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และโรงเรียนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและครูเขาใจ

และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลไดสอดคลองกับ

หลักสูตร คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากในองคการตาง ๆ ประกอบดวย 

“คน” และ “งาน” สถานศึกษาซึ่งเปนองคกรทางการศึกษาก็เชนเดียวกันยอมประกอบดวยผูบริหาร

สถานศึกษา ครอูาจารย นักเรียน และนักการภารโรงทําใหเกิดการเรียนการสอนอยางสมบูรณการจัด

การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Mott (1972 cited in Hoy & Miskel, 

1991 : 398) สรุปไววาประสิทธิผลน้ันสถานศึกษาจะตองมีความสามารถในการปรับตัวอยางเหมาะสม 

การกําหนดนโยบายของสถานศึกษาจะตองสอดคลองทันสมัยกับความเจริญกาวหนา และความ

เปลี ่ยนแปลงนโยบายของสถานศึกษา ไมควรยึดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมไดจะทําใหลาสมัย           

ในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะในดานการ

เรียนการสอนควรมีนวัตกรรม มีสื่อการสอนใหม ๆ มีการคนควา และพัฒนาสื่ออุปกรณการสอนอยาง

สม่ําเสมอปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหสะดวก รมรื่น เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการ

และเกิดบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหาร และครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัวไมหยุดน่ิง ตอง

พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการรูปแบบการบริหารงาน และการดําเนินงานตาง ๆ ใหมีความ

คลองตัวตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม 

ๆ อยูเสมอ การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีความรู เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุขน้ัน จะตองมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมครูตองสรางกระบวนการและวิธีการเรียนรูใหกับผูเรียน

ทั้งเน้ือหาวิชา และคุณธรรม จริยธรรมมากกวาที่จะบอกความรู หรือสอนหนังสือธรรมดา เพราะวิธีการ

เรียนรู หรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการที่ติดตัวนักเรียนสามารถนําไปใชในการ

ประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

  2.4 ดานความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก เมื่อเกิดปญหา        

ในดานการจัดการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน หลักสูตรในปญหาในดานของผูปกครองครู

สามารถแกปญหาไดดี รองลงมา ไดแก การแกปญหาตาง ๆ ของโรงเรียนสวนใหญสรางความพึงพอใจ

ใหแกบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและชุมชน และโรงเรียนมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน

ไดดี คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก องคการตาง ๆ หรือสถานศึกษา

ยอมมีรูปแบบในการบริหารงาน เพื่อใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวการกําหนดรูปแบบ
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การบริหารงานสถานศึกษาจะมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับขนาด และภารกิจของสถานศึกษา 

แตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารแบบใดก็ตามในการทํางานของสถานศึกษายอมประกอบดวย องคประกอบ

ตาง ๆ ไดแก เปาหมาย คือ การบงช้ีถึงความสําเร็จสูงสุดที่เกิดจากการทํางาน บทบาทหนาที่เปน

สวนประกอบรองลงมาเพื่อรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ

ตามเปาหมายที่กําหนดไวการประสานงานเปนแนวทางของการรวมมือในการปฏิบัติงานใหชัดเจน 

และเกิดความเรียบรอย กิจรรม คือ การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย            

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Mott (1972 cited in Hoy & Miskel, 1991 : 398) สรุปไดวา       

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของบุคคลตาม

แนวทางที่เหมาะสมการบริหารและการจัดการในสถานศึกษาจึงควรยืดหยุนพอควรนับต้ังแตหลักสูตร

ควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน สภาพของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู การจัดวิชาการ

ตาง ๆ สําหรับการเรียนการสอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร ควรจัดให

เพียงพอและหลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการ ความถนัดของนักเรียนจะชวย

เปนแนวทางพัฒนาการเรียนรู การปรับตัว บุคลิกภาพของนักเรียนไดอยางเหมาะสม กฎระเบียบ

ขอบังคับตาง ๆ บางเรื่องเปนสิ่งที่ลาสมัยไมเหมาะกับสภาพปจจุบันควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงข้ึน

การบริหารและการจัดการน้ัน ผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญย่ิงในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพเกิด

ความราบรื่นเรียบรอยและเจริญกาวหนาผูบริหารจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสมไมควรใชอํานาจหนาที่

ทางเผด็จการไมสมควรยึดกฎระเบยีบโดยเครงครัด สิ่งใดที่จะเปนอุปสรรคตอการทํางานควรมีการยืดหยุน

