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 The objectives of this research were: 1) to study the management strategies of the 

schools under the Office of Samut Sakhon Primary Educational Service Area, 2) to study the 

learning quality of the students in the schools as mentioned, and 3) to evaluate the management 

strategies that affect the learning quality of the students in the said schools.  The population were 

104 schools, out of which 86 schools were selected as samplings with the simplistic sampling 

random. The informants were 344 in number consisting of the directors, academic chiefs and 

teachers.  The tool used for collecting the data was the five-rating scale questionnaire. The 

collected data were analyzed by the computer software, and the statistical devices used for data 

analysis were Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation (SD) together with the 

multiple regression normal analysis. 

 The results of the study were as follows:  

 1. The management strategies of the schools under the Office of Samut Sakhon Primary 

Educational Service Area were found, in both overall and individual aspects, to stand at a high 

level. Ranked from top down to bottom of the scale, the item that was found to be on the peak 

was the implementation of the set strategies, followed by the strategic draw-up and strategy 

planning, respectively. 

 2. The learning quality of the students in the school in mention was found, in both 

overall and individual aspects, to be at a high level.  Ranked from top down to bottom of the scale, the 

item that was found to be on the peak was Standard No. 1: Well-being and Esthetic Concept, followed 

by Standard No. 2 : Morality, Ethics and Desirable Value, and Standard No. 4: Systematic and 

Creative Thinking, Decision Making and Reasonable Solution of the Problems, respectively. 

3. The management strategies that affect the learning quality of the students in the said 

schools was found, as a whole, to feature a positive correlation with the statistical significance of .01. 
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บทที1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การศึกษาเป็นกระบวนการทีทาํใหค้นมีความรู้และคุณสมบติัต่าง ๆ ทีช่วยให้คนนันอยู่รอด

ในโลกไดเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี, 2545, ม.ป.ท.) ดงันัน คุณภาพการศึกษาจึงสะทอ้นถึงคุณภาพของคนทีเป็น

ผลิตผลของการจดัการศึกษา อยา่งไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบนัสถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีความ

เหลือมลาํและแตกต่างกัน ทังในด้านงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแมแ้ต่ปัจจยัคือผูเ้รียน 

รวมทังปัจจัยเอืออืน ๆ เช่น ความร่วมมือของกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุนจากชุมชน 

หน่วยงานหรือองค์กรทีอยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจาก

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาหรือหน่วยงานตน้สงักดั สิงเหล่านีลว้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจดั

การศึกษา อีกทงัปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาดว้ยตนเองมีการพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการบริหารจัดการ จึงมีความแตกต่างกัน

(สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 2554, หน้า 1) ดงันัน พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 จึงกาํหนดใหห้น่วยงานตน้สงักดัและ

สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา อนันาํไปสู่การกาํหนดให้มี

มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานขึน 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาไดผ้่านไปแลว้ช่วงระยะหนึง คือ 

รอบทศวรรษทีผ่านมา (พ.ศ. 2542 – 2551) กระแสสังคมก็ยงัมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษายงัไม่เขม้แข็ง สถานศึกษาไม่ไดส้ร้างระบบคุณภาพให้เกิด

อยา่งจริงจงั มุ่งเนน้การปรับปรุงเพือให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเท่านัน ดว้ยเหตุนี 

กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวนัที 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ทีกาํหนดให้สถานศึกษาตอ้งพฒันาระบบ            

การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาดว้ยการมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และตอ้งมี

การดาํเนินงาน 8 ประการ โดยเริมต้นตังแต่ 1) ก ําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทํา

แผนพฒันาการจัดการศึกษาทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบ

บริหารและสารสนเทศ 4) ดาํเนินงานตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมิน

คุณภาพภายใน 7) จดัทาํรายงานประจาํปีเสนอบุคคลและหน่วยงานทีเกียวขอ้งจนถึง 8) มีการพฒันา
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คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนืองจนเป็นวฒันธรรมขององค์กรทียงัยืนมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาจึงเป็นจุดเริมตน้ของการพฒันาและเป็นเป้าหมายสาํคญัทีสุดที  ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกฝ่าย

ทุกคนในสถานศึกษาตอ้งรับรู้ และปฏิบติังานในหนา้ทีทีรับผดิชอบใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย คือ มาตรฐาน

ทีสถานศึกษากาํหนดขึน (การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานเพือ การประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษา) 

 กลยทุธก์ารบริหารเป็นจุดบรรจบของความรู้สาขาต่างๆในวิชาการบริหาร เพือกาํหนด

ขึนเป็นนโยบายทีหนกัแน่นแม่นยาํเป็นระบบการบริหารทีมีวิวฒันาการมาจากระบบธุรกิจซึงสามารถ

ประยกุตใ์ชไ้ดก้บัองค์กรไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก รัฐหรือเอกชน และจาํเป็นต่อการบรรลุผลสาํเร็จของ

องค์กรด้วย จากการายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2556 ของ

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสรุปไดด้งันี จากการประกนัคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาครจาํนวน 104 โรงเรียน ในดา้นผูเ้รียน 

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลสรุป การประเมินในด้านตัวผูเ้รียน 

มาตรฐานดา้นผูเ้รียนทีอยูใ่นส่วนปรับปรุง คือ มาตรฐานที 5 ผูเ้รียน มีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตาม

หลกัสูตร เนืองจากการวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนระดบัชาติของนักเรียน ปีการศึกษา 2555-2556            

ตาํกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระรายวิชามาตรฐานทีอยู่ในระดบัพอใช ้คือ มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมี

ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาได ้อย่างมีสติสมเหตุผล 

มาตรฐานที 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง

ต่อเนือง จากผลประเมินคุณภาพภายในดา้นผูเ้รียน ดงักล่าวเป็นตวับ่งชีทีสาํคญัประการหนึงทีสะทอ้น

ใหเ้ห็นคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา ทีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ขึน  

 ดงันนั การบริหารทีดีและตอ้งการประสบความสาํเร็จในอนาคตจะตอ้งเริมตน้ดว้ยการศึกษา

การบริหารเชิงกลยทุธ ์การนาํหลกัการและแนวคิดเกียวกบัการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใชใ้นการบริหาร

สถานศึกษา จะช่วยให้การจดัการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามทีตอ้งการได้ ซึงการบริหาร

เชิงกลยทุธจ์ะใหค้าํตอบพืนฐานสาํคญัแก่ผูบ้ริหาร คือ จะทาํอะไร จะกระทาํเพือใคร จะตอ้งบรรลุ

เป้าหมายอะไรและเราจะบรรลุเป้าหมายอยา่งไร ซึงถือว่าเป็นแนวการดาํเนินการทีมีความต่อเนือง 

และน่าจะเป็นแนวทางหนึงทีสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษาสาํนกังาน (คณะกรรมการการ

พฒันาระบบราชการ, 2548, หนา้ 72) ซึงเป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติัหน้าทีให้การศึกษาและพฒันา

ผูเ้รียนทีเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติโดยตรง ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศึกษาจึงตอ้งนาํระบบ

การบริหารเชิงกลยุทธ์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นเครืองมือทีจะดาํเนินงานจัด

การศึกษาตามภารกิจหลกัในการบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การบริหารกลยุทธ์

เป็นหัวใจของงานบริหาร โดยผูบ้ริหารจะต้องวางแผนกลยุทธ์ทีชาญฉลาด กาํหนดกลยุทธ์ที
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แตกต่างจากทีอืน แต่เป็นความแตกต่างทีสร้างสรรค์ เพือใชเ้ป็นแนวทางให้องค์กรปฏิบติังานได้

สมบูรณ์มากยงิขึน และเพือใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามทีตอ้งการไดก้ารบริหารทีประสบความสาํเร็จ

ไดใ้นอนาคต ต้องเริมดว้ยการศึกษารูปแบบการบริหารกลยุทธ์ใหม่ เพือทีจะได้นาํหลกัการและ

แนวคิดเกียวกบัการบริหารกลยทุธที์ดีเหมาะสมมาใชบ้ริหารงานในสถานศึกษา ช่วยให้สถานศึกษา

ของตนสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาสามารถพฒันาคุณภาพดา้นผูเ้รียน รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

ของสถานศึกษา ช่วยใหส้ถานศึกษามีทิศทางในการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนสามารถคาดการณ์ปัญหา

ต่าง ๆ  ทีเกิดขึน ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถยกระดบัผลการปฏิบติังานขึนมาได ้กลยุทธ์ทีมีผลต่อการบริหาร

สถานศึกษาซึงกระบวนการของ Fred R. David และถวิล มาตรเลียม มีองค์ประกอบ 4 ขนัตอน คือ 

1) การวางแผนกลยทุธ ์2) การกาํหนดกลยทุธ ์3)การปฏิบติัตามกลยุทธ์ และ4)การประเมินกลยุทธ ์

ซึงองคป์ระกอบทงั 4 ขนัตอนนีสามารถนาํไปพฒันามาตรฐาน ดา้นผูเ้รียนให้มีคุณภาพเพิมมากยิงขึน

ซึงมาตรฐานผูเ้รียนก็เป็นอีกมาตรฐานหนึงทีถูกกาํหนดขึนในการประเมินมาตรฐานการศึกษาขนั

พืนฐานเพือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน (สุพกัตร์ พิบูลย,์ 

2556, หนา้ 5) ยงัคงยดึการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ตามทีระบุไวใ้นหลกัสูตร

เป็นหลกั โดยกาํหนดคุณภาพผูเ้รียนเป็น 6 ส่วน คือ มีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้และพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเนืองมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจแกปั้ญหาได้

อยา่งมีสติสมเหตุผล มีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตรมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต 

 จากข้อมูลเบืองต้นผูว้ิจัยพอสรุปได้ว่า คุณภาพผูเ้รียนเป็นองค์ประกอบสําคัญทีจะ

สามารถพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพมากยงิขึน สถานศึกษาจะสามารถพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิงขึนนัน ดังนันผูว้ิจัยเล็งเห็นความสําคัญของกลุทธ์การบริหารสถานศึกษา        

ถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาร่วมมือกันปฏิบัติตามกลยุทธ์ทีวางไวก้็จะ

สามารถทําให้มาตรฐานในด้านคุณภาพผู้เ รียนดีขึน  เป็นไปตามมาตรฐานทีกําหนดไว ้                 

ผูว้ิจ ัยมีความประสงค์จะศึกษาเรือง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน      

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยการศึกษาการทาํวิจัยครังนี      

ผูว้ิจ ัยได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาของ Fred R. David และถวิล มาตรเลียม รวมถึง

คุณภาพผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ) ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 เพือใหส้อดคลอ้งกบัการวิจยั ผูว้ิจยัจึงกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั ไวด้งันี 

 1. เพือศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 2. เพือศึกษาคุณภาพผูเ้รียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 3. เพือศึกษากลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนสงักดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

1.3 ข้อคาํถามของการวจิยั 

 1. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร อยูใ่นระดบัใด 

 2. คุณภาพผู้เรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร                   

อยูใ่นระดบัใด 

 3. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครหรือไม่ 

 

1.4 สมมตฐิานของการวจิยั 

 1. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร อยูใ่นระดบัมาก 

 2. คุณภาพผูเ้รียนสังกดั สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

 3. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

 

1.5 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 การวิจยัครังนี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
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 ตวัแปรต้น                                                                                 ตวัแปรตาม 

     (Independent Variables)                                                                 (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : Fred R. David. (2008). Strategic management. 10th ed. New Jersey : Prentice-Hall. 

 : ถวิล มาตรเลียม. (2545). การปฏิรูปการศึกษา: โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ. กรุงเทพฯ: 

เสมาธรรม, หนา้ 181. 

: กระทรวงศึกษาธิการ. (2556). ตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน. กรุงเทพฯ: หนา้17-68. 

 

1.6 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการวิจยั กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนสังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 1. ทาํใหท้ราบถึงกลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 

 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  

คุณภาพผู้เรียน (y) 

มาตรฐานที 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ (y1) 

มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที

พึงประสงค ์(y2) 

มาตรฐานที 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเนือง (y3) 

มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล (y4) 

มาตรฐานที 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตาม

หลกัสูตร (y5) 

มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน 

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมีเจตคติ

ทีดีต่ออาชีพสุจริต(y6) 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา (x) 

       

         1. การวางแผนกลยทุธ ์(x1) 

        2. การ กําหน ดกลยุทธ์  ( x2)                       

v      3. การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(x3) 

        4. การประเมินกลยทุธ ์(x4) 
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 3. สามารถนาํผลการวิจยัไปเป็นขอ้มลูพืนฐาน และเสริมสร้างการบริหารสถานศึกษาให้

มีประสิทธิผลไดรั้บจากการวิจยั 

 

1.7 ขอบเขตของการวจิยั 

 เพือใหก้ารวิจยัครังนีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัดงันี 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จาํนวน 104 โรงเรียน 

 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดการประมาณของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan) ซึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น สถานศึกษา จาํนวนทงัสิน 86 โรงเรียน 

 2. ขอบเขตด้านตวัแปร 

 1. ตัวแปรอิสระ หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาของ Fred R. David และถวิล 

มาตรเลียม ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน คือ 1) การวางแผนกลยทุธ ์2) การกาํหนดกลยทุธ ์3) การปฏิบติั

ตามกลยทุธ ์และ 4) การประเมินกลยทุธ ์

 2. ตัวแปรตาม หมายถึง คุณภาพผูเ้รียนของกระทรวงศึกษาธิการ: ตามมาตรฐาน

การศึกษาขนัพืนฐาน (2556, หนา้ 17-68) 6 มาตรฐาน 26 ตวับ่งชีมาตรฐานที 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดี

และมีสุนทรียภาพ มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์มาตรฐานที 3 

ผูเ้รียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง 

มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาได้

อยา่งมีสติสมเหตุผล มาตรฐานที 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมี

ทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต 

 3.ขอบเขตด้านพนืที 

 ไดแ้ก่ สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการจดัทาํกลยุทธ์ และการปฏิบติั

ตามกลยทุธที์กาํหนดอยา่งเหมาะสม เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ เป็นกระบวนการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนทีจะนาํโรงเรียนนนักา้วไปสู่ความสาํเร็จตามยทุธศาสตร์ ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งใช้

ปฏิบติัในการบริหาร ประสบความสาํเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศกัยภาพไดร่้วมกนัปฏิบัติ 
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เพือเป็นการพฒันากระบวนการทาํงานให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายประกอบดว้ย 1. การวางแผน            

กลยทุธ ์2. การกาํหนดกลยทุธ ์3.การปฏิบติัตามกลยทุธ ์และ 4.การประเมินกลยทุธ ์

 วางแผนกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการของการกาํหนดทิศทางและวตัถุประสงค์ขององค์กร 

กาํหนดแผนทงัในระยะสนั กลาง และยาว และการนาํแผนไปปฏิบติัให้เกิดผลซึงจดัทาํเป็นเอกสาร

ทีระบุวิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการดาํเนินงานขององค์การหนึง ๆ สาํหรับใชเ้ป็น

เครืองมือในการประสานงานและกาํกบัติดตามการดาํเนินงานในส่วนต่าง ๆ ขององค์การให้เป็นไป

ในทิศทางและจงัหวะทีสอดคลอ้งกนั  

 การกําหนดกลยุทธ์ หมายถึง เป็นกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ไดแ้ก่การกาํหนดกลยุทธ์

องค์การซึงการกาํหนดกลยุทธ์ในทุกระดบัมกัจะใชข้อ้มูลทีไดจ้ากการวิเคราะห์สถานการณ์และ

ภารกิจขององค์การมาประกอบในการดาํเนินงานเสมอ โดยฝ่ายบริหารจะเริมดาํเนินการกาํหนด    

กลยทุธใ์นระดบับริษทั ก่อนเป็นอนัดบัแรกตามมาดว้ยการกาํหนดกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ และกลยุทธ์

ระดบัหนา้ที ตามลาํดบั 

 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ หมายถึง หลงัจากทีผูบ้ริหารได้กาํหนดภารกิจและเป้าหมาย 

ตลอดจนทบทวนถึงสถานการณ์ต่าง ๆ และมีการพฒันาแนวทางดาํเนินงานเพือให้บรรลุเป้าหมาย

ขององค์กรทีวางไว ้ขันตอนต่อไปผูบ้ริหารจะตอ้งลงมือปฏิบัติตามกลยุทธ์เพือให้เกิดผลลพัธ์ที

ตอ้งการ ในขนัตอนนีผูบ้ริหารจะสร้างเงือนไขเพือให้การดาํเนินงานต่าง ๆ บรรลุผลสาํเร็จตาม       

กลยุทธ์ดว้ยการดาํเนินงานผ่านหน้าทีสาํคญัในกระบวนการบริหาร 4 ประการ คือ การวางแผน    

การจดัโครงสร้างองคก์าร การชกันาํ และการควบคุม  

 การประเมนิกลยุทธ์ หมายถึง การตรวจสอบขนัตอนของการบริหารเชิงกลยทุธ ์ผูบ้ริหาร

กลา้ทีจะเสียงก็ตอ้งรู้ถึงพืนฐานของการใชก้ลยทุธ์ หมายความว่า ถา้ผูบ้ริหารวางแผนกลยุทธ์ และ

นาํกลยทุธไ์ปปฏิบติัไม่ดีพออาจประสบกบัความลม้เหลวได ้ในการประเมินกลยทุธจึ์งตอ้งรับทราบ

ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ มองถึงการเปลียนแปลงในอนาคต เพราะปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมี   

การเปลียนแปลงอยา่งต่อเนือง หวัใจสาํคญัของการประเมินกลยุทธ์ การทบทวนปัจจยัภายในและ

ภายนอก ของการกําหนดกลยุทธ์ในปัจจุบัน การวดัผลปฏิบัติงาน การนําไปปรับปรุงแก้ไข         

การประเมินกลยทุธเ์ป็นเรืองทีมีความจาํเป็น เพราะความสาํเร็จ เกิดจากความคิดริเริมใหม่ ๆ และ

ปัญหาทีเกิดแตกต่างกนัและทีสาํคญั คือ องคก์ารไดรั้บประสบการณ์จากการปฏิบติังานทีผา่นมา 

 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน จึงยงัคงยดึการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

ให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ตามทีระบุไว้ในหลักสูตรเป็นหลกัจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีไดมุ่้งพฒันาให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มีปัญญามีความสุข           

มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพดงันัน ในการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียน 
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ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน จึงยงัคงยดึการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ตามทีระบุ

ไวใ้นหลกัสูตรเป็นหลกั โดยกาํหนดคุณภาพผูเ้รียน คือ มาตรฐานที1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมี

สุนทรียภาพ มาตรฐานที 2 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ มาตรฐานที 3 ผูเ้รียนมี

ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง มาตรฐานที 4 

ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแกปั้ญหาได้อย่างมีสติ    

สมเหตุผล มาตรฐานที5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตรและมาตรฐานที6 ผูเ้รียนมี

ทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงานสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต 

โดยกาํหนดคุณภาพผูเ้รียนเป็น 6 มาตรฐาน  

 มาตรฐานที 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ หมายถึง การทีผูเ้รียนมีสุขภาพที

แข็งแรง ออกกาํลงักายอย่างสมาํเสมอ มีพฒันาการเจริญเติบโตตามวยั และรู้เท่าทนัสารเสพติด 

อบายมุขต่าง ๆ มีการปรับตวั มีอารมณ์ทีมนัคง มีสติปัญญา มีความสุขและมีบุคลิกภาพทีดี ชอบ

ศิลปะ กีฬา นนัทนาการต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรคไ์ดต้ามจินตนาการ สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้นได้

อยา่งมีความสุข 

มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์หมายถึง การทีผูเ้รียน

แสดงออกถึงความมีนาํใจ เอือเฟือเผอืแผ ่แสดงความกตญั ูกตเวที ตอบแทนผูมี้พระคุณ ประพฤติ

ตนเป็นคนดี ตงัใจเล่าเรียน ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืนดว้ยความเขา้ใจ บาํเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมยึดมนัในวิถีและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย ์              

ทรงเป็นประมุข 

 มาตรฐานที 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองรักการเรียนรู้และพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเนือง หมายถึง การทีผูเ้รียน มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเอง รักการเรียนรู้และมีการพฒันาการอย่างต่อเนือง มีการเรียนรู้และนาํความรู้ไปปฏิบติัจริง 

ผูเ้รียนสามารถอ่านหนังสือไดค้ล่อง ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์การอ่าน สามารถเรียนรู้กับผูอื้นได ้            

มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มลูและนาํมาเสนองานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล หมายถึง การทีผูเ้รียน มีการคิดวิเคราะห์ อย่างมีระบบ สรุปความคิดจาก

เรืองทีอ่าน ฟังและดู คิดอยา่งมีวิจารญาณ นาํความคิดมาแกปั้ญหาต่างๆได ้และสามารถนาํไปสร้าง

องค์ความรู้หรือการตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ผสมผสาน

ความคิดจากเดิมไปสู่ความคิดทีแปลกใหม่และมีการนําเสนอผลงานของตนเองทังภายใน

สถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา  
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 มาตรฐานที 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร หมายถึง การทีผูเ้รียนมี

ผลสมัฤทธิ เป็นไปตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด มีการประเมินทกัษะในดา้นต่าง ๆ ทีสถานศึกษา

เป็นผูก้าํหนด คือ การประเมินความสารถในการสือสาร ความสามารถทางด้านความคิดและ        

การแก้ปัญหา การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียน ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการเขียน และมีการทดสอบรวบยอดระดบัชาติในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

 มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้   

มีเจตนาทีดีต่ออาชีพสุจริต หมายถึงผูเ้รียน สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ โดยมีความสามารถใน

การวางแผนทาํงาน การทาํงานตามขนัตอนทีกาํหนด มีความรู้สึกพึงพอใจและชืนชมต่องานทีไดรั้บ

มอบหมาย เอาใจใส่ มีความพากเพียรมีการตรวจสอบงานเป็นระยะ ๆ มีการปฏิบติัตามกฎ ขอ้ตกลง

ในการอยูร่่วมกนั สามารถทาํงานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย  

 สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร หมายถึง โรงเรียนทีจัด

การศึกษาขนัพืนฐานของรัฐ สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ประกอบดว้ย  

3 อาํเภอ 1.อาํเภอเมืองสมุทรสาคร 2. อาํเภอบา้นแพว้ 3. อาํเภอกระทุ่มแบน 
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บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การวิจัยครังนีเป็นการศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน    

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผูว้ิจ ัยไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสาร

งานวิจยัทีเกียวขอ้งโดยกาํหนดเนือหาสาระของการศึกษาวิจยัดงันี  

 2.1 แนวคิดและทฤษฏีเกียวกบักลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา 

  2.1.1 ความหมายของกลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา 

  2.1.2 ความสาํคญัและประโยชน์ของกลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา 

  2.1.3 องคป์ระกอบของกลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา 

  2.1.4ปัจจยัทีทาํใหก้ารจดัการกลยทุธป์ระสบความสาํเร็จ 

  2.1.5 ทฤษฎีกลยทุธ ์

  2.1.6 กระบวนการกลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัคุณภาพผูเ้รียน 

  2.2.1 ทฤษฎีการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Quality Managemrnt) 

  2.2.2 ความหมายของคุณภาพผูเ้รียน 

  2.2.3 แนวคิดเกียวกบัคุณภาพผูเ้รียน 

 2.3 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง  

 

2.1 แนวคดิและทฤษฏีเกียวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

 2.1.1 ความหมายของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

 คาํว่า กลยุทธ์ (Strategy) มีรากศพัท์จากภาษากรีกว่า “stratos” (กองทัพ) +”agein” 

(นาํหนา้) หมายความถึง “การนาํทางใหอ้งคก์รโดยรวม” ซึงมีนัยครอบคลุมจุดมุ่งหมายและวิธีการ

ว่าตอ้งการทาํ “อะไร” ใหส้าํเร็จ และทาํ “อยา่งไร” มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของกล

ยทุธไ์วด้งันี วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์และคนอืน ๆ (2548,หนา้ 16-18) กล่าวว่าคาํว่า “strategy” มาจาก 

“Strategos” ในภาษากรีก ทีเกิดจากคาํว่า “Stratos” ซึงหมายถึง “Army” หรือกองทพั ผสมกบัคาํว่า 

“Agein” ซึงหมายถึง “Lead” หรือ “นาํหนา้” จึงทาํใหน้กัวิชาการทางดา้นการบริหารตีความหมายว่า 

“Leading the total organization” หรือการนาํทางใหอ้งคก์รโดยรวม ซึงมีนัยทงัเชิงจุดมุ่งหมายและ

วิธีการว่า ตอ้งการอะไร ใหส้าํเร็จ และทาํอยา่งไร 
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 แซมมวล พอล (Samuel Paul, 1983, p. 57) ให้นิยามว่า กลยุทธ์ หมายถึง ชุดของทางเลือก 

ระยะยาวเกียวกบัเป้าประสงค์เชิงปฏิบติัการและนโยบายรวมทงัแผนปฏิบติัการของแผนงานของ

รัฐบาล ซึงองคก์รภาครัฐบาลกาํหนดโดยคาํนึงถึงปัจจยัทีสาํคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของ

แผนงานทีรัฐบาลกาํหนดไว ้และสิงแวดลอ้มทีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานของแผน  

 เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo and Peter, 1991, p. 17) ให้นิยามว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการ

ดาํเนินงานทีมนัใจไดว้่าจะนาํไปสู่ความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 ไรท ์และคณะ (Wright and Other, 1992, p. 15) ใหค้าํนิยามว่า กลยทุธ ์หมายถึงแผนของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงทีจะนาํไปสู่ผลลพัธต่์างๆทีสอดคลอ้งกบัภารกิจและเป้าประสงคข์ององคก์ร  

