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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เรื่อง 

ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

คําชี้แจง 

1.  ผูตอบแบบสอบถามฉบับน้ี คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหนาที่การสอนใน

สถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

2.  แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหาร

เชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

เขต 3 

3.  คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี

โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง 

4.  แบบสอบถามฉบับน้ีมี 3 ข้ันตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารในสถานศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 30 ขอ 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 24 ขอ 

คําตอบของทานจะไดรับการวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับและจะนําเสนอ โดยภาพรวม 

ดังน้ันจึงไมมีผลกระทบหรือเกิดความเสียหายตอตัวทานแตประการใด ตอหนาที่การงานของทาน 

ผลการวิจัยครั้งน้ีจะทําใหทราบวาผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ตามทัศนะของครู มีความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 อยางไร 

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา คงจะไดรับความรวมมือดวยดี  

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ไดเสียสละเวลาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 

 

(นางพรพิมล  อุนเสียม) 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 

แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่เปนจรงิเกี่ยวกับสถานภาพของทาน 

 1. เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 

 2. ตําแหนง 

   ครู 

   ผูบริหารสถานศึกษา 

 

 3. ปจจบุันทานมอีายุอยูในชวงใด 

   ตํ่ากวา 30 ป 

   30 – 40 ป 

    41 – 50 ป 

    มากกวา 50 ป 

 

 4. วุฒิการศึกษาสูงสุดทีท่านไดรับ 

    ปริญญาตร ี

    สูงกวาปริญญาตร ี

 

 5. ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

    ตํ่ากวา 10 ป 

    10 - 20 ป 

    21 ปข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 

แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของครูเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร  

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

 ที่ปฏิบัติตามความเปนจริงของสถานศึกษาของทานวามีการปฏิบัติมากนอยเพียงใด 

  5 หมายถึง   การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง   การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

  3 หมายถึง   การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง   การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

  1 หมายถึง   การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ขอ การบริหารเชิงกลยุทธ 
ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

 

1. 

การกําหนดกลยุทธ 

มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาเพื่อหา

จุดแข็ง จุดออนในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

 

     

(........) 

2. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาเพื่อหา

โอกาสและอปุสรรคในการพัฒนาสถานศึกษา 

     (........) 

3. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมมากําหนดกลยุทธในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

     (........) 

4. มีการกําหนดทิศทางในการพฒันาสถานศึกษาอยางชัดเจน      (........) 

5. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของ

สถานศึกษา 

     (........) 

6. มีการแจงใหบุคลากรทราบเกี่ยวกับเปาหมายของ

สถานศึกษาอยางชัดเจน 

     (........) 

7. มีการสงเสริมการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพือ่นําขอมลูมา

วิเคราะห ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

     (........) 

8. มีการเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน

การกําหนดเปาหมายของสถานศึกษา 

     (........) 
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ขอ การบริหารเชิงกลยุทธ 
ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

9. มีการสนับสนุนใหบุคลากรทุกฝาย ไดแก ครู ผูปกครอง 

และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนเพือ่พัฒนาสถานศึกษา 

 

 

    (........) 

10. มีการสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธขาวสารของ

สถานศึกษาใหผูปกครองและชุมชนรับทราบอยางสม่ําเสมอ 

     (........) 

 

11. 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่กําหนด 

      

(........) 

12. มีการบรหิารจัดการตามข้ันตอนและตารางทีก่ําหนดไว

ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

     (........) 

13. มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา      (........) 

14. มีการมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     (........) 

15. มีการมุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ      (........) 

16. มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช

เทคนิควิธีที่หลากหลาย 

     (........) 

17. มีการสนับสนุนการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรที่

หลากหลายตามความตองการของผูเรียน 

     (........) 

18. มีการสงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาในการจัดการเรียน

การสอนที่มปีระสิทธิภาพ 

     (........) 

19. มีการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการ

เรียนการสอนแกคร ู

     (........) 

20. มีการเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมสีวนรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อสรางความสมัพันธอันดีในหมูคณะ

และความเขมแข็งทางวิชาการ 

     (........) 

 

21. 

การประเมินกลยุทธ 

มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของ

สถานศึกษา 

      

(........) 

22. มีการสรางระบบการประเมินแผนงานและโครงการ      (........) 

23. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

และนําผลการประเมินมาปรับปรงุการดําเนินงาน 

     (........) 
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ขอ การบริหารเชิงกลยุทธ 
ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

24. มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน

และโครงการของสถานศึกษา 

     (........) 

25.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ

ของสถานศึกษา 

     (........) 

26. มีการรายงานผลการดําเนินงานทีส่นองตอนโยบาย 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะที่พงึ

ประสงคทีส่ถานศึกษากําหนด  

     (........) 

27. มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช

เทคนิควิธีการที่หลากหลาย 

     (........) 