บางแตตองไมทําใหเสียผลประโยชนหรือเปาหมายขององคการผูบริหารควรเปนผูสรางความไววางใจ

ใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมงานไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา 

แตควรวางตัวเสมือนเปนเพื่อนรวมงานเพื่อไมใหเกิดชองวางซึ่งกันและกัน ควรมีการสรางขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานโดยวิธีการตาง ๆ เชน การยกยองชมเชยหรือการใหรางวัลในบางโอกาส 

พยายามสรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหเกิดความเปนมิตรใหความรวมมือรวมใจแกบุคลากรในทุกฝาย

ยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในสถานศึกษาได 

 3.  ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิารกับประสทิธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีความสัมพันธกันในทางบวก (r 

= 0.803) อยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา โดยกําหนดกลยุทธ 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 

โดยคํานึงถึงบริบทของสถานศึกษาเปนหลัก ดังน้ันประสิทธิผลของสถานศึกษาก็คือความสําเร็จ       

ของโรงเรียนที่เกิดจากการบริหารงานของผูบริหารและบุคลากรทุกคนที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน

หรือการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียน โดยที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนสูงข้ึนและสามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติในทางบวกตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียนและรวมทั้งสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อใหสามารถดําเนินงาน

ไดบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยรวมอยูในระดับสูง (r = 0.803) 

เมื่อแยกเปนรายดานปรากฏวา การบริหารเชิงกลยุทธมีความสัมพันธกันในระดับสูง (r = 0.721) กับ

ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนมีความสัมพันธกันในระดับสูง 

(r = 0.800) กับดานความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกมีความสัมพันธกันใน

ระดับสูง (r = 0.780) กับดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนและมีความสัมพันธกัน

ในระดับปานกลาง (r = 0.698) กับดานความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน ผลการวิจัย

สอดคลองกบั อมรรัตน เถ่ือนทอง (2552 : 74) ไดศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณา

การบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษาเปนรายได พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษาอยูใน

ระดับมากทุกดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การจัดทํากลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ 

และการประเมินผลและการควบคุม และจันจิรา เพ็งคลาย (2553 : 10) ไดศึกษาระดับการบริหาร

เชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจงัหวัดชุมพร จากการศึกษาพบวา การบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาล

ตําบลในจังหวัดชุมพรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหา

นอย 3 ลําดับไดแก การจัดทํากลยุทธ การตรวจสอบสภาพแวดลอม และการปฏิบัติตามกลยุทธ การมี

สวนรวมของการบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร โดยรวมมีความสัมพันธทางบวก

อยูในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนา นาคมุสิก 

(2558 : 86) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร 

จํานวน 115 คน และครูผูสอน จํานวน 312 คน รวม 427 คน โดยใชแบบสอบถาม 2 สวน คือ        

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.982 และ 0.984 

ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ไดแก สถิติ

คาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัยพบวา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบรหิารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรยีน อยูในระดับปานกลาง และ

จากการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความแตกตางกันตาม

ประสบการณในการทํางาน และยังพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ทั้ง 4 ดาน สามารถ

ทํานายประสิทธิผลของโรงเรียน รอยละ 97.10  
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ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผล 

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 พบวา             

การบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ          

การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ ประสิทธิผลในการบริหาร         

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยคือ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติ

ทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และความสามารถการแกไขปญหาภายในโรงเรียน 

ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 1.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ควรกําหนดนโยบาย

ในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหชัดเจน ควรนํารูปแบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ที่ไดจาก

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษารายละเอียดแตละองคประกอบ เพื่อพิจารณาตัดสินใจในการเลือก

รูปแบบในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา นําไปพัฒนาหลักสูตรการอบรมใหผูบริหารสถานศึกษาได

จริง โดยเนนถึงความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 

 2.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ควรสงเสริม

สนับสนุนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไป

ปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ เพราะมีประโยชนมากตอองคกรก็คือสามารถทําใหองคกรสามารถ

บรรลุเปาหมายตามที่ไดวางไว เพื่อจะไดกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนทําใหองคกรสามารถ

คาดการณถึงปญหาและโอกาสที่จะเปนในอนาคต เอื้ออํานวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและทิศทาง          

ในอนาคตที่ชัดเจน เปนเครื่องมือทีส่ําคัญทีช่วยใหผูบริหารระดับสูงสามารถบริหารองคการในขอบเขต