 แมรี โคลเธอร์ (Mary Coulter, 2005, p. 5) กล่าวว่า กลยทุธ ์คือ การตดัสินใจและการกระทาํ

ไปสู่เป้าหมายโดยตรงในการใชท้รัพยากรและศกัยภาพเพือสร้างโอกาสและป้องกนัภยนัตรายต่าง ๆ  

ขององคก์ร 

 เฟรด อาร์ เดวิด (Fred R.David, 2007, p. 13) ใหค้วามหมายกลยุทธ์ว่า เป็นวตัถุประสงค์

ระยะยาวทีจะทาํให้ประสบความสาํเร็จกลยุทธ์ทางธุรกิจหมายถึงการขยายตวัทางพืนที การขยาย

สินคา้ทีหลากหลาย การพฒันาผลิตภณัฑ ์ส่วนแบ่งการตลาด หรือการเขา้ร่วมกิจการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตาํรา งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดว้่ากลยุทธ ์

หมายถึง แผนของผูบ้ริหารระดับสูงทีจะนําไปสู่ผลลัพธ์ทีสอดคล้องกับภารกิจทีจะนําไปสู่   

ความสาํเร็จและเป้าประสงคข์ององคก์ร เป็นทางเลือกระยะยาวเกียวกบัเป้าประสงค์เชิงปฏิบติัการ

และนโยบายและเป็นการตดัสินใจของผูบ้ริหารทีกระทาํไปสู่เป้าหมายโดยตรงในการใชท้รัพยากร

และศกัยภาพเพือสร้างโอกาสและป้องกนัภยัอนัตรายต่างๆขององคก์ร 

 2.1.2 ความสําคญัและประโยชน์ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

 ในโลกปัจจุบนัภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ ทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา การแข่งขัน

นบัวนัจะทวีความรุนแรงเพิมขึน องคก์รตอ้งเผชิญการแข่งขนัอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้ผูบ้ริหารองค์กรธุรกิจ

ตอ้งเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยตอ้งตระหนักถึงความสาํคญัถึงการเปลียนแปลงที

เกิดขึน และตอ้งพยายามปรับตวัอยา่งรวดเร็วใหท้นักบัการเปลียนแปลงดงักล่าว ทงันีเพือให้องค์กร

สามารถแข่งขนัไดบ้นพืนฐานการแข่งขนัระดบัโลก ไม่ใช่แค่เพียงระดบัทอ้งถินหรือระดบัประเทศ

เท่านนั (สราวรรณ์ และอรรนพ เรืองกลัปวงศ,์ 2552, หน้า 11) จากเหตุผลดงักล่าว ทาํให้กลยุทธ์มี

ความสาํคญัต่อผูบ้ริหารยคุใหม่เป็นอยา่งมาก มีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวไวด้งันี 

 พกัตร์ผจง วฒันสินธุ์ และ พสุ เดชะรินทร์ (2542, หน้า 7) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของ    

กลยทุธว์่า 1) กลยทุธ ์เป็นการกาํหนดวิสยัทศัน์ ทิศทาง ภารกิจ วตัถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจอย่าง

เป็นระบบ เพือใหอ้งคก์รมีทิศทางและเป้าหมายทีชดัเจนโดยสิงทีกาํหนดไวน้นัตอ้งเปลียนแปลงได้
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ตามสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป ดงันนั วิสยัทศัน์ ภารกิจ และวตัถุประสงคข์ององค์กร จะตอ้ง

มีการปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไปตามกาลเวลา 2) เป็นการกาํหนด

วิธีการหรือแนวทางในการดาํเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเพือให้บรรลุถึงทิศทางและ

วตัถุประสงคที์กาํหนดขึน โดยในการกาํหนดแนวทางในการดาํเนินงานนี องค์กรธุรกิจจะตอ้งทาํ

การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ทังภายในและภายนอกองค์กร เพือคิดค้นแนวทางใน          

การดาํเนินงานทีเหมาะสมท่ามกลางการเปลียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ 3) ครอบคลุมถึงการนาํเอา

วิธีการหรือแนวทางในการดาํเนินงานทีไดคิ้ดคน้ขึนมาประยกุตใ์ชแ้ละปฏิบติัเพือใหอ้งคก์รสามารถ

บรรลุเป้าทีตงัไว ้ 4) การตดัสินใจทางดา้นกลยุทธ์มกัจะเกียวขอ้งกบั/หรือมีผลต่อทิศทางในการ

ดาํเนินงานในระยะยาวขององค์กร 5) การตดัสินใจทางกลยุทธ์อาจจะนาํไปสู่การเปลียนแปลงใน

ดา้นต่างๆ ขององค์กรซึงครอบคลุมตงัแต่การเสาะแสวงหาทรัพยากรหรือความสามารถหลกัที

จาํเป็นตอ้งใช ้สาํหรับการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 6) การตดัสินใจทางกลยทุธ ์เกียวขอ้ง

กบัการดาํเนินงานในระดบัต่าง ๆ ขององค์กรโดยการดาํเนินงานในระดบัต่างๆ ขององค์จะตอ้ง

สอดคล้องและเกือหนุนต่อกลยุทธ์ขององค์กร และความสามารถในการดําเนินงานหรือ              

การปฏิบติังานจะเป็นสาเหตุสาํคญัสาํหรับความสาํเร็จ หรือลม้เหลวขององคก์ร และ 7) กลยุทธ์ของ

องคก์รนอกจากจะเกียวขอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มภายนอกและปัจจยัภายในขององค์กรแลว้ ค่านิยม 

ทศันคติ ความคาดหวงั ของบุคคลฝ่ายต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัองค์กร( Stakeholder) มีผลต่อกลยุทธ ์   

ซึงบุคคลต่าง ๆ เหล่านีครอบคลุมตงัแต่ ผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหารระดบัสูง สงัคม รัฐบาล พนกังานฯลฯ 

 กิงพร ทองใบ (2549, หน้า 25) ยงัไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของกลยุทธ์ว่า ในองค์กรว่ามี

ความสาํคญัต่อองคก์ารดงันี คือ 1) สร้างความสอดคลอ้งของการดาํเนินงานในหน้าทีต่าง ๆ ภายใน

องคก์รเพือมุ่งสู่วตัถุประสงคร่์วมขององค์กรทีกาํหนดไว ้2) เป็นการสร้างผูน้าํ โดยเปิดโอกาสให้

ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและมีความคิดริเริมสร้างสรรคเ์พือพฒันาองค์การให้

มีความกา้วหนา้หรือมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเพิมขึน 3) ช่วยใหอ้งค์กรสามารถคาดคะเนถึง

ปัญหาทีเกิดขึนและเปลียนแปลงปัญหาเป็นโอกาสทีจะดาํเนินธุรกิจในอนาคต 4) ทาํให้ผูบ้ริหาร

ระดับสูงมีวิสัยทัศน์ทีกวา้ง สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและสามารถลดความเสียงใน        

การดาํเนินธุรกิจได้ และ5) สามารถทาํให้เกิดความเขา้ใจและสามารถในการปรับตวัของธุรกิจ

ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

 สุพานี สฤษฎ์วานิช (2544, หน้า 12) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของกลยุทธ์ว่า 1) ช่วยให้

ผูบ้ริหารไดมี้การตืนตวัต่อการเปลียนแปลง เห็นโอกาสใหม่ ๆ และขอ้จาํกดัทีอาจเกิดขึน ทาํให้

องค์กรสามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มไดดี้กว่าคู่แข่ง สามารถใช้

ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ ทีเปิดให้ และใช้จุดแข็งขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดทาํให้
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องคก์ารสามารถอยูร่อดและเผชิญกบัการเปลียนแปลง ตลอดจนปรับตวัให้เขา้กบัการเปลียนแปลง

ต่างๆทีเกิดขึนได้ 2) ช่วยให้องค์การมีทิศทางในการดาํเนินงานทีชดัเจน เห็นแนวทางทีองค์การ

จะตอ้งปฏิบติั ทาํให้องค์การแข็งแกร่ง ประสบความสาํเร็จโดยมุ่งไปสู่วตัถุประสงค์เดียวกนัและ

เจริญเติบโตต่อไป 3) เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารในระดับต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร ทาํให้ได้

พฒันาความคิดและช่วยลดการต่อตา้นการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึน 4) ช่วยให้องค์การสามารถ

คาดการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน โดยผูบ้ริหารมีการทาํงานในลกัษณะ Proactive ทาํใหอ้งคก์ารสามารถ

ปรับตวัไดดี้กว่าคู่แข่ง และ 5) ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถยกระดบัผลการปฏิบติังานขึนมาได ้ทาํให้

องคก์ารสามารถบรรลุทงัประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การมีตน้ทุนในการดาํเนินงานทีตาํกว่าและ

มีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ บริหารงานบรรลุผลตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ถา้ไดมี้ การบริหาร

กลยุทธ์ทีถูกต้องเหมาะสม ทังในช่วงของการกาํหนดกลยุทธ์ การนาํแผนไปปฏิบัติและควบคุม

ติดตามผล 

 พชัรา มงัชม (2540, หน้า 36) กล่าวว่า ความสําคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีดังนี                 

1)ช่วยใหอ้งคก์รมีวตัถุประสงคแ์ละกาํหนดทิศทางในอนาคตทีชดัเจน ทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ช่วยสร้างความสอดคลอ้งของการดาํเนินภายในองค์กร และทาํให้

หน่วยงานขององค์กร มุ่งสู่วตัถุประสงค์เดียวกนั 3)เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ มีส่วน

ร่วมในบริหารทาํให้ไดพ้ฒันาความคิด และช่วยลดการต่อตา้นการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนได ้             

4) ช่วยใหอ้งคก์รสามารถคาดการณ์ปัญหาจากการเปลียนแปลง ทงัภายในและภายนอกองค์กรทีจะ

เกิดขึนในอนาคต และ 5) ช่วยใหผู้บ้ริหารระดบัสูง สามารถบริหารองคก์รไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ทาํให้

ช่วยลดควาเสียงได ้

 บุญเลิศ เยน็คงคา (2544, หนา้13) กล่าวว่า ความสาํคญัของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีดงันี     

1) ช่วยให้องค์กรรู้วตัถุประสงค์และภารกิจในอนาคตอย่างชดัเจน 2) ช่วยให้การดาํเนินงาน

สอดคลอ้งกนัในหนา้ทีต่าง ๆ ภายในองคก์ร เพือนาํไปสู่วตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้3) เปิดโอกาสให้

ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความคิดริเริม สร้างสรรค์ เพือพฒันาองค์กร           

4) ช่วยใหอ้งคก์รสามารถคาดการณ์ถึงปัญหาทีจะเกิดขึน แลว้เปลียนแปลงปัญหาใหเ้ป็นโอกาสทีจะ

ดาํเนินธุรกิจในอนาคต และ 5) ช่วยใหผู้บ้ริหารมีวิสยัทศัน์ทีกวา้งไกล สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างรอบคอบ

และสามารถลดความเสียงได ้

 แนวคิดนีสอดคลอ้งกบั พรรณนภา อิงพงษ์พนัธ์ (2554, หน้า 22) วิจยัเรืองการบริหาร       

เชิงกลยทุธข์องผูบ้ริหารกบัผลปฏิบติังานวิชาการในสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   

กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 สรุปไวว้่าความสาํคญัต่อการบริหารงานองคก์รในปัจจุบนั เนืองจากการ

ทีองค์กรตอ้งเผชิญกบัความเปลียนแปลงทังสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 
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ผูบ้ริหารทีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีวิธีการทีทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ       

รู้ถึงการเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต ส่งผลให้ผูบ้ริหารปรับวิธีการบริหารงานให้ทนัต่อ

สถานการณ์ สามารถกาํหนดทิศทางขององคก์รในอนาคตไดอ้ยา่งชดัเจนเพือให้องค์กรไดบ้รรลุผล

ตามเป้าหมายทีกาํหนด โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทงัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก

องคก์รอยา่งใกลชิ้ด เพือทีจะไดก้าํหนดกลยทุธแ์ละนาํกลยุทธ์ทีวางไวไ้ปปฏิบติั พร้อมทงัประเมิน

และควบคุมกลยุทธ์ทีเกิดจากระบวนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม 

ทาํให้องค์กรบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การบริหารจึงมีความสาํคญัต่อการ

บริหารงานในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก เนืองจากองค์กรต่าง ๆ ตอ้งเผชิญกบัการเปลียนแปลงทงัจาก

สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายใน ส่งผลให้ผูบ้ริหารจะตอ้งมีวิธีการบริหารงานที

ปรับตวัต่อการเปลียนแปลง ใหท้นัต่อสถานการณ์ดงักล่าว เพือให้การดาํเนินงานขององค์กรบรรลุ

ตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ในสภาพความเป็นจริงของสงัคมและสิงแวดลอ้มไดเ้ปลียนแปลงอยูเ่สมอ

และค่อนขา้งรวดเร็ว เทคนิคการบริการจัดการทีอยู่ในลกัษณะตังรับจึงไม่สอดคลอ้งกับสภาพที

เปลียนแปลงดงักล่าว เพราะการเปลียนแปลงเหล่านีส่งผลกระทบต่อการศึกษาในโรงเรียน ทงัใน

ดา้นปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต ดงันนั ผูบ้ริหารทีตอ้งการประสบความสาํเร็จในอนาคต 

จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการบริหารจดัการทีตอบรับอิทธิพลของการเปลียนแปลง โดยเริมตน้ดว้ย

การศึกษากลยุทธ์การบริหาร จะเป็นเครืองมือของผูบ้ริหารระดับสูงในการกาํหนดทิศทางและ

กาํหนดการปฏิบติังานในระยะขององคก์ร  

 ประโยชน์ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

 สาํหรับประโยชน์ของการนาํกลยุทธ์ไปใชใ้นการดาํเนินงานขององค์การ มีนักวิชาการ

ไดก้ล่าวไวต่้างๆ ดงันี 

 1. ทอมป์สนัและสตริคแลนด ์(Thompson and Strickland, 1999, p. 24) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์

ของกลยทุธ ์พอสรุปได ้ดงันี 

  1.1 เพือใหเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานต่อทุกคนในองคก์าร โดยเฉพาะในประเด็น

สาํคญั “สิงทีเราพยายามจะทาํ และทาํใหส้าํเร็จ” 

  1.2 ทาํใหผู้จ้ดัการ มีความตืนตวัมากขึนต่อทิศทางการเปลียนแปลง เพือปรับแนวทาง      

การดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัโอกาสทีเกิดขึนและหาทางหลบเลียงภยนัตรายต่าง ๆ ทีเกิดขึน 

  1.3 เพือช่วยใหผู้จ้ดัการ มีเหตุผลในการจดัสรรงบประมาณในการลงทุน จดักาํลงัคน

และทรัพยากรอืน ๆ ใหก้บัแผนงานต่าง 

  1.4 ช่วยใหก้ารตดัสินเชิงกลยทุธ ์ซึงผูจ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ ทงัองค์การปฏิบติังานร่วมกนั 

จะไดต้ดัสินใจสอดคลอ้งกนัเป็นหนึงเดียว 
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  1.5 เพือช่วยให้เกิดการจดัการกิจกรรมล่วงหน้า เพือตดัสินใจตอบโตห้รือตงัรับต่อ

แนวโนม้ต่างๆทีเกิดขึน 

 ทอมป์สนั และสตริคแลนด์ ยงัไดก้ล่าวอีกว่า ขอ้ไดเ้ปรียบของการลงมือก่อน หรือการ

ริเริมใชก้ลยทุธต่์าง ๆ ก่อนผูอื้น เป็นสิงสาํคญัทีจะทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จในการดาํเนินงานในระยะยาว

ทีดีกว่าเสมอ จากประวติัศาสตร์ทางธุรกิจ แสดงให้เห็นว่าบริษัททีประสบความสําเร็จในการ

ดาํเนินงานสูง มกัจะเป็นบริษัททีเป็นฝ่ายริเริม หรือฝ่ายนําก่อนเสมอ ไม่ใช่เป็นฝ่ายตอบโตห้รือ

ป้องกัน การใช้กลยุทธ์ในเชิงรุก เพือเป็นผูน้ ําในสิงใหม่หรือการรู้จักฉกฉวยโอกาสเพือความ

ไดเ้ปรียบผูแ้ข่งขนัและรู้จกัใชป้ระโยชน์ทางการตลาด จะทาํให้บริษทัประสบผลสาํเร็จทางดา้น

การเงินและจะกลายเป็นผูน้าํทางดา้นการตลาด 

 เพิร์ซและโรบินสัน (Pearce and Robinson, อา้งในอมรรัตน์ เถือนทอง, 2554, หน้า 22-24) 

ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการใชก้ลยทุธว์่า จะช่วยให้ผูจ้ดัการทุกระดบัของบริษทัไดเ้ขา้มาทาํงาน

ร่วมกนั ทงัดา้นการวางแผนและการนาํแผนงานไปปฏิบติั การใหผู้จ้ดัการทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วม

ในการทาํงาน ยอ่มก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ในเชิงพฤติกรรม ในแง่การบริหารเชิงกลยุทธ์ทีมีคุณค่า

เป็นอยา่งยงิ กล่าวคือทาํใหผู้บ้ริหารทุกระดบัเกิดความรัก ความสามคัคี ความเป็นนาํหนึงใจเดียวกนั

พร้อมทีจะอุทิศตนอุทิศเวลามุ่งมนัทาํงานร่วมกัน เพือให้งานเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จ ซึงสิง

ดงักล่าวเหล่านีไม่สามารถวดัเป็นตวัเงินได ้แต่มีความหมายยงิในเชิงการจดัการ 

 เพิร์ซ และโรบิน กล่าวว่า การดาํเนินผลการดาํเนินงานขององค์การอย่างถูกตอ้ง จึงไม่

ควรใชเ้กณฑก์ารประเมินผลดา้นการเงิน เพียงอยา่งเดียวเท่านนั แต่ควรจะใชเ้กณฑ์การประเมินผล

ทีไม่ใช่การเงิน อีกดว้ย นั นคือ เกณฑอ์นัเกิดจากผลประโยชน์เชิงพฤติกรรม เพราะฝ่ายทีบริหาร

ระดบัสูงใชม้าตรการทีจะกระตุน้ส่งเสริมใหผู้เ้กียวขอ้งทุกฝ่ายมีพฤติกรรมในเชิงบวก ก็มีส่วนช่วย

ให้บริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ดา้นการเงินเช่นเดียวกนั ดงันัน ประโยชน์ของการบริหาร

เชิงกลยทุธน์อกจากจะเพิมความสามารถดา้นทางดา้นทาํกาํไรแลว้ ยงัมีประโยชน์ ดา้นพฤติกรรม 

การบริหาร ทาํใหบ้ริษทัเกิดผลดีหลายประการ ดงันี 

 1. กิจกรรมการจัดทาํกลยุทธ์ มีส่วนช่วยป้องกันมิให้บริษัทเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้มาก 

ผูจ้ดัการซึงกระตุน้ความสนใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหส้นใจดา้นการวางแผน จะเป็นแรงผลกัดนัที

สาํคญัทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรู้สึกว่าเป็นหน้าทีของตนทีจะตอ้งเขา้ร่วมรับผิดชอบในการ

วางแผน กลยทุธเ์ป็นสิงสาํคญัมากกว่าทีจะสนใจในดา้นอืน ๆ 

 2. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยอาศยักลุ่ม อนัเกิดจากมุมมองของสมาชิกของกลุ่มทีมี

ความรู้ความชํานาญหลายสาขามาร่วมกันตัดสินใจจะทาํให้เกิดแนวทางการจัดทาํกลยุทธ์ที

หลากหลาย และผา่นการเลือกสรรนาํกลยทุธไ์ปใชที้เหมาะสม เพราะผา่นการกลนักรองทีดี 
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 3. การใหพ้นกังานไดเ้ขา้มามีส่วนเกียวขอ้งในการจดัทาํกลยุทธ์ ทาํให้พวกเขาเขา้ใจใน

ความสมัพนัธร์ะหว่างผลิตภาพกบัรางวลั (productivity – reward relationship) เป็นอย่างดี นั นคือรู้

ว่า หากผลการดาํเนินงานประสบผลสาํเร็จ ผลตอบแทนทีไดรั้บคืออะไรในทุก ๆ แผน จะมีส่วน

ช่วยใหพ้นกังานมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานทีดี และในขณะเดียวกนัก็จะส่งผลทาํให้ผลิตภาพ

เพิมสูงขึนอีกดว้ย เป็นไปตามหลกัการทีว่า “ขวญัสูงจะนาํไปสู่ผลิตภาพทีสูงขึนดว้ย” หรือ “High 

morale leads to high productivity” 

 4. การเกิดช่องว่างหรืองานซาํซอ้นกนั ในการดาํเนินกิจกรรมระหว่างบุคคลและกลุ่มผู ้

ทาํงานจะลดลง เพราะการทีทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัทาํกลยุทธ์ร่วมกนั จะทาํให้แต่ละคนรู้

บทบาทและหนา้ทีของตนเองทีชดัเจน 

 5. การต่อตา้นการเปลียนแปลง (resistance to change) จะลดลงจากการทีพนักงานไดมี้

ส่วนร่วมในการจดัทาํกลยทุธ ์ยอ่มทาํใหเ้ขาเกิดความพอใจจากการตดัสินใจของเขาเอง จึงมีความ

เป็นไปไดสู้งทีจะยอมรับ และพร้อมทีจะใหค้วามร่วมมือต่อตา้นการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึน 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตาํรา งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ความสาํคญั

และประโยชน์ของกลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา สรุปไดด้งันี การบริหารองคก์ารในปัจจุบนัมีการ

เปลียนทงัสภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในตลอดเวลา ทาํให้ผูบ้ริหารจะตอ้งมี

วิธีการบริหารงานทีปรับตัวต่อการเปลียนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ เพือให้ดาํเนินงานของ

องคก์ารบรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนด และอาจเห็นโอกาสใหม่ ๆ และรู้ถึงขีดจาํกดัความสามารถ

ขององคก์าร รู้ถึงทิศทางในการดาํเนินงานทีชดัเจน เห็นแนวทางในการปฏิบติั ทาํให้องค์การเกิด

ความแข็งแกร่ง สามารถคาดการณ์ปัญหาต่างๆทีเกิดขึนและยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารใน

ระดบัต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร ทาํให้การเปลียนแปลงทีอาจจะเกิดขึนประสบความสาํเร็จ              

โดยมุ่งวตัถุประสงค์เดียวกนั และประโยชน์ของกลยุทธ์เป็นแนวทางในการปฏิบติังานในองค์กร   

ทาํให้องค์กรรู้ทิศทางในการดาํเนินงานเข้าใจวตัถุประสงค์ของการทาํงานขององค์กร สามารถ      

จัดสรรงบประมาณในการลงทุน การจัดกาํลงัคน ช่วยในเรืองการตัดสินใจตอบโต้ตังรับต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ ทาํให้ผูบ้ริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการทาํงาน ย่อมทําให้เกิดผลในเชิง

พฤติกรรม ทาํให้เกิดความรัก ความสามคัคี ความเป็นนาํหนึงใจเดียวกันพร้อมอุทิศตนอุทิศเวลา

ใหก้บังาน เพือใหอ้งคก์รเดินหนา้ไปสู่ความสาํเร็จ  

 2.1.3 องค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

 สราวรรณ์ เรืองกัลป์ปวงศ์ และอรรนพ เรืองกัลป์ปวงศมี์ (2552, หน้า 15) กล่าวว่า

องคป์ระกอบของกลยทุธที์สาํคญัมี ดงันี 
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 1) การกาํหนดทิศ ทางขององค์กร ไดแ้ก่ การกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายและ

วตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ร ซึงทุกองคก์รจะตอ้งกาํหนดทิศทางของตนเองให้ชดัเจนว่าจะมุ่งไป

ในทางทิศใด 

 2) การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ ์คือ การวิเคราะห์ปัจจยัและสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง

กบัองค์กรและกลยุทธ์ขององค์กร โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรทราบถึงทรัพยากร         

และความสามารถต่าง ๆ ทีมีอยูใ่นองคก์รเพือทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กร ซึงจะทาํให้องค์กร

สร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั สาํหรับสภาวะแวดลอ้มภายนอกนนั จะประกอบดว้ยปัจจยัที

เกียวข้องกับองค์กรโดยตรง เช่น อุตสาหกรรมทีองค์กรดาํเนินการอยู่ คู่แข่งขัน ลูกคา้ ผูจ้ ัดส่ง 

วตัถุดิบ ปัจจัยทีไม่เกียวข้องกับองค์กรโดยตรงแต่ก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากัด แก่องค์กร              

เช่น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม กฎหมาย เทคโนโลย ีและวฒันธรรม 

 3) การจดัทาํกลยทุธ ์เป็นการนาํขอ้มลูและความรู้ต่าง ๆ ทีไดรั้บ จากการกาํหนดทิศทาง

ขององค์กร และการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในองค์กรมาจดัทาํเป็นกลยุทธ์ในระดบัและ

รูปแบบต่าง ๆ รวมทงัการประเมินและคดัเลือกกลยทุธที์เหมาะสมกบัองคก์รมากทีสุด 

 การจดัทาํกลยทุธเ์ป็นการกาํหนดแนวทาง วิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รเพือช่วย

ใหอ้งคก์รสามารถบรรลุถึงภารกิจ และวตัถุประสงคที์กาํหนดไวไ้ด ้โดยการนาํเอาการเปลียนแปลง

ของปัจจยัภายนอกและภายในองคก์รมาพิจารณาประกอบ 

 กลยุทธ์โดยทั วไปสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดับ ไดแ้ก่กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate 

Strategy) ซึงจะบอกถึงกลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขนั กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business 