28.  มีการสนับสนุนใหครู และบุคลากรทางการศึกษามสีวน

รวมในการกําหนดหลักเกณฑ การติดตามและประเมินผล 

     (........) 

29. มีการปรบัโครงสรางการปฏิบัติงานเพือ่พัฒนาสถานศึกษา      (........) 

30. มีการเสริมแรงและสรางขวัญกําลังใจ ดวยเทคนิค วิธีตาง 

ๆ ในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ

สถานศึกษา 

     (........) 
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ตอนท่ี 3 

แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของครูเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามความเปน

 จริงของสถานศึกษาของทานวามีการปฏิบัติมากนอยเพียงใด 

  5 หมายถึง   สถานศึกษามีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง   สถานศึกษามีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

  3 หมายถึง   สถานศึกษามีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง   สถานศึกษามีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 

  1 หมายถึง   สถานศึกษามีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 

 

ขอ ประสิทธิผลของการบริหารงาน 
ระดับประสิทธิผล สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

 

 

1. 

ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

มีกิจกรรมหรือโครงการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ภายในโรงเรียน 

 

 

     

 

(........) 

2. จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนภายในโรงเรียนไดรับความพงึพอใจมีความ

ดําเนินงานในระดับนาพึงพอใจ 

     (........) 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยพฒันาใน

ระดับสูงข้ึนทกุปการศึกษา 

     (........) 

4. นักเรียนช้ันสูงสุดของโรงเรียนสามารถเขาศึกษาตอใน

ระดับสูงข้ึนไดจํานวนมาก 

     (........) 

5. นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมกิจกรรมการประกวด

แขงขันทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ  

     (........) 

6. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     (........) 



 124 

ขอ ประสิทธิผลของการบริหารงาน 
ระดับประสิทธิผล สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

 

7. 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

ผูปกครองพึงพอใจตอการมีระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความประพฤติของนักเรียน 

      

 

(........) 

8. นักเรียนมีจิตใจเปนสาธารณะและปฏิบัติตนไดเหมาะสม

กับวัยโอกาสและสถานการณไดดี 

     (........) 

9. นักเรียนรูจกัพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน      (........) 

10. นักเรียนใหความรวมมอื รวมใจตอการปฏิบัติภารกิจของ

สวนรวมใหสําเร็จลลุวงไปดวยดี 

     (........) 

11. นักเรียนในโรงเรียนมีความกระตือรือรนเอาใจใสตอ

การศึกษาเลาเรียน 

     (........) 

12. โรงเรียนจัดกิจกรรมพฒันาระเบยีบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ของนักเรียนภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

     (........) 

 

13. 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

โรงเรียนนําเทคโนโลยี และสื่อตาง ๆ มาใชในการเรียน

การสอนและการบรหิารจัดการ 

      

 

(........) 

14. คณะครูในโรงเรียนไดปรับปรงุพฒันาวิธีการสอนหรอืพัฒนา

นวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

     (........) 

15. โรงเรียนปรบัปรุงพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและครเูขาใจ

และสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน

และการประเมินผลไดสอดคลองกบัหลักสูตร 

     (........) 

16. โรงเรียนมกีารพฒันาหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงาน

ในดานตางๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงานและครู

มีการยอมรบัในการเปลี่ยนแปลง 

     (........) 

17. โรงเรียนมกีารนําผลจากการทดสอบนักเรียนไปใชในการ

วางแผนเพื่อจัดทําแผนงานโครงการในการพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

     (........) 

18. สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็วครูและ

บุคลากรในโรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองใหเขากับ

สิ่งแวดลอมไดดี 

     (........) 
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ขอ ประสิทธิผลของการบริหารงาน 
ระดับประสิทธิผล สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

 

19. 

ความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนและครูรวมมือกันแกปญหาดานตาง ๆ 

ของโรงเรียน 

      

 

(........) 

20. โรงเรียนมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน

ไดดี 

     (........) 

21. คณะครูในโรงเรียนสวนใหญมีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการสอน การปกครอง

นักเรียน งานรับผิดชอบพเิศษอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายของโรงเรียน 

     (........) 

22. เมื่อเกิดปญหาในดานการจัดการเรียนการสอน การ

ปกครองนักเรียน หลักสูตรในปญหาในดานของผูปกครอง

ครูสามารถแกปญหา  ไดดี 

     (........) 

23. ผูบริหารโรงเรียนและครูสามารถแกปญหาเรงดวนหรือ

เหตุการณฉุกเฉินในโรงเรียนได 

     (........) 