ที่กวางไดเทากับชวยลดความเสี่ยง ชวยใหนักบริหารวางแผนกลยุทธไดดีและไดงายกวาเดิม 

ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 

จากผลการวิจัยเพื่อใหการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุดแกสถานศึกษา ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1.  จากผลวิจัยพบวา มีการแจงใหบุคลากรทราบเกี่ยวกับเปาหมายของสถานศึกษา

อยางชัดเจนคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

สถานศึกษาเพื่อหาจุดแข็ง จุดออนในการพัฒนาสถานศึกษา มีการสนับสนุนใหบุคลากรทุกฝาย ไดแก
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ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และผูบริหารควรช้ีแจงให

บุคลากรในโรงเรียนทราบเกี่ยวกับเปาหมายของสถานศึกษาอยางชัดเจน 

 2.  จากผลวิจัยพบวา มีการบริหารจัดการตามข้ันตอนและตาราง ที่กําหนดไวตาม

แผนปฏิบัติการประจําป คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแกครู มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่กําหนด 

และการบริหารจัดการตามข้ันตอนและตารางที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อมุงเนนการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบ และแตงต้ังคณะกรรมการทํางานอยางชัดเจนเพื่อใหกลยุทธเกิดประโยชนแก

สถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพโดยมีผูบริหารเปนผูนําในการปฏิบัติและบุคลากร         

ทุกคนใหความรวมมือ 

 3.  จากผลวิจัยพบวา การสรางระบบการประเมินแผนงานและโครงการคาเฉลี่ยตํ่ากวา

ขออื่น ๆ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ         

ของสถานศึกษา มีการสนับสนุนใหครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ

การติดตามและประเมินผล และมีการสรางระบบการประเมินแผนงานและโครงการ เพื่อกําหนดประเด็น

ของการปรับปรุง พัฒนา กําหนดทางเลือกวิธีการและเปาหมายที่จะปรับปรุง พัฒนาแผนปฏิบัติการ

ประจําป นําเสนอรางแผนปฏิบัติการประจําปของปถัดไป ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณา นําเสนอราง

แผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอมติความเห็นชอบ ผูบริหารสถานศึกษา 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รวมลงนาม และประกาศเพื่อนํามาใชในการบริหารตอไป 

 4.  จากผลวิจัยพบวา นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมกจิกรรมการ ประกวดแขงขัน

ทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ ผูบริหารสถานศึกษาควร จัดกิจกรรมหรือ

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนภายในโรงเรียน นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนควรจัดรางวัลใหกับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมการ

ประกวดแขงขันทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ  

 5.  จากผลวิจัยพบวา โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม      

ของนักเรียนภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอคาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดอบรม

นักเรียนใหมีจิตใจเปนสาธารณะและปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับวัยและโอกาสและสถานการณไดดี 

นักเรียนตองรูจักพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ของนักเรียนภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 6.  จากผลวิจัยพบวา โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและครูเขาใจและ

สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลไดสอดคลองกับหลักสูตร

คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหคณะครูในโรงเรียนไดปรับปรุง
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พัฒนาวิธีการสอนหรือพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนมาใชในการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียน

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและครูเขาใจและสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผลไดสอดคลองกับหลักสูตร 

 7.  จากผลวิจัยพบวา โรงเรียนมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนไดดี

คาเฉลี่ยตํ่ากวาขออื่น ๆ ผูบริหารโรงเรียนและครูควรรวมมือกันแกปญหาดานตาง ๆ ของโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนและครูสามารถแกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณฉุกเฉินในโรงเรียนได และโรงเรียน

ตองมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนไดดี 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลการจัดการ

ความรูของสถานศึกษา เพื่อนํามาพัฒนาสถานศึกษาหรือองคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 2.  ควรทําการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สัมพันธกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา เพื่อจะไดรูวาผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใดที่จะทําใหองคกรมี

ประสิทธิผล 

 3.  ควรมีการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธ

กับการจัดการความรูในสถานศึกษา เพื่อนํามาพัฒนากับบุคลากรในสถานศึกษา 

 4.  ควรศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยอาจใชตัวแปร

อื่น ๆ เชน บรรยากาศ วัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษา มาเปนตัวแปรรวมกับการบริหารเชิงกลยุทธ 

ที่อาจเปนตัวแปรที่อาจเปนปจจัยและกระบวนการที่เช่ือมโยงได เพื่อนํามาพัฒนางานวิจัยดานอื่น ๆ 

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 