Strategy) บอกถึงวิธีการทีองค์กรธุรกิจจะใช้ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และ     

กลยทุธ์การปฏิบติัการ หรือดาํเนินงาน (Functional or Operational Strategy) ซึงครอบคลุมวิธีการ

ในการแข่งขนัและดาํเนินงานของหน่วยงานระดบัปฏิบติัการต่าง ๆ กลยุทธ์ทงัสามระดบัจะตอ้งมี

ความสอดคลอ้งซึงกนัและกนั เพือใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายทีตอ้งการได ้

 4) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ (Strategic implementation) เป็นขนัตอนทีมีความสาํคญัเป็น

อยา่งมากในการจดัการกลยทุธ ์เพราะเมือองคก์รไดมี้การจดัทาํแผนกลยุทธ์แลว้ จะตอ้งนาํเอาแผน        

กลยุทธ์นันมาประยุกต์ปฏิบัติเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ดังนันความสามารถใน          

การปฏิบติัตามกลยทุธข์ององคก์ร จึงเป็นสิงทีมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลว

ของการจดัการกลยทุธ ์

 กิจกรรมหลกัในการปฏิบติัตามกลยทุธ ์คือการพิจารณาเกียวกบักลยทุธที์ไดว้างแผนและ

เลือกไว้ให้สามารถนํามาใช้ด ําเนินงานได้และสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ตามทีกําหนดไว ้          

การประยกุตก์ลยทุธม์กัจะเกียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์ร เช่น 
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 4.1 การเสริมสร้างทกัษะความรู้ความสามารถทงัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัการใหเ้หมาะสม

กบักลยทุธข์ององคก์ร 

 4.2 การจดัโครงสร้างในการบริหารและระบบดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ ขององค์กรให้

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบักลยทุธข์ององคก์ร 

 4.3 การบริหารการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในองคก์ร 

 4.4 การมีวฒันธรรมองคก์รทีสอดคลอ้งและสนนัสนุนต่อกลยทุธข์ององคก์ร 

 กลา้ ทองขาว (2548) กล่าวถึงองค์ประกอบของกลยุทธป์ระกอบดว้ย 1) วิสัยทศัน์ 2) พนัธกิจ            

3) เป้าหมาย 4) กลยุทธ์ 5) มาตรการดาํเนินการและ 6) การประเมินผล โดยการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน สิงทีเป็นเครืองแสดงถึงความสาํเร็จในการปฏิบติั อาจพิจารณาไดจ้ากผลผลิตทีเกิดขึน 

(Output) โดยในปัจจุบนัจะตอ้งพิจาณาทงัในดา้นผลผลิต (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) โดยมี

เกณฑใ์นการวดัทีกาํหนดขึน ซึงเรียกกนัว่าดชันีบ่งชีหรือตวัชีวดัความสาํเร็จ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตํารา งานวิจัยทีเกียวข้อง ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า 

องค์ประกอบของกลยุทธ์ หมายถึง การกาํหนดทิศ ทางขององค์กร การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดย   

การวิเคราะห์กลยทุธจ์ะช่วยใหอ้งคก์รทราบถึงทรัพยากร และความสามารถต่าง ๆ ทีมีอยู่ในองค์กร

เพือทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กร การจัดทาํกลยุทธ์เป็นการกาํหนดแนวทาง วิธีการและ

กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รเพือช่วยใหอ้งคก์รสามารถบรรลุถึงภารกิจ และวตัถุประสงคที์กาํหนดไว้

ได ้กลยทุธแ์บ่งได ้3 ระดบักลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) กลยทุธร์ะดบัธุรกิจ (Business 

Strategy) และกลยุทธ์การปฏิบติัการ หรือดาํเนินงาน (Functional or Operational Strategy) และ        

การปฏิบติัตามกลยทุธ์ถือเป็นขนัตอนทีมีความสาํคญัเพราะเมือองค์กรไดมี้การจดัทาํแผนกลยุทธ์

แลว้จะตอ้งนาํเอาแผลกลยทุธน์นัมาประยกุตป์ฏิบติัเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 2.1.4 ปัจจยัทีทําให้การจดัการกลยุทธ์ประสบความสําเร็จ 

 อนิชวชั แกว้จาํนง (2551, หนา้ 11-13) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัทีอาจส่งผลใหก้ารจดัการกลยทุธ์

บรรลุผลสาํเร็จ มีดงันี 

 1. การกาํหนดทิศทางองค์การ เป็นปัจจัยสู่ความสาํเร็จในลาํดับแรก ๆ ทีองค์การตอ้ง

คาํนึงถึง ทิศทางองคก์ารจะเป็นแนวทางทีบอกใหบุ้คคลในองคก์รไดท้ราบว่าองค์กรตอ้งการอยู่ใน

สภาพอยา่งไร จะดาํเนินกิจการอยา่งไรในอนาคตและองค์การตอ้งการทาํงานอย่างไรเพือบรรลุผล

สาํเร็จตามทีตอ้งการ เป็นตน้ ทิศทางองคก์ารอาจกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประกาศให้รับรู้

โดยทวัไปหรือไม่ไดก้าํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้แต่ผูบ้ริหารตอ้งบอกบุคคลในองค์การไดรั้บ

ทราบเพือให้ไดเ้ขา้ใจและตระหนักว่าองค์การเป็นอย่างไรในอนาคต การกาํหนดทิศทางองค์การ 

ไดแ้ก่ การกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงคแ์ละนโยบายองคก์าร 
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 2. ศกัยภาพและขีดความสามารถของผูบ้ริหาร โดยทั วไปผูบ้ริหารต้องเป็นบุคคลทีมี

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง อาจเป็นไปไดที้บุคคลเหล่านีมีขีดความสามารถแต่อาจ

ไดรั้บขอ้จาํกดัจากศกัยภาพขององคก์ารหรือบางครังผูบ้ริหารมีศกัยภาพสูงแต่ขีดความสามารถใน        

การปฏิบัติงานไม่เพียงพอก็ได ้ดงันัน ทังศกัยภาพและขีดความสามารถของผูบ้ริหารจึงต้องไป

ดว้ยกนัเพือใหส้ามารถส่งผลดา้นบวกต่อการบริหารเชิงกลยทุธข์ององคก์าร 

 3. บทบาทหน้าที และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร เป็นทีทราบกันดีแลว้ว่าบุคคลที

เกียวขอ้งกบัการกาํหนดกลยทุธคื์อผูบ้ริหารทุกระดบั บุคคลเหล่านีตอ้งรับรู้ในบทบาท หน้าทีและ

ความรับผดิชอบของตนเอง ทงันี เพือการทาํงานในหน้าทีและความรับผิดชอบไดอ้ย่างเหมาะสม

โดยสามารถนาํพาองคก์ารไปสู่การบรรลุผลสาํเร็จได ้

 4. การดาํเนินงานตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นปัจจยัทีต้องให้ความสาํคัญ

เนืองจากการบริหารเชิงกลยทุธต์อ้งกระทาํเป็นกระบวนการต่อเนืองกนัไป โดยหากมีขอ้ผิดพลาด

ในกระบวนการใดจะส่งผลต่อกระบวนการในลาํดบัต่อไป ผูบ้ริหารจึงตอ้งใชค้วามรอบคอบใน  

การนาํการบริหารเชิงกลยทุธไ์ปใชใ้นองคก์าร   

 5. ความสนใจของอุตสาหกรรมและการแข่งขัน เป็นเงือนไขในการกาํหนดกลยุทธ ์       

หากธุรกิจทีกาํลงัดาํเนินงานเป็นทีน่าสนใจของอุตสาหกรรมอืนก็อาจจะทาํให้มีความน่าสนใจ

ลงทุนในธุรกิจนนัมากขึน ทาํใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจมีความรุนแรง จึงอาจตอ้งเพิมความเขม้ขน้ของ

กลยทุธที์จะนาํมาใช ้ทงันี หากประเมินสถานการณ์ผิดพลาดก็อาจทาํให้กลยุทธ์ผิดพลาดเช่นเดียวกนั 

องค์การจึงต้องปรับเปลียนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัสภาพการเปลียนแปลงต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึน 

ดงันนั นกัวางแผนกลยทุธที์มีประสิทธิภาพ ตอ้งศึกษาและติดตามสภาพของอุตสาหกรรมและการ

แข่งขนัอยูต่ลอดเวลา 

 6. โอกาสและข้อจาํกัดสําหรับแต่ละองค์การธุรกิจ เป็นสิงทีองค์การต้องเผชิญอย่าง

หลีกเลียงไม่ไดแ้ละเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการกาํหนดกลยทุธ์ ทงันี ให้ระลึกเสมอว่ากลยุทธ์ทีกาํหนด

ตอ้งกาํหนดเพือสร้างโอกาสใหก้บัธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิงโอกาสทีจะก่อให้เกิดความสามารถใน

การแข่งขนัในระยะยาวขององค์การ ขณะเดียวกนักลยุทธ์ทีดีตอ้งสามารถป้องกนัขอ้จาํกดัต่าง ๆ         

ทีอาจเกิดขึนต่อการดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจในขณะนนั 

 7. การปฏิบติังานตามหลกัจริยธรรม องค์การในปัจจุบนัเริมหันมาให้ความสําคัญกับ    

จริยธรรรมทางธุรกิจมากขึน โดยเชือว่าจริยธรรมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของบุคคลและพฤติกรรม

ของสังคม หากองค์การให้การยอมรับและปฏิบติัตามเท่ากบัว่าองค์การปฏิบติัตามมติของสังคม     

จึงตอ้งไดก้ารยอมรับและสนับสนุนจากสังคมต่อไป จริยธรรมทางธุรกิจ เช่น หลีกเลียงการให้

สินบน การกล่าวร้ายต่อคู่แข่ง การทาํลายสิงแวดลอ้มและการใช้อาํนาจทางการเมือง เป็นต้น 
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องคก์ารทีไม่ไดน้าํจริยธรรมมาใชก้าํหนดเป็นกลยุทธ์เสียเปรียบในการแข่งขนัเพราะอาจไม่ไดรั้บ

การยอมรับและสนับสนุนจากสังคมและอาจนําองค์การไปสู่ความลม้เหลวหรือการไม่ได้รับ        

การยอมรับจากสงัคมอาจถึงขนัตอ้งเลิกกิจการไปก็ได ้

 8. ทรัพยากรองค์การ กล่าวว่าองค์การทีมีความพร้อมในปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ แรงงาน 

เงินทุน เครืองจกัร วตัถุดิบ เทคโนโลยแีละวสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ จะมีความไดเ้ปรียบในการจดัการ

และการดาํเนินงานมากกว่าองค์การทีไม่มีความพร้อม แมว้่าองค์การอาจแสวงหาปัจจัยอืนๆ 

ทดแทนปัจจยัการผลิตบางประเภทไดแ้ต่ก็อาจทาํไดช้วัคราวเท่านนั การมีความพร้อมในดา้นปัจจยั

การผลิตจึงเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการจดัการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตาํรา งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ปัจจยัที

ทาํให้การจัดการกลยุทธ์ประสบความสําเร็จ หมายถึง การกาํหนดทิศทางองค์กรทีองค์กรต้อง

คาํนึงถึงจะเป็นแนวทางทีบอกให้บุคคลากรในองค์กรได้ทราบว่าองค์กรต้องอยู่ในสภาพใด 

ความสามารถของผูบ้ริหารหรือศกัยภาพของผูบ้ริหาร ตอ้งเป็นบุคคลทีมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์สูง บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารต้องทาํหน้าทีและความรับผิดชอบ

อย่างเหมาะสม การดาํเนินงานตามกระบวนการเชิงกลยุทธ์ต้องทาํให้กระบวนการต่อเนืองกัน 

ผูบ้ริหารตอ้งมี   ความรอบคอบ และความน่าสนใจของอุตสาหกรรมและการแข่งขนั ถา้ธุรกิจเป็นที

น่าสนใจก็จะมีการลงทุนกนัเพิมมากขึน โอกาสและข้อจาํกัดสาํหรับแต่ละองค์กร เป็นสิงทีตอ้ง

เผชิญอยา่งหลีกเลียงไม่ไดแ้ละเป็นปัจจยัในการกาํหนดกลยทุธ ์

 2.1.5 ทฤษฎีกลยุทธ์ 

 ทฤษฏีการบริหารการจดัองค์กร 

 กูลิค และเออร์วิกค์ (1973, p. 13) กล่าวว่า หลกัการและทฤษฎี การบริหารการจดัการ

องค์กร เรียกว่า กระบวนการ POSDCORB หลกัการบริหารองค์กรมีชือว่า บนัทึกทฤษฎีองค์กร          

(Notes on the Theory of Organization) ประกอบดว้ย 7 ประการดงันี 

 1. P-lanning  หมายถึง การวางแผน  การพฒันาเคา้โครงยอ่ของสิงทีตอ้งทาํและวิธีการทาํ

นนั ๆ ใหส้าํเร็จ กิจกรรมการวางแผนพยายามทาํนายการกระทาํและทิศทางขององคก์รในอนาคตได ้

 2.  O-rganizing การจดัองคก์าร หมายถึง การกาํหนดโครงสร้างของอาํนาจหน้าทีในการ

จดัใหค้าํนิยามและประสานงานหน่วยงานต่างๆเพือนาํแผนไปปฏิบติั 

 3.  S-taffing หมายถึง การจดับุคลากร กลุ่มงานและคนงาน การคดัเลือกบุคลากร ฝึกอบรม 

การพฒันาบุคลากรทงัหมด และการทาํนุบาํรุงสภาพการทาํงานใหเ้อืออาํนวย 

 4.  D-irecting หมายถึง การสงัการภารกิจทีตอ้งทาํอยา่งต่อเนืองกบัการตดัสินใจ การสือสาร 

การนาํการตดัสินใจไปปฏิบติั และการประเมินผลการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเหมาะสม 
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 5.  C-oordinating หมายถึง การประสานงาน กิจกรรมและความพยายามต่าง ๆ ทีจาํเป็น

สาํหรับผกูพนัธอ์งคก์รไวด้ว้ย เพือบรรลุเป้าหมายเดียวกนั 

 6.  R-eporting หมายถึง การรายงานผลการดาํเนินการ ความก้าวหน้าโดยการบันทึก        

การวิจยั การตรวจสอบ ยนืยนัว่าสิงต่าง ๆ เกิดขึนตามแผน กระทาํการแกไ้ขเมือจาํเป็นและแจง้ให้

หวัหนา้ระดบัสูงรับผดิชอบ 

 7.  B-udgeting หมายถึง การเงินและงบประมาณ กิจกรรมต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการทาํ

งบประมาณ ไดแ้ก่ การวางแผน การเงิน การจดัทาํบญัชี และการควบคุมการใชจ่้ายเงินหลกัการจดัองคก์ร 

 ทฤษฎีการจดัการ(เริมยุคใหม่) 

 ดรัคเกอร์ (Drucker, 2005) เสนอว่าทฤษฎีการจดัการ (เริมยุคใหม่) เป็นกระบวนการ

จดัการประกอบดว้ย 

 1. การวางแผน (Planning) เป็นการกาํหนดหน้าทีการงานทีต้องปฏิบติั เพือให้บรรลุ

เป้าหมายขององคก์ร โดยกาํหนดว่าจะดาํเนินการอยา่งไรและดาํเนินการเมือไร เพือให้ความสาํเร็จ

ตามแผนทีวางไว ้การวางแผนตอ้งควบคุมทงัในระยะสนัและระยะยาว 

 2. การจดัองค์การ (Organizing) เป็นการมอบหมายงานให้บุคคลในแผนกหรือฝ่ายได้

ปฏิบัติเพือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนทีวางไว ้เมือแผนกหรือฝ่ายประสบความสาํเร็จก็จะทาํให้

องคก์ารประสบความสาํเร็จไปดว้ยดี 

 3. การเป็นผูน้าํ (Leading) เป็นการจูงใจ การชกันาํ การกระตุน้และชีทิศทางให้ดาํเนิน

ไปสู่เป้าหมาย โดยการเพิมผลผลิตและเนน้มนุษยส์ัมพนัธ์ทาํให้เกิดระดบัผลผลิตในระยะยาวทีสูง

กว่าภาวะงานเพราะคนมกัไม่ค่อยชอบภาวะงาน 

 4. การควบคุม (Controlling) เป็นภาระหน้าทีของผูบ้ริหาร ทีจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลเพือ

ประเมินผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกับเกณฑ์มาตรฐานทีตังไว ้ และ                     

ทาํการตดัสินใจไปตามเกณฑห์รือไม่ 

เฟรด อาร์ เดวิด (Fred R. David,2007, p. 5, อา้งใน ศิริวรรณ และคณะ, 2542, หน้า 19) แบ่ง การะบวน 

การจดัการเชิงกลยทุธเ์ป็น 3 ขนัตอนคือ การกาํหนดกลยุทธ(์ Strategy Formulation) การนาํกลยุทธ์

ไปปฏิบติั (Strategy Implementation) และการประเมินกลยุทธ์ (Strategy Evalution) ประกอบดว้ย

กระบวนการตามโมเดลการจดัการกลยทุธ ์ดงัภาพ 
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การกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคป์ระจาํปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที 2.1 กระบวนการตามโมเดลการจดัการกลยทุธเ์ฟรด อาร์ เดวิด (Fred R. David ,2007, p. 5   

อา้งใน ศิริวรรณ และคณะ, 2542, หนา้ 19) 
  

 แนวคิดของ Fred R .David (2007, pp. 5-6) สรุปสาระสาํคญัของกระบวการจดัการเชิงกลยทุธ ์ดงันี 

 1. การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation) จะเกียวขอ้งกบัการระบุ วิสัยทศัน์ ภารกิจ             

การพิจารณาโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร การพิจารณาจุดแข็งและ

จุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร การกาํหนดวตัถุประสงค์ระยะยาว การประเมินทางเลือก

กลยทุธต่์างๆ และการเลือกกลยทุธที์เหมาะสมมาใชใ้นการดาํเนินงาน อธิบายไดด้งันี 

 วิสยัทศัน์ (Vision) เป็นสิงทีองคก์ารตอ้งการจะเป็นในอนาคต โดยเป็นการตอบคาํถามว่า 

“เราตอ้งการจะเป็นอะไร” (What do we want to became ?) ขอ้ความวิสัยทศัน์เป็นขอ้ความทีแสดง

ใหเ้ห็นทิศทางในระยะยาวซึงองคก์ารคาดหวงัจะเป็นในอนาคต 

 ภารกิจ (Mission) เป็นสิงทีองคก์ารจะตอ้งปฏิบติัหากตอ้งการบรรลุวิสยัทศัน์ทีกาํหนดไว้

ขอ้ความภารกิจจึงเป็นข้อความทีบอกจุดมุ่งหมายขันพืนฐานและขอบเขตการดาํเนินงานของ

องคก์ารตลอดจนค่านิยมขององคก์าร 

 เป้าหมาย (Goals) เป็นการกาํหนดสิงทีองคก์ารตอ้งการในอนาคตเป็นผลลพัธซึ์งเกียวขอ้งกบั

ความอยูร่อด ค่านิยม และความเจริญเติบโตในระยะยาวขององคก์าร 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

                          การกาํหนดกลยทุธ์                                           การปฏิบติัตามกลยทุธ์           การประเมินกลยทุธ์ 
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 วตัถุประสงค(์ Objectives) เป็นผลลพัธ์ทีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง สามารถวดัได ้ซึงเป็น

สิงทีองคก์ารตอ้งการ 

 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis) สภาพแวดลอ้มประกอบดว้ยปัจจยั

ต่าง ๆ ทีเปลียนแปลงได ้และมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

จะช่วยใหท้ราบถึงการเปลียนแปลงและผลกระทบทีจะเกิดขึนกบัองค์การ การวิเคราะห์ทาํไดโ้ดย

การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันโดยการระบุโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก

องค์การ จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายในองค์การตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย

สภาพแวดลอ้มต่อการดาํเนินงานองค์การสู่สภาพทีตอ้งการในอนาคต เทคนิคในการวิเคราะห์      

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคดงักล่าว เรียกว่า การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) ซึงเป็น 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 2 ดา้น 

 1. สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) เป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มทีส่งผล

กระทบต่อองค์การแต่อยู่นอกขอบเขตการควบคุมขององค์การ ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม

ภายนอก มีอิทธิพพลต่อการดาํเนินงานขององคก์าร องค์การจะตอ้งคาดคะเนการเปลียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มภายนอกอยูเ่ป็นระยะ เพือพิจารณาว่าปัจจยัสภาพแวดลอ้มใดทีเป็นโอกาสทีส่งผลต่อ

การบรรลุเป้าหมายขององคก์ารและปัจจยัสภาพแวดลอ้มใดเป็นอุปสรรคหรือเป็นภยัคุกคามทีจะทาํ

ใหอ้งคก์ารไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย โดยทวัไปสภาพแวดลอ้มภายนอกพิจารราจากปัจจยั 5 ดา้น

ดงัต่อไปนี (Fred R. David, 2007, pp 77-94, อา้งถึงใน ศิริประภา แกว้อุดม, 2553,หนา้ 13-14) 

  1) ดา้นเศรษฐกิจ ตวัอยา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายไดข้องประชาชน แนวโน้ม 

การใชจ่้าย ภาวะเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย นโยบายดา้นงบประมาณ เป็นตน้ 

  2) ดา้นสงัคม วฒันธรรม ประชากรและ สิงแวดลอ้ม เช่นความเชือ ค่านิยม วฒันธรรม      

วิถีชีวิต ทศันคติ เป็นตน้ 

  3) ดา้นการเมือง เช่น รัฐบาล และกฎหมาย เช่น การบริหารงานของรัฐบาล เสถียรภาพ

ของรัฐบาล เป็นตน้ 

  4) ดา้นเทคโนโลยีและการคมนาคม เกียวกบัการคิดค้นสิงใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยี

ติดต่อสือสาร ระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยกีารคมนาคม เป็นตน้ 

  5) ดา้นคู่แข่งขนั คือ การรวบรวมและประเมินคู่แข่งขนัอยา่งรอบดา้นทงั จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส อุปสรรค วตัถุประสงค ์และกลยทุธข์องคู่แข่งขนั 

 2. สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) เป็นปัจจยัสภาพแวดลอ้มทีเกียวกับ      

การดาํเนินงานภายในทีองค์การสามารถควบคุมได ้จะเกียวข้องกับการวิเคราะห์และพิจารณา

ทรัพยากรและความสามารถภายในองคก์ารทุก ๆ ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการองคก์าร การตลาด การเงิน 
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การบญัชี การผลิต การดาํเนินการ การวิจยัและพฒันา ระบบการจดัการขอ้มูลขององค์การเป็นตน้             

(Fred R. David, 2077, pp. 117-143, อา้งถึงใน ศิริประภา แกว้อุดม, 2553, หน้า 14) การประเมิน

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารจะเป็นการประเมินปัจจยัต่างๆ ทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมขององค์การ 

เช่นทรัพยากรทางการเงิน สถานที บุคลากร และการดาํเนินงานต่าง ๆ ภายในองคก์ารในทุก ๆ ดา้น 

 2. การนาํกลยทุธไ์ปปฏิบติั หลงัจากองคก์ารมีการกาํหนดกลยุทธ์แลว้ กลยุทธ์ทีกาํหนด

นันจะตอ้งมีการปฏิบติัการ โดยการกาํหนดวตัถุประสงค์ กาํหนดแผนประจาํปี กาํหนดนโยบาย 

จดัสรรทรัพยากรในการดาํเนินการรวมถึงการพฒันาและการใชร้ะบบการจดัเก็บขอ้มลู 

 3. การประเมินกลยทุธ ์การปฏิบติัตามกลยทุธที์กาํหนดใตส้ภาพแวดลอ้มทีมีการเปลียนแปลง

ตลอดเวลาจาํเป็นตอ้งมีการทบทวนกลยุทธ์ทีถูกนาํไปใช ้การรประเมินระดบัความสาํเร็จของกล

ยุทธ์และแผน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ให้เหมาะสม เพือให้ประสบความสําเร็จตาม

เป้าหมายขององคก์ร 

 ถวิล มาตรเลียม (2545, หน้า 40) ไดก้ล่าวว่า วฎัจกัรกระบวการบริหารการจดัการของ           

การบริหารเชิงกลยทุธ์ มี 5 ขนัตอน โดยอยู่บนพืนฐานการวางแผนกลยุทธ์และการพฒันากลยุทธ ์

การดาํเนินงานเพือรับมือกบัอิทธิพลการเปลียนแปลง สภาพแวดลอ้มทีส่งผลกระทบต่อโรงเรียนทงั

ในระยะสันและระยะยาว ประกอบดว้ย 1) การวางแผนกลยุทธ์ (strategic pianning)2) การจดัโครงสร้าง

และการจดัสรรทรัพยากร (structuring&Resources) 3) การจดับุคลากรและการอาํนวยการ (Staffing 

and Directing) 4) การปฏิบติัตามแผน (Implementing) และ5) การกาํกบัติดตามและประเมินผล 

(Monitoring and Evaluating)  

 2.1.6 กระบวนการกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ทีนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบั

นโยบายและยทุธศาสตร์ ตงัแต่ระดบัชาติ ระดบักระทรวง และระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน

และตามสภาพแวดลอ้มทังภายในและภายนอกของแต่ละสถานศึกษาทีแตกต่างกัน โดยใช้

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพือกาํหนดกลยุทธ์ นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติตลอดจนติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินตามยทุธศ์าสตร์ สาํหรับการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดบู้รณาการกระบวนการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ ของ Fred R. David และถวิล มาตเลียม โดยมีองค์ประกอบดว้ยกนั 4 ขนัตอน คือ 1) การวางแผน

กลยทุธ ์2) การกาํหนดกลยทุธ ์3) การปฏิบติัตามกลยุทธแ์ละ 4) การประเมินกลยุทธ ์ซึงองค์ประกอบทงั 

4 ขนัตอนไดมี้นกัวิชาการใหค้วามหมายดงันี 

 1. การวางแผนกลยุทธ์ 

 การวางแผนกลยทุธเ์ป็นเครืองมือเพือช่วยชีนาํแนวทางการตดัสินใจของการบริหารทุก

ระดบัขององค์กร โดยเป็นแนวทางชีนาํเกิดจากกระบวนการระดมสมองของผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง
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อย่างมีส่วนร่วม เป็นการคิดก่อนทํา โดยการยึดหลักการวิเคราะห์ให้ทราบสภาวะแวดล้อม          

เพือชีแนะเป้าประสงค ์(วิสยัทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคห์ลกัของแผน) และยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี

ทางเลือกปฎิบติัทีสอดรับกบัสภาวะสิงแวดลอ้ม และมีการจดัลาํดบัความสาํคญัของยุทธศาสตร์เพือ

ช่วยการจัดสรรทรัพยากรบริหารให้สอดคลอ้งกับความจาํเป็นตลอดทงัแนวความคิดหลกัการ

บริหารทีทนัสมยัมาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผน ให้เกิดการแปลงยุทธ์ศาสตร์และหลกัการบริหารที

ทนัสมยัเป็นแผนงานและโครงการทีสนับสนุนการดาํเนินการสู่ผลสัมฤทธิทีคุม้ค่า ประสิทธิภาพ

และทีสนองความตอ้งการสาธารณะ ภายใตก้ารจดัการทีดีมีวินัย ความยุติธรรมและทีมีความสามารถใน

การแข่งขนั (อุทิศ ขาวเธียร, 2549, หนา้ 17) 

 การวางแผนกลยุทธ์จะชีนาํผูบ้ริหารให้สามารถติดตามประเมินผลงานทีไดด้าํเนินการ

ตามแผนว่าก่อเกิดผลกระทบตามทีคาดหวงัหรือไม่เพียงใดและตอ้งมีการปรับปรุงส่วนใดของแผน      

จึงจะมีการชีนําการพัฒนาการอย่างต่อเนืองสอดรับกับสภาวะแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป              

โดยการวางแผนกลยทุธ ์จะเสนอแนะใหผู้บ้ริหารสามารถจบัตาดูผลงานติดตามผลประเมินผล  

 การวางแผนกลยุทธ์มนีกัวชิาการได้ให้ความหมาย ดงัน ี

 กู๊ดสเทน และ คณะ (Goodstein and others, 1993, p. 4) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์

(Strategic Planning) เป็นการตอบคาํถามพืนฐานทีสาํคญั 3 ประการขององค์กร คือ องค์กรจะกา้ว

ไปทางใด What are you going?) สภาพแวดลอ้มขององค์กรมีอะไรบา้ง (What is the environment ?) 