24. การแกปญหาตาง ๆ ของโรงเรียนสวนใหญสรางความพงึ

พอใจใหแกบุคลากรทกุคนในโรงเรียนและชุมชน 

     (........) 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 

 

ดานการบริหารการศึกษา 

1.  นางกรรณิกา  ปานนุช  ตําแหนง   ศึกษานิเทศก  

       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

       สุราษฎรธานี เขต 3 

      วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

      การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

       สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสรุาษฎรธานี 

2.  นายวุฒิไกร  เลื่อนแปน  ตําแหนง   ผูอํานวยการโรงเรียนบานสอง 

       โรงเรียนบานสอง อําเภอเวียงสระ  

       จังหวัดสุราษฎรธานี 

      วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

      การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

       สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.  นายเชษฐ  สําลีพันธ   ตําแหนง   ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงสระ 

       โรงเรียนเวียงสระ อําเภอเวียงสระ 

       จังหวัดสุราษฎรธานี 

      วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

      การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

       สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

4.  นายบัญญัติ  กรายแกว  ตําแหนง   ผูอํานวยการโรงเรียนบานหานเพชร 

       โรงเรียนบานหานเพชร อําเภอเวียงสระ 

       จังหวัดสุราษฎรธานี 

      วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ 

      การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

       สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ดานภาษาไทย 

5.  นางเมตตา  กลิ่นเมฆ   ตําแหนง  ครู  

      วิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ 

       โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงออนเผดิมวิทยา) 

       อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี 

      การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา 

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสรุาษฎรธานี 

6.  นางวิมลรัตน  โพธ์ิประดิษฐ  ตําแหนง ครู   

      วิทยฐานะ ครูชํานาญการพเิศษ 

       โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงออนเผดิมวิทยา) 

       อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี 

      การศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดานการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

7.  นายสาธิต  เสือทอง   ตําแหนง ครู   

      วิทยฐานะ ครูชํานาญการพเิศษ 

       โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงออนเผดิมวิทยา) 

       อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี 

      การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

       สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

       มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามผูเช่ียวชาญ 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย (สําหรับผูเช่ียวชาญ) 

เรื่อง 

ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ผูวิจัยตองการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนผูบริหารและ

ครูซึ่งปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

จํานวน 313 คน โดยมีตัวแปรที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 

ตัวแปรตน ประกอบดวย 

 1. การบริหารเชิงกลยุทธ 

  1.1 การกําหนดกลยุทธ 

  1.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

  1.3 การประเมินกลยุทธ 

ตัวแปรตาม ประกอบดวย 

 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  2.1 ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

  2.2 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

  2.3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

  2.4 ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน 

เครื่องมือการวิจัยน้ีมีทั้งหมด 2 ชุด เปนแบบสอบถามมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale)       

5 ระดับ จํานวน 2 ตอน ตอนที่ 1 จํานวน 30 ขอ และตอนที่ 2 จํานวน 24 ขอ วิเคราะห ขอมูลโดย 

การหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาคาความสัมพันธโดยสถิติการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

แบบเพียรสัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 
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คําชี้แจง โปรดประเมินและใหขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไขแบบประเมิน โดย

ทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางโดยกําหนดคะแนนสําหรับการพิจารณาขอคําถาม ดังน้ี 

  +1 หมายถึง ถาแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหาตามจุดประสงคที่ตองการวัด 

  0 หมายถึง ถาไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับเน้ือหาตามจุดประสงคที่ตองการวัด 

  -1 หมายถึง ถาแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับเน้ือหาตามจุดประสงคที่ตองการวัด 

 

ตัวอยางแบบสอบถาม 

ขอ การบริหารเชิงกลยุทธ 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0 -1 

 

0. 

การกําหนดกลยุทธ 

มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาเพื่อหาจุดแข็ง 

จุดออนในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

 

  

 

ขอ 0. ทานทําเครื่องหมาย  ลงในชอง +1 แสดงวาทานมีความเห็นวาขอคําถามสอดคลองกับ

เน้ือหาตามจุดประสงคที่ตองการวัด 

 

 คําถามของทานจะใชสําหรับการวิจัย ซึ่งผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับและจะนําเสนอโดย

ภาพรวม ดังน้ันจึงไมมีผลกระทบหรือเกิดความเสียตอตัวทานแตประการใด 

 ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ไดเสียสละเวลาใหความอนุเคราะหชวยตรวจและ

ปรับปรุงแบบสอบถามใน ครั้งน้ี 

 

(นางพรพิมล  อุนเสียบ) 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ติดตอ : โทร. 093-6721915  
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหาร 

การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโดย

การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม

เปาหมายที่วางไวโดยคํานึงถึงบริบทของสถานศึกษาเปนหลัก ประกอบดวย 7 ดาน 

 1. การกําหนดกลยุทธ หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา

โดยการพัฒนาวิสัยทัศนและพันธกิจ การวิเคราะหอุปสรรคและโอกาสภายนอกขององคกร การ

ตัดสินใจเกี่ยวกับจุดออน จุดแข็งภายในองคกร การต้ังเปาหมายระยะยาว การสรางทางเลือกดวย กล