และองคก์รจะตอ้งทาํอยา่งไรบา้งจึงจะไปถึงเป้าหมายนันได ้(How do you get there ?) และสรุปว่า

การวางแผนกลยทุธ ์คือ การจาํลองการบริหารกลยทุธ ์

 พีช และโรบินสัน (Pearce & Robinson, 1996, p. 12) ให้ความหมายว่า การวางแผนกล

ยทุธ ์คือ เซ็ตของการตดัสินใจและการปฏิบติัทีก่อใหเ้กิดผลลพัธเ์ป็นแผน และการนาํทีออกแบบไว้

ไปปฏิบติัใหเ้กิดบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 ไบคาส ซี ซนัยาล (Bikas C.Sanyal, 1999) ไดใ้ห้ความหมายการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็น

กระบวนการทีตอ้งทาํอย่างต่อเนือง ทงัการวางแผน การปฏิบติัตามแผน และการปรับปรุงแกไ้ข

อยา่งเป็นวงจร 

 เดวิด เอฟ อา (David F.R. 1999, p. 5) ใหค้วามหมายว่า แผนกลยุทธ์หมายถึง วิถีทางเพือให้

บรรลุวตัถุประสงค์ ระยะยาว (Long – term Objective) กลยุทธ์ทางธุรกิจอาจรวมถึง การขยายตวั

ทางพืนทีภูมิศาสตร์ การกระจายสินคา้ การพฒันาผลิตภณัฑ์ การเจาะตลาด การตดัทอนรายจ่าย   

การร่วมลงทุนและอืน ๆ 
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 แบลค็ และ พอร์เตอร์ (Black & Poter, 2000,p. 4) ให้ความหมายว่า การวางแผนกลยุทธ ์ 

ก็คือกระบวนการของการกาํหนดทิศทางและวตัถุประสงคข์ององคก์ร กาํหนดแผนและการนาํแผน

ไปปฏิบติัใหเ้กิดผล 

 สแตนลี ซี อบัราฮมั (Stanley C.Abraham, 2006, p. 9) ให้ความหมายว่า การวางแผน         

กลยทุธเ์ป็นกระบวนการของบุคคลทีพฒันากลยทุธเ์พือสร้างความสาํเร็จใหเ้กิดขึนตามเป้าหมาย 

 อีรีกา โอลเซน (Erica Olsen, 2007, p. 12) ให้ความหมายว่าการวาง แผนกลยุทธ์ คือ              

ตวัแบบแผนทีแสดงถึงหรืออธิบายว่าทาํอยา่งไรทีจะนาํกลยทุธม์าใชก้บับริษทัอยา่งไดผ้ล 

 พวงรัตน์ เกสรแพทย ์(ม.ป.ป.) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ คือ การเน้นการวางแผนที 

มุ่งไปในอนาคต มีกระบวนการคิดหาวิธีการทีดีทีสุด โดยให้ความสาํคญักบัผลกระทบจากปัจจยั 

สภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอก ตลอดจนทุกมิติขององคก์ร และมีการยอมรับร่วมกนัของคน

ในองคก์ร จึงอาจกล่าวได่ว่า การวางแผนกลยุทธ์มีความจาํเป็นอย่างมากสาํหรับผูบ้ริหารทีมุ่งหวงั

ผลสาํเร็จในการดาํเนินงาน ในองค์กรทีซบัซอ้นหรือองค์กรทีตอ้งไดรั้บผลกระทบจากการเปลียนแปลง

อยา่งรวดเร็วของสภาะแวดลอ้มภายนอก 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2542) ให้ความหมายว่า การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการ

วางแผนระยะยาวขององค์การบนรากฐานทางการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน จากการประเมิน

สภาพแวดลอ้มภายในและแสวงหาโอกาสและอุปสรรคจากการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก 

การวางแผนกลยทุธต์อ้งคาํนึงถึงการแข่งขนัขององคก์ารกบัองคก์ารอืนดว้ย โดยจาํแนกการวางแผน

กลยุทธ์ขององค์การออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ระดบัองค์การ 2) การวางแผน      

กลยทุธร์ะดบัฝ่าย/ธุรกิจและ3) การวางแผนกลยทุธร์ะดบัแผนก/หนา้ที 

 ไพโรจน์ ดว้งวิเศษ (2543, หนา้ 82) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ คือ การวางแผนระยะ

ยาวขององคก์ารทีมุ่งการตดัสินใจและกาํหนดวตัถุประสงคข์ององค์การ จากการประเมินปัจจยัทีมี

อิทธิพลทงัหลาย และเลือกกลยุทธ์ในการทาํงานโดยการเชือมโยงทรัพยากรต่างๆ ปรับเปลียน      

กลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

 สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ (2544, หน้า 5) ให้ความหมายว่า การวางแผนกลยุทธ์เป็น            

การวางแผนทีตอ้งอาศยัวิสยัทศัน์ของผูน้าํในการทีจะเขา้ถึงการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทงั

ภายในและภายนอกทีจะกระทบกบัสถานศึกษา เป็นการวางแผนในลกัษณะทีเป็นทงัการแกไ้ขและ

ตอ้งปราบปรามปัญหาและรองรับการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนในอนาคตทงัระยะสัน ระยะกลาง

และระยะยาว 

 สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 13) กล่าวว่า วางแผน        

กลยุทธ์ คือกระบวนการทีเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจเพือกาํหนดพนัธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของ
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องคก์รในปัจจุบนั ซึงจะส่งผลในอนาคตทงัในระยะสนัและระยะยาว ซึงการวางแผนกลยุทธ์ทีดีนัน

จะตอ้งเป็นการวางแผนทีตงัอยูบ่นพืนฐานขอ้ตกลงในการตดัสินใจร่วมกนัของทุกฝ่าย 

 สุพจน์ ทรายแกว้ (2545, หนา้ 47) ใหค้วามหมายว่า การวางแผนกลยทุธเ์ป็นกระบวนการ

สาํคญัเกียวกบัการกาํหนดวิสัยทศัน์และภารกิจขององค์การ การวิเคราะห์องค์การ การตดัสินใจ

เชิงกลยทุธเ์พือกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละตวัชีวดัผลงาน (Key Performance Indicators: KPI) 

 หยดฟ้า ราชมณี(2554, หนา้ 9) ใหค้วามหมายว่า การวางแผนกลยทุธ ์คือทางการศึกษาจึง

เป็นกระบวนการ ขนัตอน การกาํหนดวตัถุประสงค์ การเปลียนแปลงวตัถุประสงค์และการใช้

ทรัพยากรเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยเริมพิจารณาจากวิสยัทศัน์ทีตอ้งการใหเ้ป็นไปอยา่งใดอยา่ง

หนึงในอนาคต แลว้จึงกาํหนดพนัธกิจและเป้าประสงค์ให้สอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ โดยคาํนึงถึง

สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกเพือให้สถานศึกษาสามารถปรับตวักบัสภาวะ

แวดลอ้มทีเปลียนแปลงและบรรลุถึงความสาเร็จตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตาํรา งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การวางแผน

กลยทุธ ์หมายถึง กระบวนการของการกาํหนดทิศทางและวตัถุประสงคข์ององค์กร กาํหนดแผนทงั

ในระยะสนั กลาง และยาว และการนาํแผนไปปฏิบติัใหเ้กิดผลซึงจดัทาํเป็นเอกสารทีระบุ วิสัยทศัน์ 

ภารกิจ และกลยทุธต่์าง ๆ ในการดาํเนินงานขององคก์ารหนึงๆ เป็นแผนระยะยาวทีบอกทิศทางการ

ดาํเนินงานขององค์การสําหรับใช้เป็นเครืองมือในการประสานงานและกาํกับติดตาม  การ

ดาํเนินงานในส่วนต่าง ๆ ขององคก์ารใหเ้ป็นไปในทิศทางและจงัหวะทีสอดคลอ้งกนั ซึงจดัทาํขึน

จากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกและภายในองค์การเพือคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์ 

และกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานขององคก์ารใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัแนวโนม้ของสถานการณ์

ดงักล่าว 

 2. การกาํหนดกลยุทธ์ 

 การกาํหนดกลยุทธ์ หรือแผนกลยุทธ์ เป็นเครืองมือทีสําคญัยิงอย่างหนึงในปัจจุบนัที

แสดงถึงแนวทางการดาํเนินงานทีแยบยลขององค์กร เพือให้บรรลุเป้าประสงค์หรือความสาํเร็จที

คาดหวงัไว ้สาเหตุหลกัทีตอ้งมีการวางแผนกลยุทธ์ เนืองจากทุกหน่วยงานมี “ขอ้จาํกดั” ในดา้น 

ต่าง ๆ ทงัภายในและภายนอกหน่วยงาน แต่หน่วยงานยงัมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินงานเพือให้บรรลุ

เป้าประสงคที์กาํหนดไว ้ดงันนั แผนกลยทุธจึ์งเป็นแนวทางการดาํเนินงานทีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ

ภายในหน่วยงานและแนวโน้มของสถานการณ์ภายนอก และเป็นเอกสารขอ้ความทีช่วยให้ฝ่าย            

ต่าง ๆ ทาํงานไปในทิศทางทีสอดคลอ้งกนั ตลอดถึงเป็นเครืองมือในกระบวนการเรียนรู้ของหน่วยงาน 

 เซอร์โตและเพอร์เทอร์ (Certo and Perter, 1991, p. 189) กล่าวว่า การกาํหนดกลยทุธเ์ป็น

กระบวนการออกแบบและเลือกกลยทุธที์เหมาะสมนาํไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคจ์ากการวิเคราะห์
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ทางเลือกดว้ยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์คาํถามวิกฤต การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค 

 Wheelen and Hunger (2004, หนา้9-14) กล่าวว่า การกาํหนดกลยทุธ ์เป็นการระบุทิศทาง

หรือภารกิจหลกั (เหตุผลของการดาํรงอยู่ขององค์กร) การกาํหนดวตัถุประสงค์ (อะไรคือ งานที

ต้องการผลลพัธ์และเมือใด) การกาํหนดกลยุทธ์ (แผนเพือให้บรรลุผลสําเร็จตามภารกิจและ

วตัถุประสงค)์ และการกาํหนดนโยบาย ( แนวทางกวา้ง ๆ เพือการตดัสินใจ) 

 นลินี จารุกาญจนกิจ (2540, หน้า 7) กล่าวว่า การกาํหนดกลยุทธ์ คือ การพฒันาแผน     

ระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดลอ้มภายนอก และจุดแข็งและ

จุดอ่อนภายในสภาพแวดลอ้มภายในองค์การขึนมา การกาํหนดกลยุทธ์จะตอ้งรวมทงัระบุภารกิจ  

การกาํหนดเป้าหมาย การพฒันากลยทุธแ์ละการกาํหนดนโยบายขององคก์าร 

 ชนินทร์ ชุณหพนัธรักษ ์(2544, หน้า 5-7 ) กล่าวว่า การกาํหนดกลยุทธ ์(Strategy Formulation) 

เป็นขนัตอนทีพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มขององค์กรทงัภายนอกและภายในองค์กร ทีจะระบุถึง

โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ จุดเด่นและจุดด้อยขององค์กร นอกจากนีจะพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ 

(Vision) ของผูบ้ริหารการกาํหนดภารกิจ (Mission) การกาํหนดเป้าหมายขององค์กร (Goals) และ

การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objectives) 

 จินตนา บุญบงการและณัฏฐพนัธ์ เขจรนันท์ (2546, หน้า 19-20) กล่าวว่า การกาํหนด        

กลยุทธ์ เป็นการนําทิศทางขององค์การทีกาํหนดไวอ้ย่างกวา้ง ๆ มาพฒันา เพือเป็นแนวทางการ

ดาํเนินงานในอนาคตขององค์การโดยกาํหนดตามระดบัขนัภายในองค์การ ตงัแต่กลยุทธ์องค์การ 

กลยทุธธุ์รกิจและกลยทุธต์ามหนา้ที 

 ปกรณ์ ปรียากร (2546, หนา้ 133-140) กล่าวว่า การกาํหนดกลยุทธ์เป็นขนัตอนเกียวกบั   

การตดัสินใจทีมีคุณค่ามากทีสุดต่อการกาํหนดจุดหมายปลายทางในอนาคตและการเลือกเส้นทาง

หรือวิธีการทีเป็นไปไดม้ากทีสุด การประมวลขอ้มลูทีไดจ้ากการวิเคราะห์มากาํหนดเป็นกลยุทธ์ใน

ระดบัองคก์ารในภาพรวม (coporate-levelstrategy) ถือเป็นกลยทุธห์ลกัทีผูบ้ริหารจะเป็นผูต้ดัสินใจ

ว่าควรใช้ยุทธศาสตร์ใดในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ กลยุทธ์ดังกล่าวนีถือเป็นนโยบายของ

องค์การทีผูบ้ริหารระดับกลางจะนําไปใช้เป็นกรอบสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์ของระดับ

หน่วยงาน ซึงจะตอ้งคาํนึงถึงการแปลงกลยุทธ์หลกัของผูบ้ริหาระดบัสูงในองค์การสามารถรักษา

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเอาไวไ้ด ้ซึงย่อมหมายความว่านักบริหารระดบักลางจาํเป็นตอ้งทาํ

รายละเอียดของกลวิธีหรือแผนดาํเนินงาน สาํหรับขนัตอนการดาํเนินงานนันถือเป็นภาระหน้าที

และความรับผดิชอบของนกับริหารระดบัตน้จะเป็นผูน้าํแผนไปสู่การปฏิบติัดว้ยการจดัวางระบบ

การติดตามควบคุมและประเมินผลการดาํเนินงานต่อไป 
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 ธนวรรธ ตงัสินทรัพยศิ์ริ (2547, หนา้ 156) กล่าวว่า การกาํหนดกลยุทธ์ไวว้่า เป็นกระบวน 

การบริหารเชิงกลยทุธไ์ดแ้ก่การกาํหนดกลยทุธอ์งคก์ารซึงการกาํหนดกลยุทธ์ในทุกระดบัมกัจะใช้

ขอ้มลูทีไดจ้ากการวิเคราะห์สถานการณ์และภารกิจขององคก์ารมาประกอบในการดาํเนินงานเสมอ 

โดยฝ่ายบริหารจะเริมดาํเนินการกาํหนดกลยทุธใ์นระดบับริษทั (Corporate – level strategies) ก่อน

เป็นอนัดบัแรกตามมาดว้ยการกาํหนดกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business - level strategies) และกลยุทธ์

ระดบัหนา้ที (Functional - level strategies) ตามลาํดบั  

 เดวิด (David, 2548, pp. 5-6) กล่าวว่า การกาํหนดกลยุทธ์ เป็นหัวใจสาํคญัทีจะนาํไปสู่      

การกาํหนดทิศทางและพฒันากลยทุธก์ารดาํเนินงานใหเ้หมาะสม มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจาก

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อภารกิจขององค์กร เป็นกระบวนการทีจะทาํให้รู้ว่าตนเองอยู่ ณ จุดใด 

ต้องการจะไปทิศทางใด และจะไปถึงจุดนันด้วยวิธีใด ซึงเ ป็นภาระงานทีสําคัญมากทีสุด             

เป็นจุดเริมตน้ทีจะตอ้งทาํใหถ้กูตอ้งเหมาะสมเพือใหภ้าระงานขนัต่อๆมาสาํเร็จไดง่้าย 

 พระพอนปะดิด อินทวณฺโณ (2556, หน้า 22) กล่าวว่า การกาํหนดกลยุทธ์ คือ การทีผูบ้ริหาร

หรือนักกลยุทธ์ จะต้องตัดสินใจในการกาํหนดและเลือกกลยุทธ์ทีดีทีจะนํามาปฏิบัติให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เพือความมนัคง มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององคก์รทีวางไว ้ผูบ้ริหารมี

อาํนาจในการจัดการกับทรัพยากรทีจําเป็นสําหรับการนําไปใช้ในการปฏิบัติและสามารถใช้

ทรัพยากรใหเ้กิดประสิทธิผลคุม้ค่ามากทีสุด 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตํารา งานวิจัยทีเกียวข้อง ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า               

การกาํหนดกลยทุธ ์หมายถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ไดแ้ก่การกาํหนดกลยุทธ์องค์การซึง

การกาํหนดกลยุทธ์ในทุกระดับ การพฒันาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค

ภายในสภาพแวดลอ้มภายนอก และจุดแข็งและจุดอ่อนภายในสภาพแวดลอ้มภายในองค์การขึนมา

เป็นการประมวลขอ้มูลทีไดจ้ากการวิเคราะห์มากาํหนดเป็นกลยุทธ์ในระดบัองค์การในภาพรวม 

(coporate-levelstrategy) ถือเป็นกลยทุธห์ลกัทีผูบ้ริหารจะเป็นผูต้ดัสินใจว่าควรใชย้ทุธศาสตร์ใดใน

การเผชิญสถานการณ์ต่างๆ 

 3. การปฏิบัตติามกลยุทธ์ 

 หลงัจากทีผูบ้ริหารไดก้าํหนดภารกิจและเป้าหมาย ตลอดจนทบทวนถึงสถานการณ์ต่างๆ 

และมีการพฒันาแนวทางดาํเนินงานเพือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรทีวางไว ้ขันตอนต่อไป

ผูบ้ริหารจะตอ้งลงมือปฏิบติัตามกลยทุธเ์พือใหเ้กิดผลลพัธที์ตอ้งการ ในขนัตอนนีผูบ้ริหารจะสร้าง

เงือนไขเพือใหก้ารดาํเนินงานต่างๆบรรลุผลสาํเร็จตามกลยทุธด์ว้ยการดาํเนินงานผา่นหนา้ทีสาํคญั 
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 เดสส์และมิลเลอร์(Dess and Miller, 1993, p. 1) ไดใ้ห้ความหมายของการนาํกลยุทธ์ไป

ปฏิบัติ หมายถึง การแปลงภารกิจของหน่วยงานเป็นการกระทาํ วิธีการทีจะนาํภารกิจหลกัทีได้

กาํหนดไวม้าปฏิบติันนั จะตอ้งกระทาํอยา่งต่อเนืองเกียวพนักนั เพือใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 สมชาย หิรัญกิตติ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า การดาํเนินกลยุทธ์ หรือการปฏิบติัตามกลยุทธ์เป็น

ขนัทีปฏิบติัตามการวางแผนกลยุทธ์ โดยนําไปสู่การปฏิบติั 3 ประการ คือ 1.โครงการ (project)  

เป็นแผนทีใชเ้พือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะในระยะสัน 2. งบประมาณ (Budget) เป็นการจดัสรร

ทรัพยากรสําหรับหน่วยงานในรูปจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วย และ 3. ระเบียบวิธีปฏิบติังาน 

(Pocedure) เป็นลาํดบัขนัตอนในการปฏิบติังานเพือเป็นขนัตอนในการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหนึง 

 พกัตผ์จง  วฒันสินธิ (2542, หนา้ 13-17) ไดใ้หค้วามหมายของการนาํการปฏิบติัตามกลยุทธ ์

(Strategic Implementation) หมายถึง เป็นขนัตอนการนาํกลยทุธ์ทีไดว้างแผนจดัทาํและคดัเลือกไว้

มาดาํเนินการประยกุตป์ฏิบติั เพือใหเ้กิดผลลพัธต์ามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

 ชนินทร์ ชุณหพนัธรักษ ์(2544, หนา้ 5-7) ไดใ้หค้วามหมายของการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติั  

หมายถึง ในขนัตอนนีจะเป็นการลงมือปฏิบติัในระดบัต่างๆตามขนัตอนที 1 เพือทีจะให้การนํา     

กลยุทธ์ไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ ผูบ้ริหารจะต้องเข้าใจในแนวคิดและสิงต่างๆในองค์กร       

เช่น วฒันธรรมองคก์ร โครงสร้างขององคก์ร ระบบงาน การจูงใจ ฯลฯ 

 ชวลิต สุวิทยศ์กัดานนท ์(2545, หนา้ 9) กล่าวว่า การนาํกลยทุธไ์ปปฏิบติั หมายถึง การนาํ

แผนกลยทุธไ์ปปฏิบติั ซึงตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงการจดัสรรทรัพยากร ค่าใชจ่้าย และระยะเวลาให้

คุม้ค่าเงินลงทุน ตลอดจนปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลว โดยเฉพาะตอ้งมนัใจว่าผูน้าํกล

ยทุธไ์ปปฏิบติัมีความเขา้ใจในเป้าหมายขององคก์รและเป้าหมายของกลยทุธเ์ป็นอยา่งดี 

 สุพานี สฤษฎว์านิช (2544, หนา้ 14) กล่าวว่า การนาํแผนกลยุทธ์ไปปฏิบติั เป็นการเน้น    

การวางแผนดาํเนินงานและการนาํแผนงานต่าง ๆ นนัไปปฏิบติั โดยมีการเตรียมความพร้อมปัจจยั

ดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นบุคลากร โครงสร้างขององค์การ ระบบงานต่าง ๆ ทีจาํเป็น เพืออาํนวยให้การ

นาํแผนกลยทุธไ์ปปฏิบติัใหบ้งัเกิดผล 

 ลทัธิกาล ศรีวะรมย ์(2545, หน้า 5) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ หมายถึง การแปลงกลยุทธ ์           

ซึงเป็นทางเลือกของหน่วยงานในระยะยาวมาสู่ขนัตอนการปฏิบติัโดยละเอียด ซึงมีความสาํคญัต่อ  

การบรรลุผลของกลยทุธที์ไดก้าํหนดไว ้

 สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ (2545, หน้า 105) กล่าวว่า การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติั หมายถึง

ภายหลงัจากทีไดมี้การตดัสินใจในการกาํหนดกลยุทธ์และทิศทางพฒันาหรือทีเรียกว่า “ทิศทาง          

กลยุทธ์” ก็จะนํามาสู่ขันตอนการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึงเป็นขันตอนทีจะมีการวางแผนใช้

ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นดา้นการเงิน กาํหนดบุคลากรหรือสร้างโรงงานหรือเครือข่าย นอกจากนันยงั
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หมายถึง ขันตอนการจัดโครงสร้างองค์กรทีเหมาะสม ตลอดจนการกําหนดระบบเกียวกับ

สารสนเทศและอีกทงัการสร้างค่านิยมหรือวฒันธรรมองคก์ร 

 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 72) ไดก้ล่าวว่า การปฏิบติั

ตามกลยุทธ์ เป็นการจดัทาํรายละเอียดขันตอนการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ รวมทงัการจัดสรร

ทรัพยากรทีใชใ้นการทาํงาน โดยมีเป้าหมายสุดทา้ย เพือใหไ้ดผ้ลงานตามทีกาํหนดไว ้

 จินตนา บุญบงการและณัฏฐพนัธ์ เขจรนันท์ (2546,หน้า19-20 )กล่าว ผ่านการจัด

โครงสร้าง บุคลากร และการประสานงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

 ประโชค ชุมพล (2546, หน้า 220) กล่าวว่า การปฏิบติัตามกลยุทธ์ คือ ผูบ้ริหารจะตอ้ง

กาํหนดภารกิจและเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และปฏิบติัการ เพือให้บรรลุเป้าหมายเพือให้

เกิดการทาํงานทีประสบความสาํเร็จ ดว้ยการใช ้4 หนา้ทีในกระบวนการจดัการ ไดแ้ก่ การวางแผน 

การจดัการองคก์ร การชกันาํ การควบคุม 

 เดวิด (David, อา้งในพระพอนปะดิด  อินทวณฺโณ, 2556, หน้า 22) กล่าวว่า การปฏิบติั

ตามกลยทุธ ์เป็นขนัตอนของการฝึกฝนบุคคล การมอบหมายงานและอุทิศตนในการปฏิบติัหน้าที 

ความสาํเร็จของการนาํแผนกลยทุธไ์ปปฏิบติัจะสูงขึน ก็ต่อเมือผูบ้ริหารตอ้งสามารถสร้างแรงจูงใจ

ให้กบัพนักงาน ซึงเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึงทีผูบ้ริหารจะตอ้งทาํ การกาํหนดกลยุทธ์ถา้ไม่

นาํไปปฏิบติัก็ยอ่มไม่ประสบความสาํเร็จไดต้ามวตัถุประสงคที์ตงัไวจ้ากผูบ้ริหาร การนาํกลยทุธไ์ป

ปฏิบติั เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกับการตดัสินใจว่าจะทาํอย่างไร ถึงจะทาํให้องค์กรดาํเนินการไปสู่

เป้าหมายทีตอ้งการ ดงันนั การปฏิบติัตามกลยุทธ์ตอ้งสอดคลอ้งกบักระแสความเปลียนแปลงของ

สภาวะแวดลอ้ม ซึงเริมตน้จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกทีมี

การเปลียนแปลงอยูเ่สมอ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตํารา งานวิจัยทีเกียวข้อง ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า                

การปฏิบติัตามกลยุทธ์ คือ ขันตอนนาํกลยุทธ์มาจดัทาํแผนปฏิบติัการ เป็นการจดัทาํรายละเอียด

ขนัตอนการดาํเนินงานในดา้นต่าง  ๆและการนาํกลยุทธ์ทีกาํหนดขึนไปประยุกต์และดาํเนินการ

อยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีการเตรียมความพร้อมปัจจยัในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นบุคลากรโครงสร้างของ

องคก์ร  ระบบงานต่าง ๆ ทีจาํเป็น เพือใหก้ารนาํกลยทุธม์าปฏิบติัใหบ้งัเกิดผลมาสู่องค์กร ตลอดจน

เป็นปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลว ซึงต้องมีความมนัใจว่าผูที้นาํกลยุทธ์ไปปฏิบติัตอ้ง      

มีความเขา้ใจในเป้าหมายของกลยทุธ ์ซึงมีความสาํคญัต่อการบรรลุผลของกลยทุธที์ไดก้าํหนดไว ้

 4. การประเมนิกลยุทธ์ 

 การประเมินกลยุทธ์และการควบคุมจะเป็นองค์ประกอบหลกัสาํคญัในขนัสุดทา้ยของ

กระบวนการการบริหารเชิงกลยุทธ์ แต่การดาํเนินงานในขนันีจะช่วยชีให้เห็นจุดอ่อนในการดาํเนินการ
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ตามแผนกลยทุธที์องคก์รไปนาํไปปฏิบติัมาแลว้ สามารถนาํผลประเมินมาจดัการบริหารงานภายใน

องคก์ร ใหมี้การเริมตน้ในการดาํเนินงานครังต่อไปได ้

 Stahl and Grigsby (1992) กล่าวว่า การประเมินกลยุทธ์ มุ่งเน้นทีจะติดตามประเมินผล

และการควบคุม เพือดูว่ากลยทุธที์นาํไปปฏิบติัเป็นไปตามแผนทีไดก้าํหนดไวห้รือไม่ เพือทีจะได้

ทาํการปรับปรุงและมนัใจว่าการปฏิบติัตนตามหน้าทีต่าง ๆ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ขันตอนนีเป็น

กระบวนการทีกระทาํอยา่งต่อเนือง การกาํหนดกลยทุธที์ดีจะตอ้งพิจารณาตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม

ทงัภายนอกและภายใน ทาํให้การกาํหนดเป้าหมายมีความถูกต้องมีการกาํหนดกลยุทธ์ได้อย่าง

เหมาะสม หลงัจากนนัจะไดมี้การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติัภายหลงัจากนันจะไดมี้การประเมินผลและ

การควบคุมว่ากลยทุธที์นาํไปปฏิบติับรรลุผลตามเป้าหมายทีกาํหนดไวห้รือไม่ จะไดมี้การพิจารณา

ปรับปรุงแกไ้ขมีขอ้มูลยอ้นกลบัว่ากลยุทธ์ทีกาํหนดไวดี้เพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่ดีผูบ้ริหารจะไดท้าํ

การพิจารณากาํหนดกลยทุธใ์หม่ หรือถา้การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติัไม่มีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจะได้

หาวิธีในการปรับปรุงแกไ้ขวิธีการปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ทอมป์สันและสตริคแลนด์ (Thompson and Strickland, 1999, pp. 3-4) กล่าวว่าการประเมินผล 

กลยุทธ์ เป็นการประเมินผลการดาํเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขเพือเริมต้นใหม่ การปรับปรุง

แกไ้ขจะเริมตน้ตงัแต่ การกาํหนดวิสยัทศัน์ การกาํหนดทิศทางในการดาํเนินงานระยะยาวการกาํหนด

วตัถุประสงค์ การจดัทาํกลยุทธ์หรือการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติั โดยพิจารณาจากประสบการณ์จริง 

และปรับปรุงเปลียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ใหม่ ความคิดใหม่และโอกาสทีเกิดขึนใหม่ 

 Wheelen and Hunger (2000, p. 8) กล่าวว่า การประเมินผลกลยุทธ์ เป็นการตรวจสอบ

กิจกรรมและผลปฏิบัติงานทังหมดขององค์การ เพือเปรียบเทียบดูว่าผลการปฏิบัติงานจริงกับ       

ผลการดาํเนินงานทีตงัความมุ่งหวงัไว ้บรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ ผูจ้ดัการทุกระดบัจะนาํขอ้มูล

ทีไดรั้บจากการประเมินในขนัตอนนีเพือไปแกไ้ขและหาทางแกปั้ญหาต่อไป 

 ธงชยั สนัติวงษ ์(2544, ม.ป.ท.) กล่าวว่า การประเมินกลยุทธ์ หน้าทีสาํคญัของผูบ้ริหาร

ระดับสูง ทีจะทาํการประเมินถึงกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร และกลยุทธ์ทางธุรกิจทังหลายทีพึง

ตอ้งการทราบว่า เมือใดจดัวางกลยุทธ์ไวอ้ย่างดีแลว้ ก็ต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบโดยตลอด 

เกียวกบัผลทีออกมาของกลยทุธที์กาํลงัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

 ชนินทร์ ชุณหพนัธรักษ ์(2544, หน้า 5-7) กล่าวว่า การประเมินและการควบคุมกลยุทธ ์

มุ่งเน้นทีจะติดตามประเมินผลและการควบคุม เพือดูว่ากลยุทธ์ทีนาํไปปฏิบัติเป็นไปตามแผนที

กาํหนดไวห้รือไม่ เพือทีจะไดท้าํการปรับปรุง และมนัใจว่าการปฏิบติัตามหน้าทีต่างๆเป็นไปอย่าง

สมบูรณ์ ขันตอนทังสามของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการทีกระทาํอย่าง

ต่อเนือง การกาํหนดเป้าหมายมีความถกูตอ้ง มีการกาํหนดกลยทุธไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม หลงัจากนันจะ
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ได้มีการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติแลว้จึงทาํการประเมินผล และควบคุมว่ากลยุทธ์ทีนําไปปฏิบัติ       

บรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไวห้รือไม่ ถา้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ผูบ้ริหารจะไดท้าํการพิจารณากาํหนด

กลยทุธใ์หม่จากกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ ์ 

 สุพานี สฤษฎว์านิช (2544, หนา้ 14) กล่าวว่า การประเมินผลกลยุทธ์ เป็นการตรวจสอบ

และติดตามผลการดาํเนินงานตามทีระบุไวใ้นแผนกลยุทธ์ รวมทังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ             

ทีเผชิญอยูจ่ะไดด้าํเนินการแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

 จินตนา บุญบงการและณัฏฐพนัธ ์เขจรนนัท ์(2546, หนา้19-20) กล่าวว่า การประเมินกลยทุธ ์

เป็นการติดตามและตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา กาํหนดแนวทาง ปรับปรุงและพฒันาให้กลยุทธ์ที

กาํลงัดาํเนินอยูเ่กิดความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง เพือประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ ตลอดจน

การประเมินการดาํเนินกลยทุธว์่าประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไวห้รือไม่เพียงใด เพือ

นาํไปพิจารณาในการพฒันากลยทุธต่์อไป 

 วิทยา ด่านธาํรงกลู (2545, หนา้ 149) กล่าวว่า การประเมินกลยุทธ์ เป็นกระบวนการใน     

การประเมินความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานตามกลยทุธ ์และการปรับปรุงแกไ้ขในกรณีทีมีความ

เบียงเบนไปจากแผนการทีวางไว้ ทังนีเพือสร้างความแน่ใจว่าการใช้ทรัพยากร ตลอดจน              

การปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารจะไปในทิศทางทีกาํหนดไว ้การควบคุมและการประเมินผล

นีจะต้องเกิดขึนอย่างต่อเนือง ด้วยเหตุทีโอกาสและอุปสรรคทีเกิดจากส ภาพแวดล้อมมี                

การเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 เดวิด (David ,อา้งในพระพอนปะดิด อินทวณฺโณ 2556, หนา้23) กล่าวว่า การประเมินกลยทุธ ์

เป็นขันตรวจสอบขันตอนของการบริหารเชิงกลยุทธ์ หัวใจสาํคัญของการประเมินกลยุทธ์มี 3 

ประการ คือ 1) การทบทวนปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ซึงเป็นพืนฐานของการกาํหนดกลยุทธ์

ในปัจจุบนั 2) การวดัผลการปฏิบติังาน และ 3) การนาํไปปรับปรุงแกไ้ข การประเมินกลยุทธ์เป็น

เรืองทีมีความจาํเป็น เพราะความสาํเร็จในวนันีไม่ไดเ้ป็นเครืองประกนัว่าจะประสบความสาํเร็จใน

อนาคตดว้ย ความสาํเร็จตอ้งเกิดจากความคิดริเริมใหม่ๆ และปัญหาทีเกิดแตกต่างกนัและทีสาํคญั

คือ องคก์ารไดรั้บประสบการณ์จากการปฏิบติังานทีผ่านมาจะเห็นว่าขนัตอนการกาํหนดกลยุทธ ์

การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ์เป็นกระบวนการทีกาํหนดแนวทางกวา้งของ

องคก์รหรือบริษทั 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตํารา งานวิจัยทีเกียวข้อง ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า                

การประเมินกลยุทธ์ หมายถึง การติดตามและการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา กาํหนดแนวทาง 

ปรับปรุงกลยุทธ์เพือให้สอดคลอ้งกับสภาวการณ์ใหม่ ๆ เพือประโยชน์สูงสุดขององค์กร และ       

การประเมินกลยุทธ์สามารถนํามาเปรียบเทียบดูว่าผลการปฏิบติังานจริงกบัผลการดาํเนินงานที
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มุ่งหวงัไว ้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ จะไดมี้การพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลยอ้นกลบัว่ากลยุทธ์ที

กาํหนดไวดี้เพียงพอหรือไม่ ถา้ออกมาไม่ดีผูบ้ริหารจะไดมี้การกาํหนดกลยทุธขึ์นมาใหม่หรือถา้การ

ปฏิบติัตามกลยทุธไ์ม่มีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารก็จะไดห้าทางปรับปรุงแกไ้ขเพือให้การปฏิบติัตาม

กลยทุธด์าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพมากทีสุด และใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์รทีตงัไว ้

 

2.2 แนวคดิเกียวกับคุณภาพผู้เรียน 

 2.2.1 การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Quality Managemrnt) 

 TQM มาจากคาํว่า TQC (Total Quality Control) ของญีปุ่น หรือบางทีญีปุ่นก็เรียกว่า 

“CWQC” (Company-Wide Quality Control) หรืออาจแปลว่า “การควบคุมคุณภาพทวับริษทั”   

(เรืองวิทย์, 2549)TQMได้รับการนิยามว่าเป็น “กิจกรรมทีเป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตรและ

ครอบคลุมทุกส่วนขององคก์รโดยใหค้วามสาํคญัทีลกูคา้” (จาํลกัษณ์ และศุภชยั,  2548)  

 เมือกล่าวโดยสรุปโดยภาพรวมสาํหรับความหมายของ TQM นัน (Witcher 1390 อา้งถึง

ใน สุนทร, 2542) กล่าวว่า 

 T (Total) หมายถึง การยนิยอมใหทุ้กคนปฏิบติังานอยูภ่ายในองคก์ารไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม

ในการจดัตงัและบริหารงานระบบคุณภาพ ซึงเกียวกบัทงัลูกคา้ภายนอก (external customer) และ

ลกูคา้ภายใน (internal customer) โดยตรง 

 Q (Quality) หมายถึงการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการใชป้ระโยชน์จากสินคา้

และบริการเป็นหลกั นอกจากนีคุณภาพยงัมีส่วนเกียวขอ้งกบัแนวความคิดเชิงระบบของการจดัการ 

(systematic approach of management) กล่าวคือ การกระทาํสิงใด ๆ อย่างเป็นระบบทีต่อเนืองและ

ตรงตามแนวความคิดดงัเดิมของวงจรคุณภาพทีเรียกว่า PDCA cycle ซึงเสนอรายละเอียดโดย 

W.Edwards Deming  

 เพราะฉะนนั ถา้หมุนวงจรคุณภาพเช่นนีอยา่งต่อเนืองขึนภายในแต่ละหน่วยงานยอ่ยของ

องคก์ารหนึง ๆ ก็ยอ่มจะเกิดระบบคุณภาพโดยรวมทงัหมดทีเรียกว่า TQM ขึนมาไดใ้นประการสุดทา้ย 

 M (Management) หมายถึง ระบบของการจดัการหรือบริหารคุณภาพขององค์การ ซึงดาํเนินการ

และควบคุมดว้ยระดบัผูบ้ริหารสูงสุด ซึงประกอบดว้ย วิสยัทศัน์ (vision) การประกาศพนัธกิจหลกั 

(mission statement) และกลยทุธข์องการบริหาร (strateship management) รวมถึงการแสดงสภาวะ

ของความเป็นผูน้าํ (leadership) ทีจะมุ่งมนัปรับปรุงและพฒันาระบบคุณภาพขององค์การอย่าง

สมาํเสมอและต่อเนืองตลอดระยะเวลา (continuous quality improvement) 
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 แนวคดิเกยีวกบั TQM กบัการศึกษา 

 รุ่งชชัดาพร  เวหะชาติ (2548) กล่าวว่า คุณภาพการจดัการศึกษาเป็นสิงทีสังคมให้ความ

สนใจ และห่วงใย สถานศึกษาจาํเป็นตอ้งสร้างความเชือมนัแก่สังคมว่ามีความสามารถในการจดั

การศึกษาใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม มีความรู้ มีความสุข ตามทีสังคมคาดหวงั ปรัชญาคุณภาพทงัระบบ  

และเครืองมือการพฒันาทีเรียกว่า การจดัการคุณภาพทงัระบบ (Total  Quality Management: TQM)  

เป็นสิงทีวงการศึกษาให้ความสนใจและนาํแนวคิดมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษามากขึน  

โดยเฉพาะอยา่งยงิในระดบัสถาบนัการศึกษาทงัยงัเป็นการพฒันาใหส้ถานศึกษากา้วไปสู่การพฒันา

คุณภาพการศึกษาขนัพืนฐานและในระดบัชาติต่อไปและมีความมุ่งหมายเพือการพฒันาการบริหาร

คุณภาพทังองค์การของสถานศึกษาขันพืนฐาน ในด้านการนําองค์กรและการวางแผนกลยุทธ ์          

ดา้นระบบและกระบวนการ ดา้นทรัพยากรบุคคลและทีมงาน ดา้นการวิเคราะห์ 

 การประเมินตนเองและการจดัการความรู้  ดา้นความพึงพอใจของผูเ้รียนและผูเ้กียวขอ้ง               

ดา้นผลลพัธข์ององคก์รในการพฒันาคุณภาพการศึกษา   

 ตามนยัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 ทีใหส้ถานศึกษามีมาตรฐานและ

การประกนัคุณภาพการศึกษา  ตามแนวคิดการบริหารคุณภาพทงัองคก์าร เป็นการทาํงานอย่างเป็น

ระบบครบวงจรต่อเนือง และเนน้ลกูคา้เป็นสาํคญั ซึงจะทาํใหส้ามารถป้อนขอ้มลูทีมีความเหมาะสมกบั

สภาพปัญหาความตอ้งการในการพฒันาในระดบัหน่วยงานตน้สงักดั 

 สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา สามารถนาํ (Total  Quality Management: TQM)ใชเ้ป็น

ขอ้มลูพืนฐานในการพฒันาบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ย่างเหมาะสม  

โดยสามารถนาํไปกาํหนดเป็นเนือหาสาระทีควรเติมเต็มให้กบัผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง และเป็นแนวทาง

ในการฝึกในการอบรมเชิงปฏิบติัการ ซึงจะทาํใหส้ามารถป้อนขอ้มลูทีมีความเหมาะสมกบัสภาพปัญหา 

ความตอ้งการของผูที้เขา้รับการอบรมในระดบัเขพืนทีการศึกษาเป็นอยา่งดี 

 สถานศึกษาทีจดับริการศึกษาขนัพืนฐาน สามารถพฒันาการบริหารคุณภาพ และสามารถ

ปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ทงัดา้นการนาํองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์ ดา้นระบบและกระบวนการ 

ดา้นทรัพยากรบุคคลและทีมงาน ดา้นการวิเคราะห์ การประเมินและการจดัการความรู้ ดา้นความ 

พึงพอใจของผูเ้รียนและผูเ้กียวข้อง ด้านผลลพัธ์ขององค์กร ในการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากองคก์รภายนอก 

 2.2.2 ความหมายของคณุภาพผู้เรียน 

 คาํว่า “คุณภาพ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ 2542  หมายถึง ลกัษณะ       

ทีดีเด่นของบุคคล หรือสิงของและยงัมีนกัวิชาการใหค้วามหมายของคาํว่า “คุณภาพ” ดงันี 
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 ครอสบี (Crosby, 1979) คุณภาพ หมายถึง คุณลกัษณะและประโยชน์ของการใชง้าน

โดยรวมของผลิตภัณฑ์ทีจะทาํให้สามารถตอบสนองการใชง้านได้ เหมาะสมสาํหรับการใชง้าน

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความต้องการ ส่วนประกอบทงัหมดของผลิตภณัฑ์หรือบริการ ทงัดา้น

การตลาด วิศวกรรม การผลิต และการซ่อมบาํรุง ทีตรงกบัความคาดหวงั และความตอ้งการของลูกคา้ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานซึงเป็นทีตอ้งการและคาดหวงั ของลกูคา้ 

 ไฟเกนบอม (Feigenbaum, 1983, p7) กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึงองค์ประกอบซึงเป็น

คุณลกัษณะโดยรวมของสินค้าและบริการซึงเกิดจากการตลาด การจัดการการผลิต ตลอดจน        

การบาํรุงรักษาโดยมุ่งใหสิ้นคา้และการบริการนนัตรงตามความคาดหวงัของลกูคา้ 

 อิชิกาว่า (Ishikawa, 1980, p45) กล่าวว่า คุณภาพ มีหลกัสองประการ หมายถึง คุณภาพ

ในความหมายทีแคบซึงหมายถึงคุณภาพของตัวสินค้าและในความหมายทีกว้าง คุณภาพ คือ 

คุณภาพของการทาํงาน คุณภาพของการบริหารคุณภาพทังระบบ หรือกล่าวไดว้่า “คุณภาพก็คือ

คุณภาพ” นนัเอง 

 เซกเกอร์และโดซี (Seger&Dochy, อา้งในสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ, 2543, หนา้ 29 ) กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึง การกาํหนดเป้าหมายทีเป็นพนัธกิจทีตอ้งบรรลุ

กระบวนการทีทาํใหเ้ป้าหมายบรรลุผล 

 สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกาแห่งชาติ (2541, หน้า 153) กล่าวว่า คุณภาพ 

หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพของสิงมีชีวิต และไม่มีชีวิตหรือการบริการต่าง ๆ ทีเกิดขึนหรือสร้าง

ขึนเพือตอบสนองความพึงพอใจแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ซึงเป็นผูที้ได้รับ

ประโยชน์ ทงัทางตรงและทางออ้ม 

 วนัชยั ศิริชนะ(2537, หน้า 36) กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึง ผลของการดาํเนินการตาม

แนวทางทีกาํหนด และเป็นผลของการจดัการศึกษาซึงบรรลุเป้าหมายทีสาํคญั 

 สมาน อศัวภูมิ (2550, หน้า 79) กล่าวว่า คุณภาพ เป็นนามธรรมทีตังอยู่บนฐานของ

ค่านิยมหรือวิธีการ ทีคนหนึงเหน้ว่ามีคุณภาพ แต่อีกคนหนึงอาจเห็นเป็นตรงกนัขา้ม ดงันนัคุณภาพ

อาจเป็นเรืองทีตอ้งสร้างความเขา้ใจหรือสร้างขึน 

 ภคัพร บุญเคลา้ (2555, หน้า 85) กล่าวว่า คุณภาพ คือ คุณสมบติัเฉพาะหรือลกัษณะที

จาํเป็น อนับอกถึงความเป็นเลิศ การมีมาตรฐานความเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์หรือความสามารถ 

สนองตอบผูใ้ชบ้ริการ ความพอใจของผูบ้ริการ คุณภาพจึงหมายถึงตวัชีวดัความสาํเร็จและกา้วหน้า

ของบุคคลในหน่วยงานนนั 

 คาํว่าคุณภาพผูเ้รียน (Students quality) มีความเดียวกับคําว่า “คุณภาพการศึกษา”                     

มีนกัวิชาการใหค้วามหมาย ดงันี 
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 กรมวิชาการ (2538, หน้า 2–3) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง การทีผูเ้รียนเกิด

คุณลกัษณะต่าง ๆ  ครบถว้นตามความคาดหวงัของหลกัสูตรอนัเป็นผลมาจากการทีหน่วยงานและ

บุคคลทุกระดับทุกฝ่าย ทังจากส่วนกลางและส่วนท้องถินร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาทีมี

ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  นโยบายทีชดัเจน  การจดัทรัพยากรทีเหมาะสม  บุคลากรการศึกษามีคุณภาพ  

สภาพเศรษฐกิจและสงัคมทีเอืออาํนวย  ผูเ้รียนมีความพร้อม  หลกัสูตร  สือ  วสัดุอุปกรณ์มีคุณภาพ  

ทอ้งถินใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุน 

 สนอง เครือมาก (2537, ภาคผนวก 1) กล่าวว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณภาพของ

นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนต้นในด้านต่างๆ ดังนี           

1) ระดบัก่อนประถมศึกษา ประกอบดว้ย (1.1) นักเรียนมีการพฒันาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (1.2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความพร้อม 2) ระดับ

ประถมศึกษาประกอบดว้ย (2.1) นกัเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ ดงันี (2.1.1) ความเป็นพลเมืองดี 

ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย (2.1.2) ความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์

(2.1.3)ความมีวินยั ขยนั ซือสตัย ์ประหยดั อดทน และความรับผดิชอบ (2.1.4) ความสารถในสังคม

อยา่งสงบสุข (2.1.5) การรู้จกัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (2.1.6) การมีส่วนร่วมใน

การพฒันาชุมชน สังคมประเทศชาติ (2.1.7) การมีกิจนิสัยทีดีในทีทาํงาน (2.1.8) การดาํรงไวซึ้ง

เอกลกัษณ์ทีดีของชาติ 3) ระดบัมะยมตน้ ประกอบดว้ย (3.1) นักเรียนมีคุณลกัษณะตามหลกัสูตร

กาํหนด (3.2) มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม (3.3) นัเรียนมีความรู้ ทกัษะพืนฐานใน

การประกอบอาชีพ 

 ธร สุนทรายทุธ (2551, หนา้ 470) กล่าวว่า คุณภาพทางการศึกษา หมายถึง ผลผลิตรวม

ของสถาบนัการศึกษาทีไดผ้ลงานเป็นผูส้าํเร็จการศึกษา ผลงานและผลการจดัการศึกษาทีประกอบดว้ย

คุณลกัษณะ หรือคุณสมบติัของผูผ้ลิตนนั อนัจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ หรือผูที้เกียวขอ้ง

และมีผลกระทบต่อสงัคม โดยรวมในทางทีดีน่าปารถนา 

 ภคัพร บุญเคลา้ (2555, หนา้ 87) กล่าวว่าคุณภาพผูเ้รียน หมายถึง ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะ

ครบถว้นตามคาดหวงัของหลกัสูตร และบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของโรงเรียนที

กาํหนดทงัดา้นผลิต (outputs) และผลลพัธ์ (outcomes) เนืองมาจากหน่วยงานและบุคคลทุกระดบั

ทงัจากส่วนกลางและส่วนทอ้งถินร่วมกบัชุมชน จดัการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตาํรา งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า คุณภาพ

ผูเ้รียน หมายถึง ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะต่าง ๆ ตามความคาดหวงัของหลกัสูตร ทงัในระดับก่อน

ประถมศึกษา ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีตงัไวข้องโรงเรียน 