ยุทธวิธีและการเลือกกลยุทธเฉพาะทางเพื่อตอสูกับการแข็งขัน การกําหนดกลยุทธจึงประกอบดวยการ

ตัดสินใจในการเลือกกลยุทธที่จะนํามาปฏิบัติใหเกิดประโยชนมากที่สุด กลยุทธในการตัดสินใจระยะ

ยาวในการแขงขันทางความกาวหนาขององคกร การนําเขาธุรกิจใหม ๆ การเลิกธุรกิจ การขยาย

กิจการหรือการดําเนินการหลาย ๆ รูปแบบ การนําเขาทางการตลาดระหวางประเทศ การรวมลงทุน

และการหลีกเลี่ยงเพื่อการตอสูกับคูแขงขัน การจัดสรรทรัพยากรซึ่งจําเปนสําหรับนําไปใชในการ

ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 

 

ขอ การบริหารเชิงกลยุทธ 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0 -1 

 

1. 

การกําหนดกลยุทธ 

มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาเพื่อหาจุดแข็ง จุดออน

ในการพัฒนาสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

2. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาเพื่อหาโอกาสและ

อุปสรรคในการพฒันาสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

3. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมมากําหนดกลยุทธในการพฒันา

สถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

............................................................................................................ 
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ขอ การบริหารเชิงกลยุทธ 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0 -1 

4. มีการกําหนดทิศทางในการพฒันาสถานศึกษาอยางชัดเจน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

5. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

6. มีการแจงใหบุคลากรทราบเกี่ยวกับเปาหมายของสถานศึกษาอยาง

ชัดเจน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

7. มีการสงเสริมการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพือ่นําขอมลูมาวิเคราะหใน

การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

8. มีการเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกาํหนด

เปาหมายของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

9. มีการสนับสนุนใหบุคลากรทุกฝาย ไดแก ครู ผูปกครอง และชุมชนมี

สวนรวมในการวางแผนเพื่อพฒันาสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

10. มีการสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธขาวสารของสถานศึกษาให

ผูปกครองและชุมชนรบัทราบอยางสม่ําเสมอ 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

............................................................................................................ 
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 2. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยการพัฒนาและสนับสนุนกลยุทธขององคกร การกําหนดเปาหมายประจําป          

การวางแผนนโยบาย การกระตุนผูบริหารพนักงานในการปฏิบัติงาน และการจัดสรรทรัพยากร     

เพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่กําหนด ตลอดจน วัฒนธรรม ความคิดสรางสรรคที่จะสะทอนถึง

โครงสรางขององคกร ทิศทางความสําเร็จของการตลาด การจัดเตรียมงบประมาณ การพัฒนาและ 

การนําระบบขอมูลสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชน การชดเชยคาตอบแทนสําหรับพนักงาน รวมทั้ง

เปนการฝกฝนทักษะบุคคล การมอบหมายงาน และความเสียสละในการปฏิบัติงานทั้งผูบริหารและ

พนักงานใหกาวไฟสูเปาหมายที่วางไว ทําใหการนํากลยุทธไปปฏิบัติประสบความสําเร็จสูงข้ึน 

 

ขอ การบริหารเชิงกลยุทธ 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0 -1 

 

11. 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่กําหนด 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

12. มีการบรหิารจัดการตามข้ันตอนและตารางทีก่ําหนดไวตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

13. มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

14. มีการมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกจิกรรมเสริมหลักสูตร 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

15. มีการมุงเนนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

............................................................................................................ 
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ขอ การบริหารเชิงกลยุทธ 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0 -1 

16. มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการที่

หลากหลาย 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

17. มีการสนับสนุนการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรทีห่ลากหลายตามความ

ตองการของผูเรียน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

18. มีการสงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

19. มีการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

แกคร ู

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

20. มีการเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมสีวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ

กันเพื่อสรางความสัมพันธอันดีในหมูคณะและความเขมแข็งทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

 

 3. การประเมินกลยุทธ หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา

โดยการตรวจสอบข้ันตอนของการบริหารเชิงกลยุทธ มีการทบทวนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับกลยุทธที่ใชในปจจุบัน การวัดผลการปฏิบัติงาน และการนําไปปรับปรุงแกไข

กลยุทธตาง ๆ ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะปจจัยภายในและภายนอกมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง จึงเปนความจําเปนที่จะตองมีการประเมินกลยุทธ เพื่อจะไดทราบถึงผล

ของความสําเร็จวาเปนไปตามเปาหมายขององคกรที่วางไวหรือไม 
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ขอ การบริหารเชิงกลยุทธ 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0 -1 

 

21. 