ทงันีมาจากหน่วยงาน บุคลากร ชุมชน จดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 2.2.3 แนวคดิเกยีวกบัคุณภาพผู้เรียน 

 คุณภาพผูเ้รียนทีสังคมต้องการ ได้ระบุไวอ้ย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ทีว่า “การจดัการศึกษา

ตอ้งเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ)

สติปัญญาความรู้ (หมายถึงเป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต

สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (หมายถึง เป็นคนดีของคนรอบขา้งและสงัคม)” และใน

มาตรา 7 ทีว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกทีถูกตอ้งเกียวกบัการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริม

สิทธิ หน้าที เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิศรีความเป็นมนุษยมี์ความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทงั ส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็น

สากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 

รู้จกัพึงตนเอง มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนือง” 

 นอกจากนีเพือใหก้า้วทนักระแสการเปลียนแปลงในยคุทีความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึน

อยา่งรวดเร็วกระทรวงศึกษาธิการในยคุของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.2552-2561) 

ไดป้ระกาศวิสยัทศัน์เกียวกบัคนไทยยคุใหม่ว่า คนไทยยคุใหม่ตอ้งไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทนั 

มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผดิชอบต่อครอบครัวประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดี

ของโลก ซึงสอดรับกบัจุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551   

ทีไดมุ่้งพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีปัญญามีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบ

อาชีพดงันนัในการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียน ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน จึงยงัคงยึดการ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ตามทีระบุไวใ้นหลกัสูตรเป็นหลกั โดยกาํหนด

คุณภาพผูเ้รียน คือ มาตรฐานที1 ผูเ้รียนมี สุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ  มาตรฐานที2 มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์มาตรฐานที 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

รักเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง มาตรฐานที4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล มาตรฐานที5 ผูเ้รียนมีความรู้และ

ทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตรและมาตรฐานที6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงานสามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต  

 ผูว้ิจยัใชก้ารกาํหนดมาตรฐานคุณภาพผูเ้รียน กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรฐานการศึกษา

ขนัพืนฐาน (2556, หนา้ 17-68) 
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 มาตรฐานที 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ 

 ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกาลงักายสมาํเสมอ มีนาํหนักส่วนสูงและมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จกัป้องกนัตนเองจากสิงเสพติดให้โทษและหลีกเลียง

ตนเองจากสภาวะทีเสียงต่อความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง   

มีความมนัใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม มีมนุษยสมัพนัธที์ดีและใหเ้กียรติผูอื้น รวมทงัแสดงออก

ถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึง เห็นคุณค่าในศิลปะอนังดงาม ความไพเราะ น่ารืนรมยข์องดนตรี พฒันา

ฝึกฝนซึมซบัจนเป็นนิสยัในชีวิตประจาํวนั สามารถสร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ 

ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการไดต้ามวยั มีทงัหมด 6 ตวับ่งชี ไดแ้ก่ 

 ตวับ่งชีที 1.1 มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมาํเสมอ  

 ผูเ้รียนรู้จกัดูแลตนเองใหมี้สุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามยัส่วนตนและเขา้ร่วมกิจกรรม

การออกกาํลงักายอยา่งสมาํเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงคเ์กียวกบัการดูแลสุขภาพ 

 ตวับ่งชีที 1.2 มีนาํหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

 ผูเ้รียนมีพฒันาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวยัโดยเปรียบเทียบนําหนัก

ส่วนสูงกบัอายุตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข และมีผลการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 ตวับ่งชีที 1.3 ป้องกนัตนเองจากสิงเสพติดใหโ้ทษและหลีกเลียงตนเองจากสภาวะทีเสียง

ต่อ ความรุนแรง โรค ภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ  

 ผูเ้รียนรู้เท่าทนัและสามารถปฏิบติัตนให้พน้จากสิงเสพติด สิงมอมเมา และอบายมุขต่าง ๆ 

รู้จกัวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภยัจากเหตุความรุนแรงทีอาจจะเกิดขึนโดยไม่รู้ตวัจากโรคและ

อุบติัภยั รวมทงัจากอุบติัเหตุ การทะเลาะวิวาท และปัญหาทางเพศ 

 ตวับ่งชีที 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมนัใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  

 ผูเ้รียนรู้จกัและเขา้ใจตนเอง รู้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง มีความพยายามจะ

พฒันาและปรับปรุงตนเองอย่างสมาํเสมอ มีความมนัคงทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเองมองโลก     

ในแง่ดี สร้างขวญัและกาํลงัใจในตนเองได ้มีความมุ่งมนัในการทีจะไปใหถึ้งเป้าหมาย ไม่กลวัความ

ลม้เหลว ความผดิหวงั แสดงออกไดอ้ยา่งมีมารยาททางสงัคม เหมาะสมกบัเพศวยัและบทบาทหนา้ที 

 ตวับ่งชีที 1.5 มีมนุษยสมัพนัธที์ดีและใหเ้กียรติผูอื้น  

 ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัผูอื้น สือสารระหว่างบุคคลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกบัผูอื้น สร้างความสงบสุข จดัการกบัความ

ขดัแยง้ได ้ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบติัตนต่อผูอื้นดว้ยความสุภาพ อ่อนโยน อ่อนน้อม      
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ไม่แสดงพฤติกรรมทีส่งผลเสียต่อตนเองและผูอื้น ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่นต่อสิงทีเปลียนแปลง 

คาํนึงถึงสิทธิหนา้ทีของตนเองและผูอื้น  

 ตวับ่งชีที 1.6 สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานันทนาการ 

ตามจินตนาการ  

 ผูเ้รียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการเขา้

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข สร้างสรรค์ผลงานไดต้ามจินตนาการของตน และสามารถใช้

ประโยชน์จากศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและหรือนนัทนาการ ในชีวิตประจาํได ้

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2539, หน้า 827)           

ใหค้วามหมาย ของสุนทรียภาพ คือ ความเขา้ใจ และความรู้สึกของแต่ละบุคคลทีมีต่อความงามใน

ธรรมชาติหรืองานศิลปะ 

 พจนานุกรมศพัทศิ์ลปะ ( 2530, หนา้ 6) สุนทรียภาพ หมายถึง ความซาบซึงในคุณค่าของ

สิงทีงาม ไพเราะ หรือรืนรมย ์ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ หรือศิลปะ  

 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ (2550) กล่าวว่า สุขภาวะทีสมบูรณ์ทุก ๆ ทางเชือมโยงกนั 

สะทอ้นถึงความเป็นองคร์วมอยา่งแทจ้ริงของสุขภาพทีเกือหนุนและเชือมโยงกนัทงั 4 มิติ นาํมาสู่

วิสยัทศัน์ของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ “คนไทยมีสุขภาวะยงัยืน 

หมายถึง คนไทยมีสุขภาวะดีครบทงัสีดา้น ไดแ้ก่ กาย จิต สงัคม และปัญญา 

 องคก์ารอนามยัโลก ไดนิ้ยามไวว้่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทีสมบูรณ์ทงัทางกาย จิตใจ 

สงัคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านนั 

 กฤษมนัต์ วฒันาณรงค์ กล่าวว่า สุนทรียภาพเกิดขึนและพฒันาได้กับทุกเพศทุกวัย            

ทุกช่วงเวลา ไม่เฉพาะผูส้นใจงานศิลปะเท่านนั แต่การไดมี้โอกาสพบเห็นหรือไดเ้รียนรู้ศิลปะแขนง

ต่าง ๆ จะช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจศิลปะนนัไดอ้ยา่งลึกซึงมากยงิขึน และอาจทาํใหเ้กิดความซาบซึง

และมีสุนทรียภาพเฉพาะดา้นไดอี้กเช่นกนั โดยเฉพาะศิลปะทีเป็นนามธรรมและไม่มีรูปร่าง ไม่เห็น

รูปทรง ตอ้งใชเ้พียงจินตนาการ และเมือไดคุ้น้เคยและมีความเขา้ใจแลว้จะทาํใหเ้กิดทกัษะการสร้าง

อารมณ์และ ความรู้สึกใหเ้กิดขึนไดโ้ดยง่าย เป็นการพฒันาทกัษะทางอารมณ์เพือใหเ้กิดสุนทรียภาพ

ในตนเองอยา่งแยบคาย นอกจากนนัถา้เริมตน้จากการมีความเขา้ใจในงานศิลปะแขนงใดแขนงหนึง

หรือความ งามในเรืองใดเรืองหนึงแลว้ ก็จะสามารถทาํใหเ้ขา้ถึงศิลปะแขนงอืนหรือความงามอืน ๆ 

ไดอ้ยา่งง่ายขึน และจะกลายเป็นสุนทรียภาพแห่งตน หรือ สุนทรียภาพของตนเองในทีสุด 

 สาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ( 2542, หน้า 71) กล่าวว่า สุขภาพอนามยั 

หมายถึง การมีสุขภาพดี ปราศจากโรค มีความสมบูรณ์ทงัร่างกายและจิตใจ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง

มีความสุข 
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 กรมอนามยั (2544, หนา้ 30) กล่าวว่า สุขภาพ หมายถึง ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ 

รวมทงัการดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมดว้ยดี 

 สาํนกัส่งเสริมสุขภาพ (2544, หนา้ 9) กล่าวว่า สุขภาพ หมายถึง การมีสุขภาวะ คือ ภาวะปกติ

สุขทงักาย ใจ จิตวิญญาณและปัญญา อยูใ่นสงัคมทีศานติสุข มิใช่เพียงแต่ไม่เจ็บป่วบ หรือพิการเท่านนั 

 สงบ เพิมพงษ์พิพฒัน ์(2544, หน้า 16) กล่าวว่า สุขภาพ หมายถึง ความสุขทงัทางกาย 

ทางใจ ทางสงัคมและทางจิตวิญญาณ ปราศจากโรค มีอนามยัดี เป็นสภาวะความสมบูรณ์ทีสุดใน            

การดาํรงชีวิตอยูด่ว้ยดีของแต่ละบุคคลซึงจะพึงมีได ้รวมถึงขบวนการพลวดัทีเกียวกบัปฎิกิริยาได้

ตอบทงัหมดของบุคคลทีมีต่อสิงแวดลอ้ม 

 เยาวภา ปินทุพนัธ ์(2545, หนา้ 6-7) กล่าวว่า สุขภาพ เป็นสิทธิขนัพืนฐานของมนุษยแ์ละ

เป็นเป้าหมายอย่างหนึงทีมีความสาํคญัทุกประเทศในโลก เนืองจากสุขภาพมีการเปลียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา การรวบรวมแนวคิดใหม่เกียวกบัสุขภาพจึงไม่สินสุด เมือมีการให้คาํจาํกดัความหมาย

ของสุขภาพขึนมา มีโอกาสทีจะขยายคาํจาํกดัความ และความสาํคญัของสุขภาพกวา้งออกไปอีก    

คาํจาํกดัความของสุขภาพ จึงมีหลากหลายตามแนวคิดเกียวกบัสุขภาพทีสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ สุขภาพ 

คือ สิงทีตรงขา้มกบัการเจ็บป่วบ สุขภาพ คือ สภาวะทีสมดุล สุขภาพ คือ การเจริญเติบโต สุขภาพ

เป็นความสามรถในการทาํหน้าทีในการดาํรงชีวิต สุขภาพคือความเหมาะสมของการดาํเนินชีวิต 

สุขภาพคือความเป็นอนัเดียวกนัของดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์สุขภาพคือความรู้สึกของการเป็นอยู่ทีดี 

สุขภาพคือเป็นสิงทีมีความสําคัญและมีคุณค่าเหนือสิงอืนใด สุขภาพเป็นการเพิมอาํนาจ และ

ความสามารถในการดูแลตนเอง 

 อาํพล จินดาวฒันะ (2545, หนา้ 24) กล่าวว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทีสุขทงัทางกาย    

ทางจิต ทางสงัคมและทางจิตวิญญาณ คือความสงบสุขและคุม้ค่าของชีวิต 

กานต ์จนัทวงษ ์(2548, หนา้ 14) กล่าวว่า สุขภาพเปลียนแปลงไปตามความเคลือนไหวตาม

คุณค่าสงัคมยดึถือ ปัจจุบนัคาํจาํกดัความของสุขภาพในความหมายของการมีอาํนาจ ความสามารถ

ในการดาํรงชีวิต และการเป็นอยู่ทีดีของบุคคลและชุมชน ไดถู้กนําไปกาํหนดกลวิธีทีสําคัญใน    

การพฒันาสภาวะสุขภาพและการสาธารณสุขอยา่งเท่าเทียมกนั 

 จรัมพร  วงศท์รัพยอิ์น (2555) กล่าวว่า ผูเ้รียนไดมี้สุขภาวะทีดี และมีสุนทรียภาพ ซึงเป็น             

การวางรากฐานดา้นสุขภาพใหเ้ขม้แข็งดว้ยการเตรียมความพร้อม เพือป้องกนัปัญหาสุขภาพตงัแต่

แรกเริมเพือใหผู้เ้รียนสามารถเผชิญกบัปัญหาและสภาวการณ์ทีคุกคามต่อสุขภาพได ้จึงไดพ้ฒันา

ผูเ้รียนให้มีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพดีขึนเพือมุ่งเน้นให้แสดงออกทีเหมาะสมของตนเพือ

หลีกเลียงในสถานการณ์ทีไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและออกกาํลงักายสมาํเสมอ 

ป้องกนัตนเองจากสิงเสพติดใหโ้ทษ และหลีกเลียงตนเองจากสภาวะทีเสียงต่อผูเ้รียน เรียนรู้เกียวกบั
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ตนเองและเขา้ใจถึงบทบาทหน้าทีของบุคคลในครอบครัวรวมทงัความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุและ

ปัญหาทางเพศ ซึงมีความสมัพนัธต่์อการมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ 

 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) (2555, 

หนา้ 19-54, 94) กล่าวว่า ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี มีนาํหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพ     

ทางกายตามเกณฑข์องกรมอนามยั และรู้จกัดูแลตนเองใหป้ลอดภยั มีสุนทรียภาพ ซาบซึงในคุณค่า

สิงทีดีงามหรือไพเราะต่อศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์หรือนนัทนาการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตาํรา งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า มาตรฐานที 1 

ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ หมายถึง การทีผูเ้รียนมีสุขภาพทีแข็งแรงออกกาํลงักายอย่าง

สมาํเสมอ มีพฒันาการเจริญเติบโตตามวยั และรู้เท่าทนัสารเสพติด อบายมุขต่างๆ มีการปรับตัว            

มีอารมณ์ทีมนัคง มีสติปัญญา มีความสุขและมีบุคลิกภาพทีดี ชองศิลปะ กีฬา นันทนาการต่าง ๆ              

มีความคิดสร้างสรรคไ์ดต้ามจินตนาการ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์

 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน                 

มีความเอืออาทรต่อผูอื้น กตญั ูกตเวทีต่อบุพการีและผูมี้พระคุณ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที

แตกต่าง เพือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพฒันา

สิงแวดลอ้ม และเป็นคนดีของสงัคม มีทงัหมด 4 ตวับ่งชี ไดแ้ก่ 

 ตวับ่งชีที 2.1 มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ซึงระบุไว ้8 ประการ ไดแ้ก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์2) ซือสัตยสุ์จริต 3) มีวินัย 

4) ใฝ่เรียนรู้ 5)อยูอ่ยา่งพอเพียง 6) มุ่งมนัในการทางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ ซึงแต่

ละคุณลกัษณะไดมี้การนิยามไวช้ดัเจน ดงันี 

 ตวับ่งชีที 2.2 เอืออาทรผูอื้นและกตญั ูกตเวที  

 ผูเ้รียนแสดงออกถึงความมีนําใจ เอือเฟือเผือแผ่แก่ผู ้ด้อยโอกาสหรืออ่อนแอกว่า               

ให้ความช่วยเหลือผูอื้นหรือมีส่วนร่วมทีแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที ดีของสังคม

แสดงความกตญั ูกตเวที โดยประพฤติตนถูกตอ้งเหมาะสม เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือกิจการงาน   

ตอบแทนผูมี้พระคุณ ประพฤติตนเป็นนักเรียนทีดี โดยแสดงความสุภาพ นอบน้อม โอบออ้มอารี 

ช่วยเหลือผูอื้น รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น มุ่งมั นในการเรียน ดูแลรักษาสถานที สิงของทัง

ส่วนรวมและส่วนตวั ยดึมนัในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข 
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 ตวับ่งชีที 2.3 ยอมรับความคิดและวฒันธรรมทีแตกต่าง  

 ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้นด้วย        

ความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลียนความคิดซึงกนัและกนั ยอมรับและเห็นความงาม     

ในความแตกต่างทางวฒันธรรม เช่น กฎกติกาแห่งกิริยามารยาท การแต่งกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน 

ศาสนา พิธีกรรม ความคิด ความเชือ เป็นตน้ และสามารถแกปั้ญหา อยูร่่วมกนัไดด้ว้ยความเขา้ใจที

ถกูตอ้ง มีการสือสารอยา่งสร้างสรรค ์

 ตวับ่งชีที 2.4 ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม  

 ผูเ้รียนเขา้ใจถึงความสาํคญัของสิงแวดลอ้มอย่างถกูตอ้งชดัเจน รู้คุณค่าของสิงแวดลอ้ม 

ผลกระทบในการใชแ้ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เขา้ร่วมคิด ร่วมทาํในกิจกรรม โครงการอนุรักษ์

และพฒันาสิงแวดลอ้ม และบาํรุงรักษาสาธารณสมบติั 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา้ 242) ไดใ้หค้วามหมายของ

คาํว่าค่านิยม น. หมายถึง สิงทีบุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครืองช่วยตัดสินใจ และกาํหนดการ

กระทาํของตนเอง 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) ให้คาํนิยามคาํว่าคุณธรรม หมายถึง 

สภาพคุณงามความดี และนิยามว่า จริยธรรมมีความหมายเหมือนกบัศลีธรรม หมายถึงธรรมทีเป็น

ขอ้ประพฤติปฏิบติั ความประพฤติหรือหนา้ทีทีควรปฏิบติัในการครองชีวิต และแยกความแตกต่าง

ระหว่างจริยศาสตร์กบัจริยศึกษาไวว้่า จริยศาสตร์ หมายถึงปรัชญาสาขาหนึงว่าดว้ยการแสวงหา

ความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย ์แสวงหากฎเกณฑใ์นการตดัสินความประพฤติของมนุษยว์่าอย่างไหน

ถกูไม่ถกู ดีไม่ดี ควรไม่ควร และพิจารณาปัญหาเรืองสภาพทางศีลธรรม ส่วนจริยธรรม หมายถึง 

การศึกษาเกียวกบัความเจริญงอกงามในทางความประพฤติและปฏิบติัตน เพือใหอ้ยูใ่นแนวทางของ

ศีลธรรมและวฒันธรรม 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที 1 มาตรา  6  “มุ่งใหจ้ดัการศึกษาที

เน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงัร่างกาย  จิตใจและมี

คุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผูอื้นได้อย่างมี

ความสุข” สภาพปัจจุบนันักเรียนเริมมีศีลธรรมเสือมถอยลงไปอย่างมากอนัเป็นผลมาจากความ

เติบโตทางเทคโนโลยีและการแผ่ขยายของอารยธรรมตะวนัตกทําให้เยาวชนเอาแบบอย่าง           

เป็นเหตุทําให้เกิดปัญหายาเสพติดปัญหานักเรียนยกพวกตีกันระหว่างโรงเรียน ปัญหาการมี

เพศสมัพนัธใ์นวยัเรียน  ปัญหานกัเรียนขาดการเคารพต่อผูมี้พระคุณ ปัญหาการปรับตวัเพือการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม และปัญหาอืน ๆ ก่อใหเ้กิดปัญหาสงัคมตามมา  
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 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) (2555, 

หนา้ 19-54, 94) กล่าวว่า ผูเ้รียนมีคุณภาพ จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์ผูเ้รียนเป็นลูกทีดีของ

บิดามารดาหรือผูป้กครอง เช่น มีความกตญั ู ช่วยเหลือการงาน ประพฤติตนเป็นคนดี ตงัใจศึกษา

เล่าเรียน เป็นนักเรียนทีดีของโรงเรียน เช่น สุภาพเรียบร้อย โอบออ้มอารี ซือสัตยสุ์จริต เป็นต้น               

มีการบาํเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น การบริจาคทรัพยต์ามโอกาส ช่วยทาํความสะอาดสถานที

สาธารณะบริการผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

 ทิศนา แขมมณี (2546, หน้า 27) กล่าวว่า หากประเทศชาติตอ้งการทีจะแกปั้ญหาวิกฤต

ทางคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของสังคมอย่างแทจ้ริง จาํเป็นอย่างยิงทีทุกฝ่ายทงับุคลากรที

รับผดิชอบ ในระบบโรงเรียน และระบบนอกโรงเรียน จะตอ้งหนัมาร่วมมือกนั เพือนาํวิธีการต่าง ๆ 

มาดาํเนินการอย่างจริงจังและต่อเนือง ปัญหาของการแกไ้ขปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยม ไม่ไดอ้ยูที่การขาดวิธีการทีจะสงัสอน อบรม หรือพฒันา สาเหตุคงมีหลายประการ เช่น การ

ขากความตระหนักในความสาํคญัของปัญหา การขาดความรู้ ความเขา้ใจทีแทจ้ริง ขาดเวลา ขาด                 

การสนบัสนุนจากผูที้เกียวขอ้ง ขาดขวญักาํลงัใจในการดาํเนินงาน การมีภาระเกินกาํลงั และสิงที

ขาดมากทีสุด คือ ขาดการร่วมมือกนันาํวิธีการต่าง ๆ ไปปฏิบติัอย่างจริงจงั และต่อเนืองจนกระทงั

บรรลุเป้าหมาย 

 สาโรช บวัศรี (2534, หน้า 55-61) กล่าวว่า ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที          

พึงประสงคน์นั กระทาํไดท้งัในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน รวมทงัการจดัตงัคณะกรรมการจดัทาํ

แผนงาน ซึงส่งเสริมและควบคุม ทังนีก็เพือให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม           

ซึงนกัเรียนจะไดมี้ความรู้ความเขา้ใจว่าการประพฤติปฏิบติัแต่ในสิงทีดีงามและถกูตอ้งตามครรลอง

ของชีวิต และการอยูร่่วมกนัในสงัคม เป็นสิงทีส่วนรวมยอมรับ สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างเป็นสุข 

ท่ามกลางความเปลียนแปลงในสงัคม 

 ธนพร ดีจงเจริญ (2537, หนา้ 72-73) กล่าวว่า ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที     

พึงประสงค ์ครูผูส้อนจะตอ้งพยายามกระตุน้สนบัสนุนใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ไปมีส่วมร่วมให้มากทีสุด

ตามความสามารถและความสนใจทงันีก็เพือให้นักเรียนไดรั้บสาระประโยชน์ของสารสนเทศ      

การเรียนรู้นาํไปสู่การปฏิบติัจริงในชีวิตประจาํวนั เช่น การปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมทีจดัขึนเมือเปิด

ภาคการศึกษาใหม่ เพือสร้างความเข้าใจและความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและ

ผูป้กครองนกัเรียนทุกคน โรงเรียนมุ่งส่งเสริมใหน้กัเรียนมีวิถีชีวิตในลกัษณะบรรยากาศทีเกียวขอ้ง

กบัคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมต่าง ๆ การพานักเรียนไปทาํกิจกรรมนอกสถานทีในวนัสาํคญั  

ทางศาสนา เป็นตน้ 
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 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต, 2540, หนา้ 34) กล่าวว่า คุณธรรม คือ ธรรมทีเป็นคุณงาม   

ความดี สภาพทีเกือกลู 

 ประภาศรี สีหอาํไพ (2540, หน้า 21) กล่าวว่า คุณธรรม คือ หลักธรรมจริยทีสร้าง

ความรู้สึกผดิชอบชวัดีในทางศีลธรรม มีคุณงามความดีภายในจิตใจอยู่ในขนัสมบูรณ์จนเต็มเปียม

ไปดว้ยความสุขความยนิดี 

 วศิน อินทระสระ(2541, หน้า 106) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง อุปนิสัยอนัดีงาม ซึงสั งสม 

อยู่ในดวงจิต อุปนิสัยอนันีได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน 

คุณธรรมสมัพนัธก์บัหนา้ทีเป็นอยา่งมาก เพราะการทาํหนา้ทีจนเป็นนิสยัจะกลายมาเป็นอุปนิสัยอนั

ดีงามทีสงัสมในดวงจิตเป็นบารมี ลกัษณะอยา่งเดียวกนันี ถา้เป็นฝ่ายชวั เรียกว่า “อาสวะ” คือ กิเลส

ทีหมกัหมมในดวงจิต ยอ้มจิตใหเ้ศร้าหมองเกรอะกรังดว้ยความชวันานปัการ กลายเป็นสนัดาน 

 ธีรรัตน์ กิจจารักษ์ (2542, หน้า 4) กล่าวว่า คุณธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบชวัดีเป็น

กฎเกณฑแ์ละมาตรฐานของการประพฤติปฏิบติัในสงัคม และทาํให้บุคคลมีการพฒันาจนกระทงัมี

ลกัษะพฤติกรรมเป็นของตนเอง มาตรฐานการตดัสินของสงัคมจะเป็นเครืองตดัสินว่าการแสดงออก

ซึงพฤติกรรมเช่นนนัเป็นเรืองทีถกูหรือผดิ 

 ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2543, หนา้ 115) กล่าวว่า คุณธรรม คือ สิงทีบุคคลยอมรับว่าเป็น

สิงทีดีงาม มีประโยชน์และมีโทษนอ้ย 

 นิภา มิลินทวิสมยั(2549, หน้า 14) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง ธรรมทีเป็นคุณเป็น