การประเมินกลยุทธ 

มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

22. มีการสรางระบบการประเมินแผนงานและโครงการ 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

23. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โครงการและนําผลการ

ประเมินมาปรบัปรุงการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

24. มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของ

สถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

25. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของ

สถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

26. มีการรายงานผลการดําเนินงานทีส่นองตอนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สถานศึกษากําหนด 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

27. มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการ 

ที่หลากหลาย 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

............................................................................................................ 
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ขอ การบริหารเชิงกลยุทธ 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0 -1 

28. มีการสนับสนุนใหครู และบุคลากรทางการศึกษามสีวนรวมในการกําหนด

หลักเกณฑ การติดตามและประเมินผล 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

29. มีการปรบัโครงสรางการปฏิบัติงานเพือ่พัฒนาสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

30. มีการเสริมแรงและสรางขวัญกําลังใจ ดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ระดับความสําเร็จของโรงเรียนที่เกิดจากการ

บริหารงานของผูบริหารและบุคลากรทุกคน ที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติกิจกรรม 

ตาง ๆ ของโรงเรียน โดยที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และสามารถ

พัฒนานักเรียนใหมีเจตคติในทางบวก ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนและรวมทั้ง

สามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุ

วัตถุประสงคของโรงเรียน โดยพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4 ดาน ดังน้ี 

 1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีความสําเร็จทางการเรียนสูงขึ้น หมายถึง 

ระดับความสําเร็จที่ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอนจน

สามารถทําใหนักเรียนในโรงเรียนสวนใหญใหมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับสูง

ซึ่งพิจารณาไดจาก เกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียน จํานวนรอยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาตอใน

ระดับสูงข้ึน ความสามารถทางดานวิชาการของนักเรียน ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของครู ตลอดจนนักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทางดานวิชาการ จากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน 
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ขอ ประสิทธิผลของการบริหารงาน 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0 -1 

 

 

1. 

ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

มีกิจกรรมหรือโครงการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายใน

โรงเรียน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

2. จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายใน

โรงเรียนไดรบัความพึงพอใจมีความดําเนินงานในระดับนาพงึพอใจ 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยพฒันาในระดับสูงข้ึน

ทุกปการศึกษา 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

   

4. นักเรียนช้ันสูงสุดของโรงเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได

จํานวนมาก 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

5. นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทาง

วิชาการกับหนวยงานตาง ๆ  

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

6. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียนและกระบวนการจัด 

การเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

............................................................................................................ 
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 2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก หมายถึง ระดับความสําเร็จ

ที่โรงเรียนสามารถในการดําเนินงานภายในโรงเรียน ทั้งการบริหารและการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนนอกจากการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดี ทําให

นักเรียนรูจักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียน เปนที่พึงพอใจของผูปกครอง 

 

ขอ ประสิทธิผลของการบริหารงาน 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0 -1 

 

7. 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

ผูปกครองพึงพอใจตอการมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

ความประพฤติของนักเรียน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

8. นักเรียนมีจิตใจเปนสาธารณะและปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับวัยโอกาส

และสถานการณไดดี 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

9. นักเรียนรูจกัพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

10. นักเรียนใหความรวมมอื รวมใจตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมให

สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

11. นักเรียนในโรงเรียนมีความกระตือรือรนเอาใจใสตอการศึกษาเลาเรียน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

12. โรงเรียนจัดกิจกรรมพฒันาระเบยีบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  

ของนักเรียนภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

............................................................................................................ 
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  3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน หมายถึง ระดับความสําเร็จ                

ที่โรงเรียนสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรอืพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุผลทั้งดานงานวิชาการงานบริหาร 

งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณา

จากการยอมรับของครูตอการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ความรวดเร็วของครูตอการพัฒนาหรือการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานของตนเอง มีความกระตือรือรนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

ตลอดจนพิจารณาผลสัมฤทธ์ิที่ไดจากการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียน 

 

ขอ ประสิทธิผลของการบรหิารงาน 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0  -1 

 

13. 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

โรงเรียนนําเทคโนโลยี และสื่อตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการ 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

14. คณะครูในโรงเรียนไดปรับปรงุพฒันาวิธีการสอนหรอืพัฒนา

นวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

15. โรงเรียนปรบัปรุงพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและครเูขาใจและ

สามารถปรบัเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลไดสอดคลองกับหลักสูตร 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

16. โรงเรียนมกีารพฒันาหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานในดาน 

ตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงานและครูมีการยอมรับ 

ในการเปลี่ยนแปลง 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

............................................................................................................ 
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ขอ ประสิทธิผลของการบรหิารงาน 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0  -1 

17. โรงเรียนมกีารนําผลจากการทดสอบนักเรียนไปใชในการวางแผน 

เพื่อจัดทําแผนงานโครงการในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนักเรียน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

18. สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็วครูและบุคลากรใน

โรงเรียนสามารถปรบัเปลี่ยนตนเองใหกบัสิง่แวดลอมไดดี 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

 

  4. ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน หมายถึง ระดับความสําเร็จที่โรงเรียน

สามารถแกปญหาโดยความรวมมือของผูบริหารโรงเรียนกับครูทั้งทางดานการจัดการเรียนการสอน

และการปกครองนักเรียน การแกปญหาความขัดแยงภายในโรงเรียน ความสามารถในการควบคุม

สถานการณไดเมื่อเกิดปญหาของผูบริหารโรงเรียนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดจนบรรลุวัตถุประสงค

ของโรงเรียน 

 

ขอ ประสิทธิผลของการบริหารงาน 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0 -1 

 

19. 

ความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนและครูรวมมือกันแกปญหาดานตาง ๆ ของโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

 

 

  

20. โรงเรียนมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนไดดี 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

............................................................................................................ 
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ขอ ประสิทธิผลของการบริหารงาน 

คะแนนความ

สอดคลอง 

+1 0 -1 

21. คณะครูในโรงเรียนสวนใหญมีความสามารถในการปฏิบัติงานดาน

การจัดการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน งานรบัผิดชอบพิเศษ

อื่น ๆ เพื่อใหบรรลเุปาหมายของโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

22. เมื่อเกิดปญหาในดานการจัดการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน 

หลักสูตรในปญหาในดานของผูปกครองครูสามารถแกปญหาไดดี 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

23. ผูบริหารโรงเรียนและครูสามารถแกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณ

ฉุกเฉินในโรงเรียนได 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

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

   

24. การแกปญหาตาง ๆ ของโรงเรียนสวนใหญสรางความพงึพอใจใหแก

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและชุมชน 

ขอเสนอแนะ ...................................................................................... 

............................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง 

ตารางสรปุการหาคา IOC 
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ตารางสรปุคา IOC 

ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 

 

ขอ การบริหารเชิงกลยุทธ IOC 

 

1. 

การกําหนดกลยุทธ 

มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาเพื่อหาจุดแข็ง จุดออนในการพัฒนา

สถานศึกษา 

 

1.00 

2. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาเพื่อหาโอกาสและอุปสรรคในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

1.00 

3. มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมมากําหนดกลยุทธในการพฒันาสถานศึกษา 1.00 

4. มีการกําหนดทิศทางในการพฒันาสถานศึกษาอยางชัดเจน 1.00 

5. มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 0.86 

6. มีการแจงใหบุคลากรทราบเกี่ยวกับเปาหมายของสถานศึกษาอยางชัดเจน 0.86 

7. มีการสงเสริมการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพือ่นําขอมลูมาวิเคราะหในการพฒันา

คุณภาพของสถานศึกษา 

1.00 

8. มีการเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกาํหนดเปาหมายของ

สถานศึกษา 

1.00 

9. มีการสนับสนุนใหบุคลากรทุกฝาย ไดแก ครู ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการ

วางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

1.00 

10. มีการสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธขาวสารของสถานศึกษาใหผูปกครองและชุมชน

รับทราบอยางสม่ําเสมอ 

1.00 

 

11. 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่กําหนด 

 

1.00 

12. มีการบรหิารจัดการตามข้ันตอนและตารางทีก่ําหนดไวตามแผนปฏิบัติการประจําป 1.00 

13. มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 1.00 

14. มีการมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกจิกรรมเสริมหลักสูตร 1.00 

15. มีการมุงเนนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 0.86 

16. มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 0.86 
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ขอ การบริหารเชิงกลยุทธ IOC 

17. มีการสนับสนุนการจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรทีห่ลากหลายตามความตองการของ

ผูเรียน 

0.86 

18. มีการสงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 1.00 

19. มีการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแกคร ู 1.00 

20. มีการเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมสีวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อสราง

ความสัมพันธอันดีในหมูคณะและความเขมแข็งทางวิชาการ 

1.00 

 

21. 

การประเมินกลยุทธ 

มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของสถานศึกษา 

 

0.71 

22. มีการสรางระบบการประเมินแผนงานและโครงการ 1.00 

23. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โครงการและนําผลการประเมินมา

ปรับปรงุการดําเนินงาน 

0.86 

24. มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของสถานศึกษา 1.00 

25. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการของสถานศึกษา 0.86 

26. มีการรายงานผลการดําเนินงานทีส่นองตอนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคที่สถานศึกษากําหนด 

0.71 

27. มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลาย 1.00 

28. มีการสนับสนุนใหครู และบุคลากรทางการศึกษามสีวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ 

การติดตามและประเมินผล 

1.00 

29. มีการปรบัโครงสรางการปฏิบัติงานเพือ่พัฒนาสถานศึกษา 0.71 

30. มีการเสริมแรงและสรางขวัญกําลังใจ ดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานให

บรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

1.00 
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แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของการบริหารงาน 

 

ขอ ประสิทธิผลของการบริหารงาน IOC 

 

1. 

ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

มีกิจกรรมหรือโครงการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายในโรงเรียน 

 

0.86 

2. จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายในโรงเรียนไดรับ

ความพึงพอใจมีความดําเนินงานในระดับนาพงึพอใจ 

1.00 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ยพฒันาในระดับสูงข้ึนทุกปการศึกษา 0.71 

4. นักเรียนช้ันสูงสุดของโรงเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไดจํานวนมาก 0.86 

5. นักเรียนไดรับรางวัลจากการเขารวมกิจกรรมการประกวดแขงขันทางวิชาการกับ

หนวยงานตาง ๆ  

0.86 

6. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1.00 

 

7. 

ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวก 

ผูปกครองพึงพอใจตอการมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติของ

นักเรียน 

 

0.86 

8. นักเรียนมีจิตใจเปนสาธารณะและปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับวัยโอกาสและสถานการณ

ไดดี 

1.00 

9. นักเรียนรูจกัพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน 1.00 

10. นักเรียนใหความรวมมอื รวมใจตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี 

0.86 

11. นักเรียนในโรงเรียนมีความกระตือรือรนเอาใจใสตอการศึกษาเลาเรียน 1.00 

12. โรงเรียนจัดกิจกรรมพฒันาระเบยีบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนภายใน

โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

0.71 

 

13. 

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

โรงเรียนนําเทคโนโลยี และสื่อตาง ๆ มาใชในการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการ 

 

0.86 

14. คณะครูในโรงเรียนไดปรับปรงุพฒันาวิธีการสอนหรอืพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนมาใช

ในการจัดการเรียนการสอน 

0.86 

15. โรงเรียนปรบัปรุงพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและครเูขาใจและสามารถปรับเปลี่ยน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลไดสอดคลองกบัหลักสูตร 

 

1.00 
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ขอ ประสิทธิผลของการบริหารงาน IOC 

16. โรงเรียนมกีารพฒันาหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานในดานตาง ๆ ใหมีความ

คลองตัวตอการปฏิบัติงานและครมูีการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง 

0.71 

17. โรงเรียนมกีารนําผลจากการทดสอบนักเรียนไปใชในการวางแผนเพื่อจัดทําแผนงาน

โครงการในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

1.00 

18. สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็วครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถ

ปรับเปลี่ยนตนเองใหกับสิ่งแวดลอมไดดี 

0.86 

 

19. 

ความสามารถในการแกไขปญหาภายในโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนและครูรวมมือกันแกปญหาดานตาง ๆ ของโรงเรียน 

 

1.00 

20. โรงเรียนมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนไดดี 0.86 

21.  คณะครูในโรงเรียนสวนใหญมีความสามารถในการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียนการ

สอน การปกครองนักเรียน งานรับผิดชอบพเิศษอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

โรงเรียน 

1.00 

22. เมื่อเกิดปญหาในดานการจัดการเรียนการสอน การปกครองนักเรียน หลักสูตรใน

ปญหาในดานของผูปกครองครสูามารถแกปญหาไดดี 

0.71 

23. ผูบริหารโรงเรียนและครูสามารถแกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณฉุกเฉินในโรงเรียน 0.86 

24. การแกปญหาตาง ๆ ของโรงเรียนสวนใหญสรางความพงึพอใจใหแกบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนและชุมชน 

0.86 
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ภาคผนวก จ 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

ดานการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

ขอ การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การประเมินกลยุทธ 

1 .954 .954 .954 

2 .956 .954 .955 

3 .954 .954 .954 

4 .955 .954 .956 

5 .955 .954 .954 

6 .955 .955 .956 

7 .954 .954 .953 

8 .953 .955 .953 

9 .956 .955 .954 

10 .955 .954 .955 

รวม .955 .954 .954 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases = 30.0  N of Items = 30 

Alpha = .954 
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คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

ขอ 

ความสามารถในการผลิต

นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูงขึ้น 

ความสามารถ 

ในการพัฒนานักเรียน 

ใหมีเจตคติทางบวก 

ความสามารถ 

ในการปรับเปลี่ยน

และพัฒนาโรงเรียน 

ความสามารถ 

ในการแกปญหา

ภายในโรงเรียน 

1 .920 .919 .920 .920 

2 .925 .922 .920 .924 

3 .922 .920 .921 .922 

4 .922 .921 .922 .922 

5 .923 .921 .920 .923 

6 .923 .924 .924 .921 

รวม .923 .921 .921 .922 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases = 30.0  N of Items = 24 

Alpha = .922 
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สรุปคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

ดานการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร และประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

 

ขอ ดานการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

1 .955 .923 

2 .954 .921 

3 .954 .921 

4 - .922 

 .954 .922 

รวม 0.94 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๒๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน นางกรรณิกา  ปานนุช 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

  ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓ 
 

 ดวย พรพิมล  อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๒๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน นายวุฒิไกร เลื่อนแปน 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

  ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓ 
 

 ดวย พรพิมล  อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐  
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๒๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน นายเชษฐ สําลีพันธ 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

  ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓ 
 

 ดวย พรพิมล  อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๒๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน นายบัญญัติ กรายแกว 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

  ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓ 
 

 ดวย พรพิมล  อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐  
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๒๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน นางเมตตา กลิ่นเมฆ 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

  ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓ 
 

 ดวย พรพิมล  อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐  
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๒๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน นางวิมลรัตน โพธ์ิประดิษฐ 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

  ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓ 
 

 ดวย พรพิมล  อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๒๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน นายสาธิต เสือทอง 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

  ๒. วิทยานิพนธ บทที่ ๑ และบทที่ ๓ 
 

 ดวย พรพิมล  อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๓๑            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 

สิ่งที่สงมาดวย เครื่องมือวิจัย จํานวน   ๓๐  ชุด 

 ดวย นางพรพิมล อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคเก็บขอมูลเพื่อการ

วิจัยในหนวยงานของทานเพื่อนําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาตามรายช่ือขางตนดําเนินการเก็บขอมูล

ในหนวยงานของทาน เพื่อเปนประโยชนทางวิชาการตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

        ขอแสดงความนับถือ 

         
        (ดร.สนชัย ใจเย็น) 

           รองคณบดีฝายบริหารและกิจการนักศึกษา 

          รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๘ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐  
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๖๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน ๕๙ ชุด 

 

 ดวย นางพรพิมล อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคเก็บขอมูลเพื่อการ

วิจัยในหนวยงานของทานเพื่อนําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการเก็บขอมูลกับ

บุคลากรในหนวยงานของทาน เพื่อเปนประโยชนทางวิชาการตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐  
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๖๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาสาร 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน ๔๗ ชุด 

 

 ดวย นางพรพิมล อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคเก็บขอมูลเพื่อการ

วิจัยในหนวยงานของทานเพื่อนําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการเก็บขอมูลกับ

บุคลากรในหนวยงานของทาน เพื่อเปนประโยชนทางวิชาการตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐  
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๖๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนพระแสง 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน ๘๔ ชุด 

 

 ดวย นางพรพิมล อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคเก็บขอมูลเพื่อการ

วิจัยในหนวยงานของทานเพื่อนําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการเก็บขอมูลกับ

บุคลากรในหนวยงานของทาน เพื่อเปนประโยชนทางวิชาการตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐  
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๖๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงสระ 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน ๖๙ ชุด 

 

 ดวย นางพรพิมล อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคเก็บขอมูลเพื่อการ

วิจัยในหนวยงานของทานเพื่อนําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการเก็บขอมูลกับ

บุคลากรในหนวยงานของทาน เพื่อเปนประโยชนทางวิชาการตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐  
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๖๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาเดิม 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน ๒๑ ชุด 

 

 ดวย นางพรพิมล อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคเก็บขอมูลเพื่อการ

วิจัยในหนวยงานของทานเพื่อนําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการเก็บขอมูลกับ

บุคลากรในหนวยงานของทาน เพื่อเปนประโยชนทางวิชาการตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐  
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑/ว๐๔๖๖            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

       ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนชัยบุรี 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน ๓๓ ชุด 

 

 ดวย นางพรพิมล อุนเสียม นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3” มีความประสงคเก็บขอมูลเพื่อการ

วิจัยในหนวยงานของทานเพื่อนําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการเก็บขอมูลกับ

บุคลากรในหนวยงานของทาน เพื่อเปนประโยชนทางวิชาการตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

         ขอแสดงความนับถือ 

      
         (ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร) 

        คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ – ๗๗๙๑ ๓๓๑๕-๖, ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 

โทรสาร  ๐ – ๗๗๓๕ ๕๔๗๐ 
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ประวัตผิูทําวิทยานพินธ 

 
ชื่อ - นามสกุล นางพรพมิล อุนเสียม 

  

วัน เดือน ป เกิด 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 

  

สถานท่ีอยูปจจุบัน 22/2 หมูที่ 2 ตําบลคลองฉนวน อําเภอเวียงสระ จงัหวัดสรุาษฎรธานี 

84190  

  

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2529  ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดคลองฉนวน  

 อําเภอเวียงสระ จงัหวัดสุราษฎรธานี 

พ.ศ. 2535  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสรุาษฎรพทิยา  

 อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จงัหวัดสุราษฎรธานี  

พ.ศ. 2540  ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) 

วิชาเอกการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทกัษิณ  

  

ตําแหนงหนาท่ี ครู วิทยะฐานะครูชํานาญการ 

  

สถานท่ีทํางานในปจจุบัน โรงเรียนบานหานเพชร ตําบลทุงหลวง อําเภอเวียงสระ  

จังหวัดสุราษฎรธานี  

  

โทรศัพท 098 - 672 1680 

  

E-mail pornpimon4611@gmail.com 

 