สภาวะธรรมของคุณงามความดี 

 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หนา้ 8) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง สิงทีมีคุณค่า

มีประโยนช ์เป็นความดีงาม เป็นมโนธรรม เป็นเครืองประคบัประคองใจให้เกลียดความชวั กลวับาป 

ใฝ่ความดี และเป็นเครืองกระตุน้ ผลกัดนัใหเ้กิดความรู้สึกผดิชอบ เกิดจิตสาํนึกทีดีมีความสงบเยน็ภายใน 

 นงลกัษณ์ วิรัชชยั ศจีมาศ ณ วิเชียรและพิสมยั อรทยั (2553, หน้า 85) กล่าวว่า คุณธรรม 

จริยธรรม หมายถึง คุณลกัษณะทีถูกตอ้งและดีงาม แสดงถึงลกัษณะของบุคคลทีอาจเกียวข้อง

หรือไม่เกียวขอ้งกบัจริยธรรม ซึงเป็นกรอบ หรือหลกัประพฤติปฏิบติัของกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคลที

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีถกูตอ้ง มาตรฐานทีดีงาม อนัเป็นทียอมรับของสงัคม 

 โคลเบิร์ก (1976, p. 45) กล่าวว่า จริยธรรม เป็นลกัษณะของความผดิชอบชวัดีเป็นกฎเกณฑ์

และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบติั อนัเป็นเครืองตดัสินว่าการกระทาํนันผิดหรือถูกโดยสังคม

เป็นผูต้ดัสิน 

 บราวน์ (1986, p. 411) กล่าวว่า จริยธรรม คือระบบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีบุคคลใชใ้นการ

แยกแยะการกระทาํทีถกูตอ้งออกจากการกระทาํผดิ 
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 พยงุศกัด ์จนัทรสุรินทร์ (2541, หนา้ 2-3) กล่าวว่า จริยธรรมมีความสัมพนัธ์กบัสภาวการณ์

และองคป์ระกอบอืน ๆ พฒันาการทางจริยธรรมจึงเน้นถึงสติปัญญาและการเรียนรู้ของมนุษยใ์น  

การปรับตวัและการสร้างความสมดุลระหว่างสติปัญญากบัสภาวะแวดลอ้มทีจะทาํใหม้นุษด์าํรงชีวติ

อยู ่และจะตอ้งมีความต่อเนืองแลพฒันาขึนตามวุฒิภาวะของแต่ละบุคคลนนั ๆ 

 มญัชุภา ว่องวีระ (2541, หนา้ 6) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑ์ความประพฤติที

มนุษยค์วรประพฤติโดยไดจ้ากหลกัการทางศีลธรรม หลกัปรัชญา วฒันธรรม กฎหมาย หรือจารีต

ประเพณีเพือเสริมสร้างมนุษยส์มบัติทีมีอยู่แลว้ในตวัมนุษยโ์ดยธรรมชาติ เพือประโยชน์สุขแก่

ตนเองและสงัคม นอกจากนีจริยธรรมยงัใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสินใจเลือกความประพฤติ 

การกระทาํทีถกูตอ้งเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ดว้ย 

 บุญมี แท่นแกว้ (2542, หนา้ 25) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมชาติหรือหลกัธรรมที

ควรประพฤติ จดัเป็นคุณธรรมทีแสดงออกทางร่างกายในลกัษณะทีดีงาม ถูกตอ้ง อนัเป็นสิงทีพึง

ประสงคข์องสงัคม และจริยธรรมจะมีไดต้อ้งอาศยัหลกัคาํสอนทางศาสนา ไดแ้ก่ ศีล อนัหมายถึง 

หลกัหรือกฎเกณฑก์ารประพฤติปฏิบติัเพือฝึกหดักายและวาจาใหเ้รียบร้อย 

 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) (2543, หนา้18-25) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ระบบการ

ดาํเนินชีวิตทีดีตามธรรมชาติ ซึงประกอบดว้ยปัจจยั 3 ประการ คือ 1) ในดา้นพฤติกรรมภายนอกที

สัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มทงัทางสังคมและวตัถุตลอดจนธรรมชาติ คือ ศีล 2) ในดา้นจิตใจทีมนัคง 

เพราะการมีจิตใจทีมนัคงเป็นแกนสาํคญัในการพฒันา คือ สมาธิและ 3) ในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ

ในความเป็นจริง การมองเหตุผล คุณค่าตลอดจนเขา้ถึงความจริงของธรรมชาติ คือ ปัญญา ปัจจยัทงั 

3 ประการนีจะส่งผลและส่งเสริซึงกนัและกนัในระบบความสพันัธแ์ห่งเหตุปัจจยัในการดาํเนินชีวิต 

 พระเมธีธรรมาภรณ์ (2544, หน้า 89) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการ

ประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นคนดี เพือประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม 

 ทิศนา แขมมณี (2546, หนา้ 2) กล่าวว่า จริยธรรม เป็นการแสดงออกของการประพฤติใน

สิงทีถกูตอ้งดีงาม สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการมีคุณธรรมภายใน 

 พิภพ วชงัเงิน(2546, หน้า 4) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง กิริยามารยาทการประพฤติ

ปฏิบติัทีสงัคมปรารถนาเป็นแนวทางเพือบรรลุชีวิตทีดีงามทงักาย วาจา ใจ เป็นไปในทางทีดีและ 

ละเวน้สิงทีผดิ ต่อปทสัถานของสงัคม 

 จาํนง อดิวฒันสิทธิ (2540, หน้า 75) กล่าวว่า ค่านิยม คือ คุณค่าทีกาํหนดไวก้บัสิงใด          

สิงหนึง ทงัทีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ทรัพยสิ์นเงินทอง เกียรติยศ การสรรเสริญ รวมทัง

คุณค่าทีกาํหนดไวก้บัการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ซึงสงัคมให้การยกย่อง เช่น พฤติกรรมทีเป็น

เครืองแสดงความเป็นคนดี เป็นตน้ 
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 ยุพา นันทะไชย (2540, หน้า 155) กล่าวว่า ค่านิยม คือ สิงทีคนในสังคมยอมรับและ

ยดึถือปฏิบติัอยูใ่นระยะหนึง ทงันี โดยผา่นการประเมินคุณค่าและเลือกตดัสินใจแลว้ ค่านิยมของแต่

ละตนจะแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ ต่านิยมมกัเปลียนแปลงไปตามกาลสมยัได ้

 สาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2545, หน้า 15) กล่าวว่า ค่านิยม คือ 

ความรู้สึกนึกคิดในเรืองใดเรืองหนึงทีบุคคล กลุ่มบุคคลหรือสงัคมยอมรับร่วมกนั ยึดถือเป็นเครือง

ตดัสินใจ และกาํหนดการกระทาํของตนเอง ยอมรับร่วมกนัว่าเป็นสิงทีดีมีคุณค่า ควรแก่การนาํไป

เป็นกรอบของการดําเนินชีวิตเพือประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม ค่านิยมจึงเป็นการ

แสดงออกในทางทีดีหรือไม่ดีก็ได ้ทงันีขึนอยูก่ยัดุลพินิจของผูถื้อปฏิบติั เพราะจะมีทงัค่านิยมทีพึง

ประสงค์และไม่พึงประสงค์ควบคู่กนัไปตามความต้องการของสังคม เนืองจากแต่ละสังคมจะมี

ค่านิยมทีแตกต่างกนัไป 

 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548, หน้า 65) กล่าวว่า ค่านิยม คือ ความเชือมั นพืนฐาน           

ซึงนาํไปสู่พฤติกรรมของบุคคลหรือสังคม หรือความรู้สึกนิยมชมชอบ หรือเห็นคุณค่าในบุคคล

สิงของ หรือความคิดเห็นในเรืองใดเรืองหนึง ค่านิยมมีทงัดา้นบวกและดา้นลบ ดา้นบวกหมายถึง 

สิงทีดีและความตอ้งการ ดา้นลบหมายถึง สิงทีไม่ดีและไม่ตอ้งการ ค่านิยมช่วยให้เกิดความรักและ

ความสัมพนัธ์กันในสังคม โดยค่านิยมแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกเป็นค่านิยมของบุคคล      

เช่น ค่านิยมดา้นความมีอิสรเสรี ความพอใจ การเคารพตนเอง ความเชือฟัง เป็นตน้ ส่วนอีกลกัษณะหนึง 

คือ ค่านิยมของสงัคมซึงเป็นระบบความร่วมมือ ความมีสนัติภาพ และความเป็นประชาธิปไตย 

 พระมหาอาจริยพงษ ์คาํตนั (2554, หนา้12) กล่าวว่า ค่านิยม คือแนวความคิดต่อพฤติกรรมที

ดีมีคุณค่าเหมาะสาํหรับนาํมาประพฤติปฏิบัติ ซึงแนวความคิดนีมกัจะเปลียนแปลงไปตามความ

คิดเห็นของบุคคลตามช่วงเวลา 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตาํรา งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า มาตรฐานที 2 

ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ หมายถึง การทีผูเ้รียนแสดงออกถึงความมี

นาํใจ เอือเฟือเผอืแผ ่แสดงความกตญั ูกตเวที ตอบแทนผูมี้พระคุณ ประพฤติตนเป็นคนดี ตงัใจเล่า

เรียน ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืนดว้ยความเขา้ใจ บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคมยดึมนั

ในวิถีและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและสามารถอยู่

ร่วมกับผูอื้นได้อย่างมีความสุข คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์สามารถกระทาํได้             

ทงัในและนอกห้องเรียน นักเรียนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจการประพฤติแต่สิงทีดีงามและความ

ถกูตอ้งสามารถดาํรงชีวิตและสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งสงบสุข ท่ามกลางความเปลียนแปลงตลอดเวลา 
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 มาตรฐานท ี3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา

ตนเอง อยา่งต่อเนือง 

 ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ 

สือต่าง ๆ รอบตวั มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตงัคาํถาม เพือคน้ควา้หาความรู้เพิมเติม 

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรียนรู้ระหว่างกัน และสามารถใช้

เทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน มีทงัหมด 4 ตวับ่งชี ไดแ้ก่ 

 ตวับ่งชีที 3.1 มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ 

และสือต่าง ๆ รอบตวั  

 ผูเ้รียนแสดงออกถึงความชอบอ่านหนังสือ บทความ หรือสิงพิมพต่์าง ๆ มีความตงัใจ

และตอ้งการทีจะอ่าน มีการแสดงออกเป็นเวลานาน เห็นไดจ้ากการอ่านหนงัสือทุกทีเมือมีเวลาและ

โอกาส ตอ้งการจะอ่านเองโดยไม่มีตอ้งบงัคบั พอใจทีจะอ่านอย่างไม่มีทีสินสุด และมีทศันคติ

ทางบวกเกียวกบัการอ่าน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทีผูเ้รียนริเริมดว้ยตนเองตามความสนใจ 

รู้จกัคน้หาความรู้จากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือต่าง ๆ รอบตวั 

 ตวับ่งชีที 3.2 มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตงัคาํถามเพือคน้ควา้หาความรู้

เพิมเติม  

 ผูเ้รียนสามารถอ่านหนงัสือ บทความ หรือสิงพิมพต่์าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์

การอ่าน อ่านไดอ้ย่างคล่องแคล่ว และสามารถจบัประเด็นเนือหาทีอ่านได ้ สามารถจบัประเด็น

ใจความหลกัจากสิงทีฟังไดอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น สามารถสังเกตสิงต่าง ๆ รอบตวั แลว้สรุปเป็น

ความรู้ได ้สามารถกาํหนดประเด็นในการพดูคุย ซกัถาม แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลียนเรียนรู้

กบัผูอื้นได ้และสามารถเขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรืองราว ตลอดจนประสบการณ์   

ต่าง ๆ ไปสู่ผูอื้นได ้

 ตวับ่งชีที 3.3 เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรียนรู้ระหว่างกนั  

 ผูเ้รียนจบัคู่หรือจบักลุ่มกบัเพือนเพือเรียนรู้ร่วมกนั มีการแลกเปลียนความคิดความเห็น  

องคค์วามรู้ และวิธีการเรียนรู้ระหว่างกนั แบ่งหน้าทีและความรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกนัได้

อยา่งเหมาะสม 

 ตวับ่งชีที 3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และนาํเสนอผลงาน  

 ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสือสาร สืบคน้ และ

นาํเสนอขอ้มลู และหรือผลงานเพือพฒันาการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 กรมวิชาการ (2546, หน้า 5) กล่าวว่า ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง        

รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง อย่างต่อเนือง ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง รู้จกัตัง
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คาํถามเพือหาเหตุผล สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตวั ใชห้้องสมุดแหล่งความรู้และ           

สือต่าง ๆ ไดท้งัในและนอกสถานศึกษา มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกบัผูอื้นได ้สนุกกบั     

การเรียนรู้และชอบมาโรงเรียน 

 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) (2555, 

หน้า 19-54, 94) กล่าวว่า ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตวั              

ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนุกกบัการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และสามารถใชห้้องสมุด ใชแ้หล่งเรียนรู้

และสือต่าง ๆ ทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา 

สมคิด อิสระวฒัน์ (2538, หน้า 4) ให้ความหมาย การเรียนรู้ดว้ยตนเองว่าเป็น การเรียนรู้          

ทีผูเ้รียนมีความคิดริเริมด้วยตนเอง โดยอาศัยความช่วยเหลือหรือไม่ก็ได้ ผูเ้รียนวิเคราะห์           

ความตอ้งการทีจะเรียนรู้ของตน กาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ แยกแยะ เจาะจง แหล่งขอ้มูลใน  

การเรียนรู้ คดัเลือกวิธีการเรียนรู้ทีเหมาะสมและประเมินผลการเรียนรู้นนั ๆ 

 ชยัฤทธิ โพธิสุวรรณ (2541, หน้า 4) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ กระบวนการ

เรียนรู้ทีผูเ้รียนจะดว้ยความช่วยเหลือสนบัสนุนจากภายนอกตวัผูเ้รียนหรือไม่ก็ตาม ริเริมการเรียนรู้ 

เลือกเป้าหมาย แสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมิน

ความกา้วหนา้ของการเรียนรู้ของตนเอง 

 สจัจะ คงคารัตน์ (2548, หนา้ 82) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูเ้รียน โดยการตังคาํถาม ระดมความคิด แลกเปลียนประสบการณ์ ฝึกหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ นาํเสนอ สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยสอนตาม

ความสนใจของผูเ้รียนเพือกระตุน้ให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นในการแสวงหาคาํตอบ เพือตอบปัญหา            

ในเรืองทีตนเองสนใจ การส่งเสริมให้ผูเ้รียนรักการอ่าน และสามารถค้นควา้หาความรู้ จาก

หอ้งสมุด อินเตอร์เน็ตและสือต่าง ๆ ทงัในและนอกสถานศึกษา จดับริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ให้นักเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ปรับปรุงห้องสมุดให้มีจาํนวนหนังสือทีมากขึน มุมหนังสือสาํหรับ

ศึกษาคน้ควา้ โดยจาํแนกหมวดหมู่ใหช้ดัเจน และสะดวกต่อการคน้หา จดับริการขอ้มูลสารสนเทศ

ภายในโรงเรียน เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ ์การประชาสมัพนัธเ์สียงตามสาย และการประชาสัมพนัธ์

หนา้เสาธงก่อนเขา้เรียน เป็นตน้ จดักิจกรรมรักการอ่าน เป็นตน้ 

 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (2554, หน้า 2) การพฒันาตนเอง หมายถึง          

ความตอ้งการของบุคคลในการทีจะพฒันาความรู้ ความสามารถของตนจากทีเป็นอยู่ ให้มีความรู้ 

ความสามารถเพิมขึน เกิดประโยชน์ต่อตน และหน่วยงาน อีกทังยงัเป็นการพฒันาตนเองตาม
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ศกัยภาพของตนให้ดีขึนทงัทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพือเป็นสมาชิกที          

มีประสิทธิภาพของสงัคม เป็นประโยชน์ต่อผูอื้น ตลอดจนเพือการดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุข 

 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา (2555) กล่าวว่า การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองอย่างต่อเนืองเป็นการพฒันาความรู้ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนการ

สือสารและการใชภ้าษาตามศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเขียน ซึงสอด

รับกบัความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศในโลกาภิวฒัน์อย่างรวดเร็ว ทีส่งผลทางดา้น

บวกและดา้นลบ ผูที้มีขอ้มลูสารสนเทศดีกว่าจะไดเ้ปรียบในการต่อรองหรือแข่งขนัทุกเรืองราวทุก

สถานการณ์ ความเจริญของโลกมีมากเท่าใดความจาํเป็นของขอ้มลูยอ่มมีมากขึนเท่านนั 

 สุกญัญา นราเกตุ (2557, หน้า 42) กล่าวว่า การเรียนรู้อย่างต่อเนือง หมายถึง ผูเ้รียนทีมี

นิสยัรักการอ่านและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนรู้ และผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง

ร่วมกบัผูอื้นทงัในและนอกสถานศึกษา 

 สมคิด ประสานพิมพ ์(2557, หนา้ 40) กล่าวว่า ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 

หมายถึง ผูเ้รียนทีมีความรู้ความเข้าใจ คน้ควา้หาความรู้จากการอ่าน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอื้น และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 จากการศึกษาวรรณกรรม เอกสาร ตาํรา งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า มาตรฐานที 3 

ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอย่างต่อเนือง คือ 

การทีผูเ้รียน มีการเรียนรู้อยา่งมีความสุข มีการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และมีการ

พฒันาการอย่างต่อเนือง มีการเรียนรู้และนําความรู้ไปปฏิบัติจริง ผูเ้รียนสามารถอ่านหนังสือได้

คล่องถกูตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารอ่าน สามารถเรียนรู้กบัผูอื้นได ้มีการใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้

ขอ้มลูและนาํมาเสนองานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจ 

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 

 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และคิดไดต้ลอดแนว มีการจดัระเบียบ 

ความคิด ใชเ้หตุและผลในการอา้งอิงแนวคิด สรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน ฟัง และดู สือสารโดย  

การพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของ

ตนเองมีความคิดริเริม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ และ

ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  มีทงัหมด 4 ตวับ่งชี ไดแ้ก่ 

 ตวับ่งชีที 4.1 สรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน ฟัง และดู และสือสารโดยการพูดหรือเขียน 

ตามความคิดของตนเอง  
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 ผูเ้รียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน ฟัง และดู โดยแยกแยะ

ขอ้เท็จจริง รายละเอียด จดักลุ่มขอ้มูล จดักลุ่มความคิด เชือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่และ

สือสารเพือเสนอความคิดจากเรืองทีอ่าน ฟัง และด ูโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

 ตวับ่งชีที 4.2 นาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  

 ผูเ้รียนมีความสามารถในการนาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยใชภ้าษาพดูหรือเขียน 

หรือดว้ยวิธีการอืนตามความคิดของตนเอง เช่น การอธิบาย การเขียนผงัความคิด (Mind map)      

การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ การใชสื้อประกอบการนาํเสนอ เพือใหผู้อื้นเขา้ใจ 

 ตวับ่งชีที 4.3 กาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  

 ผูเ้รียนมีความสามารถในการกาํหนดเป้าหมายทีจะทาํให้สาํเร็จ โดยการรวบรวมขอ้มูล 

จดัระบบขอ้มูล และวิเคราะห์ข้อมูลทีเกียวข้องกับปัญหา คาดคะเนสถานการณ์หรือคาดคะเน

คาํตอบเพือกาํหนดเป้าหมาย และกาํหนดทางเลือกตดัสินใจแกปั้ญหาโดยใชข้อ้มูลสารสนเทศที

น่าเชือถือมาสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ 

 ตวับ่งชีที 4.4 มีความคิดริเริม และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ  

 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดริเริม รวบรวม ผสมผสานและแตกความคิดจากเดิมไปสู่

ความคิดแปลกใหม่ทีไม่ซาํของเดิม เชือมโยงหรือผสมผสานประสบการณ์เก่าเขา้กบัประสบการณ์

ใหม่ สร้างสรรคแ์ละพฒันาผลงานดว้ยตนเอง มีผลงานแปลกใหม่ และมีการนาํเสนอหรือเผยแพร่

ผลงานทงัในและนอกสถานศึกษาดว้ยความภาคภูมิใจ 

 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) (2555,      

หน้า 19-54, 94) กล่าวคือ ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น คือ มีความสามารถด้านการคิด ไดแ้ก่ การคิด

วิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ ทีสามารถนาํไปสร้าง

องคค์วามรู้ หรือตดัสินใจ หรือแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม และ มีความสามารถในการปรับตวัเขา้

กบัสงัคม คือ การใชท้กัษะชีวิต การแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ ปรับตวัให้ทนัการเปลียนแปลงในสังคม

และสิงแวดลอ้ม รู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ เช่น นิสัยกา้วร้าว ใชพ้ละกาํลงั ติดเกม 

ชอบล่วงละเมิดทางเพศ เสพยาเสพติด เป็นตน้ 

 กิลฟอร์ด (1956, p. 128) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์คือความสามารถทางสมองในการ

คิดหลายทิศทาง ซึงมีองค์ประกอบความสามารถในการริเริม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่น 

ในการคิด และความสามารถในการแต่งเติมและใหค้าํอธิบายใหม่ทีเป็นการติดตามหลกัเหตุผลเพือ

หาคาํตอบทีถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว แต่องค์ประกอบทีสาํคัญทีสุดของความคิดสร้างสรรค์ คือ 

ความคิดริเริม นอกจากนี กิลฟอร์ดเชือว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ทีบุคคลมี แต่เป็น

คุณสมบติัทีมีอยูใ่นตวับุคคลซึงมีมากนอ้ยไม่เท่ากนั และบุคคลแสดงออกมาในระดบัต่างกนั 
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 ออสบอร์น (Osborn. 1957, p. 23) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ จินตนาการประยุกต ์

(Applied imagination) คือ เป็นจินตนาการทีมนุษยส์ร้างขึนเพือแกปั้ญหายุ่งยากทีมนุษยป์ระสบอยู ่

มิใช่เป็นจินตนาการ 

 แอนเดอร์สัน (Anderson. 1959, p. 7) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถของ

บุคคลในการคิดแกปั้ญหาด้วยการคิดอย่างลึกซึงทีนอกเหนือไปจากการคิดอย่างปกติธรรมดา 

ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะภายในตวับุคคลทีสามารถจะคิดไดห้ลายแง่หลายมุมและผสมผสาน

จนไดผ้ลผลิตใหม่ทีถกูตอ้งสมบูรณ์กว่า 

 Torrance (1962, p. 16) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์คือ ความสามารถของบุคคลในการ

คิดสร้างสรรคผ์ลิตผล หรือสิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ทีไม่รู้จกัมาก่อน ซึงสิงต่างๆ เหล่านีอาจจะเกิดจาก        

การรวมความรู้ต่าง ๆ ทีไดรั้บจากประสบการณ์แลว้เชือมโยงกบัสถานการณ์ใหม่ ๆ สิงทีเกิดขึนแต่

ไม่จาํเป็นสิงสมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง ซึงอาจออกมาในรูปของผลผลิตทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ 

 Wallach and Kogan (1965, pp. 13-20) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ว่า คือ ความคิดโยง

สมัพนัธ ์(Association) คนทีมีความคิดสร้างสรรค ์คือ คนทีสามารถจะคิดอะไรไดอ้ยา่งสมัพนัธ์เป็น

ลูกโซ่ทีฟุ้งซ่านเลือนลอยโดยทั วไป ความคิดจินตนาการจึงเป็นลักษณะสาคัญของความคิด

สร้างสรรคใ์นการนาํไปสู่ผลผลิตทีแปลกใหม่และเป็นประโยชน ์

 เมดนิค (Mednick, 2004, p. 196) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค ์คือ ความสามารถเชือมโยง

สัมพนัธ์องค์ประกอบในแบบใหม่ๆได ้และถา้สิงทีนาํมาเชือมโยงกนันันมีความห่างไกลกนัมาก

เพียงใดการเชือมโยงสมัพนัธก์็มีความสร้างสรรคม์ากขึนเพียงนนั 

วอลลาช และโคแกน (Wallach & Kogan, 2010, p 18) กล่าวไวว้่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ  

ความคิดโยงสมัพนัธไ์ดค้นทีมีความคิดสร้างสรรคคื์อคนทีสามารถคิดอะไรไดอ้ยา่งสมัพนัธ์กนัเป็น

ลกูโซ่ยงิคิดไดม้ากเท่าไรยงิแสดงศกัยภาพดา้นความคิดสร้างสรรคม์ากเท่านนั 

 บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) กล่าวว่า ตดัสินใจ คือ เทคนิคในการทีจะพิจารณาทางเลือก

ต่าง ๆ ใหเ้หลือทางเลือกเดียว”ไซมอน (Simon) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจ เป็นกระบวนการ

ของการหาโอกาสทีจะตดัสินใจ การหาทางเลือกทีพอเป็นไปได ้และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ทีมีอยู ่

 ฮินเนส และ มาสิค (Hynes & Massie, อา้งถึงใน ดลฤดี สุวรรณคีรี, 2536, หน้า 5) กล่าวว่า 

การตดัสินใจ คือการกระทาํตามทีตงัใจเลือก เพือใหบ้รรลุผลทีตงัไว ้

 แฮรีสนั Harrison (อา้งถึงใน ปัญญา บุญเลิศลาํ, 2546, หน้า 18) กล่าว่า การตดัสินใจ คือ 

เป็นกระบวนการประเมินผลเกียวกบัทางเลือก หรือตวัเลือก หรือตัวเลือกทีจะนาํไปสู่การบรรลุ

เป้าหมาย และการคาดคะเนผลทีเกิดทางเลือกปฏิบติั ทีจะส่งผลถึงการบรรลุเป้าหมายไดม้ากทีสุด 
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 อารี พนัธ์มณี (2537, หน้า 25) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการทาง

สมองทีคิดในลกัษณะอเนกนยั อนันาํไปสู่การคิดพบสิงแปลกใหม่ดว้ยการคิดดดัแปลง ปรุงแต่งจาก

ความคิดเดิมผสมผสานกนัใหเ้กิดสิงใหม่ ซึงรวมทงัการประดิษฐคิ์ดคน้พบสิงต่าง ๆ  ตลอดจนวธีิการคิด 

ทฤษฎีหลกัการไดส้าํเร็จ ความคิดสร้างสรรคจ์ะเกิดขึนไดมิ้ใช่เพียงแต่คิดในสิงทีเป็นไปได ้หรือสิง

ทีเป็นเหตุผล เพียงอย่างเดียวเท่านัน หากแต่คิดจินตนาการก็เป็นสิงสาํคญัยิงทีจะก่อให้เกิดความ

แปลกใหม่ แต่ตอ้งควบคู่กนัไปกบั ความพยายามทีจะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการใหเ้ป็นไปได้

หรือเรียกว่าเป็นจินตนาการประยกุตน์นัเอง จึงจะทาํใหเ้กิดผลงาน 

 กิงแกว้  ไชยโย (2556) ผูเ้รียนยงัพฒันาให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ         

คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผลไม่เพียงพอ จึงจาํเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนไดรั้บ

การพฒันาโดยการจดักิจกรรม การเรียนการสอนเพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด

เพิมขึน อนัจะทาํใหผ้ลสมัฤทธิทางการเรียนสูงขึน 

 ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540, หน้า 187) กล่าวว่า การตดัสินใจหรือการวินิจฉัยสั งการ คือ   

การเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการทีเห็นว่าดีทีสุดทางใดทางหนึง 

จากทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามทีตอ้งการหรือการวินิจฉัยสั งการ คือ       

การชงัใจ ไตร่ตรองและตดัสินใจเลือกทางดาํเนินงานทีเห็นว่าดีทีสุดทางใดทางหนึงจากหลายๆ ทาง

เพือให ้บรรลุวตัถุประสงคต์ามทีตอ้งการ 

 บรรยงค์ โตจินดา (2548, หน้า 178) กล่าวว่า การวินิจฉัยสั งการหรือการตดัสินใจ คือ  

การทีผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาตดัสินใจและสงัการในเรืองใดเรืองหนึง การวินิจฉัยสั งการ 

หรือการตดัสินใจเป็นเรืองทีมีความสาคญัมาก เพราะการวินิจฉัยสั งการจะเป็นการเลือกทางเลือก 

ดาํเนินการทีดีทีสุดในบรรดาทางเลือกหลาย ๆ ทาง 

 สจัจะ คงคารัตน์ (2548, หนา้ 81) กล่าวว่า การส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการ      

คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และมีวิจารณญาณ ควรส่งเสริมการทาํงานในรูปแบบการคิดอย่างมี

เหตุผล การหาคาํตอบขอ้เท็จจริงโดยการใชโ้ครงงาน ควรให้คาํถามเป็นตวักระตุน้ แต่คาํถามตอ้ง

มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดมากกว่าการท่องจาํคาํตอบ จดัเวทีให้ผูเ้รียนไดว้ิพากษ์วิจารณ์นาํเสนอ

แนวคิด จากข่าว หนงัสือพิมพ ์และสือต่าง ๆ นอกจากนีจดัประสบการณ์ตรงใหแ้ก่ผูเ้รียน ใชท้กัษะ

ในการตงัคาํถามและกระบวนการกลุ่มในการจดัการเรียนรู้ โดยอาศยัแหล่งขอ้มูลจากภูมิปัญญา

ทอ้งถิน โดยบูรณาการร่วมกบัวิชาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 

 สมคิด บางโม (2548, หนา้ 175) กล่าวว่า การตดัสินใจ คือ การตดัสินใจเลือก ทางปฏิบติั

ซึงมีหลายทางเป็นแนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายทีวางไว ้การตดัสินใจนีอาจเป็นการตัดสินใจทีจะ

กระทาการสิงใดสิงหนึง หรือหลายสิงหลายอย่าง เพือความสาเร็จตรงตามทีตงัเป้าหมายไวใ้นทาง
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ปฏิบติัการตดัสินใจมกัเกียวขอ้งกบัปัญหาทียุ่งยากสลบัซบัซอ้น และมีวิธีการแกปั้ญหาให้วินิจฉัย 

มากกว่าหนึงทางเสมอ ดงันันจึงเป็นหน้าทีของผูว้ินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั งการปฏิบติั โดยวิธีใด  

จึงจะบรรลุเป้าหมายอยา่งดีทีสุดและบงัเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ารนนั 

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตาํรา งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า มาตรฐานที 4 

ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติสม

เหตุผล หมายถึง การทีผูเ้รียน มีการคิดวิเคราะห์ อยา่งมีระบบ สรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน ฟังและดู 

คิดอยา่งมีวิจารญาณ นาํความคิดมาแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้และสามารถนาํไปสร้างองค์ความรู้หรือการ

ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ผสมผสานความคิดจากเดิมไปสู่

ความคิดทีแปลกใหม่และมีการนําเสนอผลงานของตนเองทังภายในสถานศึกษาและภายนอก

สถานศึกษา  

 มาตรฐานท ี5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนเฉลียทงั 8 กลุ่มสาระ มีผลการประเมินสมรรถนะสาํคญั

ตามหลกัสูตร และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑที์สถานศึกษา

กาํหนดรวมทงัมีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  มีทงัหมด 4 ตวับ่งชี ไดแ้ก่ 

 ตวับ่งชีที 5.1 ผลสมัฤทธิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์ 

 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียนเฉลียทงั 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไปตามเกณฑ์ทีสถานศึกษา

หรือเขตพืนทีการศึกษากาํหนด  

 ตวับ่งชีที 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑผ์ูเ้รียนมีผล

การประเมินสมรรถนะสาํคญัของตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากาํหนดซึงไดแ้ก่ ความสามารถในการ

สือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยทุีกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ตวับ่งชีที 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์ 

 ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในภาพรวมจากการจดัการเรียน    

การสอน การส่งเสริมและการพฒันาผูเ้รียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนเรืองหรือ

ขอ้ความทีไดจ้ากการอ่าน ตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด  

 ตวับ่งชีที 5.4 ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 

 ผูเ้รียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 

ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ       

และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีเฉลียตามเกณฑ ์
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 พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2546, หน้า1, 272) กล่าวว่า หลกัสูตร คือ ประมวลวิชา  

และกิจกรรมต่าง ๆ ทีกาํหนดไวใ้นการศึกษา เพือวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึง  

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 

2545 มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน และตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2551

มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการ

เปลียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการ 

 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) (2555,      

หน้า 19-54, 94) กล่าวว่า ผูเ้รียนตอ้งมีคะแนนเฉลียผลการทดสอบรวบยอดระดบัชาติในระดบัดี        

(ถา้ไม่มีผลระดับชาติให้ใช้ผลการทดสอบระดับเขตพืนที หรือผลการเรียนระดับสถานศึกษา

ตามลาํดบั) ในกลุ่ม 8 สาระในระดบัชนั ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ,    

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย,ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 ธนู ฤทธิกูล (2545, หน้า 28) ไดเ้สนอแนวคิดการจัดประสบการณ์เรียนรู้ควรยึดหลกั 

ดงันี 1) การเรียนเป็นกระบวนการทีมีชีวิตชีวา ดงันัน ผูเ้รียนจึงมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้

ของตน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การเรียนรู้เกิดขึนจากแหล่งต่างๆกนั 3) การเรียนรู้

ทีดีจะตอ้งเป็นการเรียนรู้ทีเกิดจากความเขา้ใจ 4) การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้นนั หากผูเ้รียนเขา้ใจ

และมีทกัษะแลว้ จะสามารถใชเ้ป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้และคาํตอบต่าง ๆ ทีตนตอ้งการ 

และ 5) การเรียนรู้ทีมีความหมายต่อผูเ้รียน คือการเรียนรู้ทีสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้

สัจจะ คงคารัตน์ (2548, หน้า 82) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระเรียนรู้โดยทีผูเ้รียนมี

ผลสมัฤทธิผา่นเกณฑม์าตรฐาน ครูควรเตรียมแหล่งเรียนรู้ เช่น หอ้งสมุดทีมีหนงัสือพอ หลากหลาย

เพืออาํนวยความสะดวกในการศึกษาค้นควา้ ห้องเรียนอินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และ 

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ควรมีการเสริมแรง เพือกระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใน

ตนเอง เช่น การชมเชย การใหร้างวลัตามโอกาสทีควร การนิเทศติดตามผลการจดัการเรียนรู้ของครู

อยา่งใกลชิ้ดเพือปรับปรุงแกไ้ขวิธีการสอนใหท้นัสมยัมากยิงขึน ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง

ไดฝึ้กทกัษะกระบวนการคิด ลองทาํ ลองผิดลองถูก เกิดความคิดริเริมสร้างสรรค์ และสามมารถ

แกไ้ขปัญหาจากประสบการณ์ทีตนเองไดรั้บ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2521, หนา้ 12) หลกัสูตร คือ ขอ้กาํหนดทีประกอบดว้ยหลกัการ 

จุดหมาย โครงสร้าง แนวทาง วิธีการ เนือหา วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการเรียนการสอน  
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 ศกัดิศรี ปาณะกุล (2543, หนา้ 2) หลกัสูตร หมายถึง ขอ้กาํหนดเกียวกบัการจดัการเรียน

การสอนทีเขียนขึนอยา่งเป็นทางการ หรือผา่นการยกร่างอย่างเป็นระบบ ประกอบดว้ยรายละเอียด

ของหลกัการ จุดหมาย โครงสร้างเนือหา กิจกรรม แนวทางหรือวิธีการจดักิจกรรมการเรียน การสอน 

สือ การวดัผลและประเมินผล รวมทงัขอ้กาํหนดเกียวกบัเวลาของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 Taba (1962, p. 10) หลกัสูตร คือ วิธีการเตรียมเยาวชนให้มีส่วนร่วมในฐานะทีเป็น

สมาชิกทีสามารถสร้างผลผลิตใหแ้ก่สงัคมของเรา  

 หลกัสูตรตามความหมายของกู๊ด (Good,1973, p157) มีดว้ยกนั 3 ความหมาย คือ 

 ความหมายท ี1 หลกัสูตร คือ กลุ่มวิชาทีจดัไวเ้ป็นระบบเพือใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาจนจบชนั          

ตามความตอ้งการของหมวดวิชา เช่น หลกัสูตรสังคมศึกษา หลกัสูตรพลานามยั หลกัสูตรภาษาต่างประเทศ 

และหลกัสูตรศิลปศึกษา เป็นตน้  

 ความหมายท ี2 หลกัสูตร คือ เคา้โครงทวัไปของเนือหาหรือสิงเฉพาะทีจะตอ้งสอนตาม

ความตอ้งการของสถานศึกษาทีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ก่อนจะจบชนัหรือก่อนจะไดรั้บประกาศนียบตัร 

เพือนาํไปประกอบอาชีพได ้ 

 ความหมายท ี3 หลกัสูตร คือ กลุ่มวิชา และประสบการณ์ทีสถานศึกษาไดก้าํหนดไวใ้ห้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ตามคาํแนะนาํของโรงเรียน หรือสถานศึกษา  

 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตํารา งานวิจัยทีเกียวข้อง ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า       

มาตรฐานที 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร หมายถึง การทีผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ 

เป็นไปตามเกณฑที์สถานศึกษากาํหนด มีการประเมินทกัษะในดา้นต่างๆทีสถานศึกษาเป็นผูก้าํหนด 

คือ การประเมินความสามารถในการสือสาร ความสามารถทาง ด้านความคิดและการแก้ปัญหา   

การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียน ส่งเสริม และพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถใน    

การคิดวิเคราะห์และการเขียน และมีการทดสอบรวบยอดระดบัชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทงั 8 

กลุ่มสาระ การทีผูเ้รียนจะมีคุณภาพทีดี การเรียนตอ้งเป็นกระบวนการทีผูเ้รียนมีความสุข มีส่วนร่วม

ในการทาํกิจกรรม การเรียนรู้ทีดีตอ้งเกิดจากความเขา้ใจและสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้

และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต  

 ผูเ้รียนมีความสามารถในการทาํงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการทาํงาน 

ดาํเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการทาํงาน

เป็นระยะ ๆ จนงานทีดาํเนินการบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายทีกาํหนดจนสาํเร็จ

อยา่งมีคุณภาพ ทาํงานอย่างมีความสุข มุ่งมนัพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถ
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ทาํงานเป็นหมู่คณะได ้มีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งขอ้มูลเกียวกบัอาชีพและ

หาความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนเองสนใจ  มีทงัหมด 4 ตวับ่งชี ไดแ้ก่ 

 ตวับ่งชี 6.1 วางแผนการทาํงาน และดาํเนินการจนสาํเร็จ  

 ผูเ้รียนทาํงานอย่างเป็นขนัตอนและเป็นระบบ โดยมีความสามารถในการวางแผนการ

ทาํงาน ดาํเนินงานตามขนัตอนทีกาํหนด มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไ้ขการทาํงานเป็น

ระยะ ๆ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการทาํงาน จนงานบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายทีกาํหนดอยา่งมีคุณภาพ และปรับปรุงพฒันางานอยา่งต่อเนือง  

 ตวับ่งชี 6.2 ทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมนัพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

 ผูเ้รียนมีความรู้สึกพึงพอใจและชืนชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วย         

ความกระตือรือร้น ตงัใจ และพากเพียร มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังานทุกขนัตอน 

ยอมรับในคาํวิพากษ ์วิจารณ์ ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และมุ่งมนัพฒันางานให้เกิดความสมบูรณ์

ยงิ ๆ ขึน และรู้สึกชืนชมต่อผลสาํเร็จของผลงาน 

 ตวับ่งชี 6.3 ทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้ 

 ผูเ้รียนปฏิบติัตามกฎ ขอ้ตกลงในการอยู่ร่วมกนั มีความสามารถในการทาํงานโดยใช้

กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีทีได้รับมอบหมาย  ให้ความร่วมมือ             

แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี มีมนุษยสมัพนัธ ์ประสานการทาํงาน 

ปฏิบติังานตามบทบาทและหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายจนบรรลุผลสาํเร็จ 

 ตวับ่งชี 6.4 มีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนเองสนใจ  

 ผูเ้รียนมีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งขอ้มูล และแสวงหาความรู้ใน

อาชีพทีตนเองสนใจ เพือนาํเสนอใหผู้อื้นเห็นประโยชน์และคุณค่า 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (แกไ้ขฉบบัที 2 พุทธศกัราช 2545)   

ได้กล่าวถึง แนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษามุ่งพฒันาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานต่าง ๆ เพิมขึน เพือใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดให้ผูเ้รียนสามารถวางแผนทาํงานตาม

ขนัตอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รักการทาํงาน สามารถปรับตวัและทาํงานเป็นทีม มีความรู้สึกทีดี

ต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนสนใจ มีความเพียงพยายาม ขยนั อดทน ละเอียด

รอบคอบในการทาํงาน ผูเ้รียนมีความสุข พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเองได ้

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กาํหนดทักษะเป็น

สมรรถนะสาํคญัทีผูเ้รียนทุกคนพึงไดรั้บการพฒันา ทงัดา้นความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จกัสร้าง

สมัพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคล รู้จกัจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ปรับตวัใหท้นั

กบัการเปลียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม รู้จกัหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่งผล
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กระทบต่อตนเองและผูอื้น ป้องกนัตวัเองในภาวะคบัขนั และจดัการกบัชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและสังคม ดงันัน เพือให้ครูและผูเ้กียวขอ้งมีแนวทางในการเสริมสร้าง

ทกัษะชีวิตให้แก่นักเรียนทีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและองค์ประกอบทกัษะชีวิตทีองค์การอนามยั

โลกกาํหนด สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานจึงกาํหนดความหมายและองค์ประกอบ

ทกัษะชีวิตไวด้งันี เพือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว โรงเรียน จึงไดจ้ดัใหมี้โครงการผูเ้รียนมีทกัษะใน

การทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดแ้ละมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริตขึน 

 สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) (2555, 

หนา้ 19-54, 94) กล่าวว่า ผูเ้รียนสามารถวางแผน และทาํงานตามขนัตอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมี

การทาํงานครบขนัตอน การปรับปรุงงานและผลงานบรรลุเป้าหมาย อธิบายขนัตอนการทาํงาน  

และผลงานทีเกิดขึนทงัส่วนดี และส่วนบกพร่อง สามารถทาํงานเป็นทีมได ้รักการทาํงานและมี          

เจตคติทีดีต่อการทาํงาน รับผดิชอบงานกลุ่มทีไดรั้บมอบหมาย มีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริตและ

หาความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนสนใจ สามารถบอกอาชีพทีตนสนใจ พร้อมใหเ้หตุผลประกอบได ้

 กรมวิชาการ (2546, หนา้ 5) กล่าวว่า ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถ

ทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต ผูเ้รียนมีทกัษะในการจดัการและทาํงานให้

สําเร็จ เพียรพยายาม ขยนั อดทน ละเอียดรอบคอบในการทาํงาน และทาํงานอย่างมีความสุข    

พฒันางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดแ้ละมีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริต

และหาความรู้ทีเกียวกบัอาชีพทีตนสนใจ 

 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (2555) อธิบายเกียวกับผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการ

ทาํงานสามารถทาํงานร่วมกับผูอื้นได้ และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต กล่าวว่า ผูเ้รียนสามารถ

วางแผน การทาํงานทีชดัเจนเป็นระบบทาํงานบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที

กาํหนดอยา่งมีคุณภาพผลงานเป็นแบบอยา่งทีดีมีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไ้ขการทาํงาน

เป็นระยะ ๆ จนงานบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีกาํหนดอย่างมีคุณภาพ  ผูเ้รียน

เต็มใจ พึงพอใจและชืนชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมาย ปฏิบัติงานดว้ยความกระตือรือร้นตังใจ  

พากเพียร และมีความละเอียดรอบคอบในการทาํงานทุกขนัตอนยอมรับในคาํวิพากษ์ วิจารณ์   

ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ของผูอื้นผูเ้รียนแสดงความรู้สึกทีดี และสนับสนุนอาชีพสุจริตไดอ้ย่าง

กวา้งขวาง ยดึมนัในแนวทางการประกอบอาชีพสุจริต  

 โรงเรียนมหรรณพาราม (2556) นกัเรียนมีทกัษะการทาํงาน สามารถร่วมงานกบัผูอื้นได้

อยา่งมีความสุข และมีความเพียรพยายาม อดทนอดกลนั ละเอียด รอบคอบ ต่อการทาํงานให้สาํเร็จ

และมีความสุข สามารถพฒันางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง นักเรียนทีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ส่วนใหญ่เป็นผูที้มีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนเองสนใจ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตํารา งานวิจัยทีเกียวข้อง ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า       

มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมี      

เจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต หมายถึง ผูเ้รียน สามาถทาํงานไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยมีความสามารถใน

การวางแผนทาํงาน การทาํงานตามขนัตอนทีกาํหนด มีความรู้สึกพึงพอใจและชืนชมต่องานทีไดรั้บ

มอบหมาย เอาใจใส่ มีความพากเพียรมีการตรวจสอบงานเป็นระยะ ๆ มีการปฏิบติัตามกฎ ขอ้ตกลง

ในการอยู่ร่วมกัน สามารถทาํงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบติังานทีได้รับมอบหมายได ้   

เป็นผูน้าํและผูต้ามทีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ ปฏิบติังานจนบรรลุผลสาํเร็จ ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้สึกดีใน

อาชีพทีสุจริต แสวงหาความรู้ในอาชีพทีตนเองสนใจ  

 

2.4 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

 1. งานวจิยัภายในประเทศ 

 พิมลพรรณ ดุษิยามี (2550) ไดว้ิจยัเรืองการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

เอกชน ผลการวิจยัพบว่า การบริหารเชิงกลยทุธข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากทุกขนัตอน เรียงตามลาํดบัดงันี การปฏิบติัตามกลยุทธ์ การจดัโครงสร้างและทรัพยากร 

การบริหารบุคลากรและการอาํนวยการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การติดตามและประเมินผล               

ปัญหาทีพบ คือ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน สถานศึกษาไม่มีการ

วิเคราะห์ขอ้มลูและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง เนืองจากบุคลากรขาดความรู้ความ

เขา้ใจในกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ขาด

ความร่วมมือ ขาดการประสานงานทีดีกบัชุมชน ในดา้นการจดัโครงสร้างและทรัพยากร โรงเรียน

เอกชนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจาํนวนครูน้อย บุคลากรไม่เพียงพอ เป้าหมายการปฏิบติังานของ

บุคลากรไม่ชดัเจน การปฏิบติังานของโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร โรงเรียนไม่เปิดโอกาส

ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โรงเรียนไม่สามารถปฏิบติังานตามแผนทีกาํหนดไว ้

เนืองจากมีกิจกรรมนอกแผนทีต้องเร่งดาํเนินการก่อน ข้อเสนอแนะคือ สถานศึกษาควรมีการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทีสอดคลอ้งกับสภาพจริง ให้ความรู้เกียวกับการวางแผนกลยุทธ์แก่

บุคลากรทุกฝ่าย จดัใหมี้การประชุมชีแจงกฎระเบียบขอ้บงัคบัและแต่งตงับุคลากรในการปฏิบติังาน

อยา่งชดัเจน จดัหาสิงอาํนวยความสะดวกในการจดัทาํสืออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่งเสริมให้ทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเนือง 

 พรรณนภา อิงพงษ์พนัธ์ (2554) ได้วิจัยเรือง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารกับ       

ผลปฏิบติังานวิชาการในสถานศึกษา สงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1

พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร ในสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดักลุ่ม
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การศึกษาท้องถินที 1 โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาํดบัมชัฌิมเลขคณิต    

จากมากไปหาน้อย ดังนี การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินกลยุทธ์ และการกาํหนดกลยุทธ์

ตามลาํดบั ผลการปฏิบติังานวิชาการ โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัมชัฌิม 

เลขคณิต จากมากไปหาน้อย ดงันี การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาการพฒันาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพือใช้ในสถานศึกษา            

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารกบัผลการปฏิบติังานวิชาการ ในสถานศึกษาองค์การบริหาร 

ส่วนจงัหวดั กลุ่มการศึกษาทอ้งถินที 1 โดยภาพรวม มีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .01 

 อมรรัตน์ เถือนทอง (2554) พบว่าการบริหารเชิงกลยทุธข์องสถานศึกษากบัประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า           

การบริหารเชิงกลยทุธข์องสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2  

พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดบั 

ทากทีสุด ไดแ้ก่ การจดัทาํกลยทุธ ์รองลงมา ไดแ้ก่ การปฏิบติัตามกลยุทธ์และลาํดลัสุดทา้ย ไดแ้ก่ 

การประเมินผลและการควบคุม ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2  พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงลาํดบัจาก

มากไปนอ้ย 3 ลาํดบั มากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการมีจิตมุ่งต่อองคก์ร รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการบูรณาการ 

และลาํดับสุดท้าย ได้แก่  ด้านการปรับตัว ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวมมี

ความสมัพนัธใ์นทางบวกอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 เมือพิจารณาเป็น รายคู่ 

โดยทีมีความสมัพนัธสู์งสุด คือ การประเมินผลและการควบคุมกบัประสิทธิผลของโรงเรียน ดา้น

การบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ ส่วนคู่ทีมีความสัมพนัธ์กันน้อยทีสุด คือ การตรวจสอบ

สภาพแวดลอ้มกบัประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นการบูรณาการ   

 ศรชยั ยงัเหลือ (2548) ไดก้ารศึกษาสภาพความรู้และการใชท้กัษะในการบริหารเชิงกลยุทธ์

ของผูบ้ริหาร สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ในจงัหวดัจันทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารมีสภาพ

ความรู้และการใชท้กัษะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ผูบ้ริหารมีระดบัความรู้และการใชท้กัษะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 

ยกเวน้ดา้นการควบคุมเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดบัปานกลาง การเปรียบเทียบสภาพความรู้และการใช้

ทกัษะในการบริหารเชิงกลยทุธข์องผูบ้ริหารสงักดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัจนัทบุรี จาํแนก

ตามตาํแหน่ง ประสบการณ์บริหารและสงักดัโดยรวม มีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติที

ระดบั .05 โดยมีแนวโนม้ว่าระดบัความรู้และการใชท้กัษะการบริหารเชิงกลยทุธใ์นดา้นการควบคุม

เชิงกลยทุธข์องผูบ้ริหารการศึกษาสูงกว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์การบริหาร
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มากกว่า 10 ปี สูงกว่าผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี และผูบ้ริหารสังกัดสํานักงาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาสูงกว่าผูบ้ริหารสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 

 เกยรู วงศก์อ้ม (2549) ไดศึ้กษากลยทุธก์ารนาํนโยบายการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการสู่

การปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัดกระทรววงศึกษาธิการ ผลการวิจัย  พบว่า สถานศึกษาทีจัด

การศึกษาสาํหรับคนพิการมีการนาํนโยบายไปปฏิบติัประสบความสาํเร็จในระดบัหนึง ปัญหาและ

อุปสรรคทีส่งผลต่อการนาํนโยบายการจดัการศึกษาสู่การปฏิบติัมี 4 ดา้น คือ ดา้นโครงสร้างและ

นโยบาย ด้านปริมาณคนพิการ ด้านคุณภาพ การจัดการศึกษาและด้านการบริหารการจัดการ              

ซึงกลยทุธที์เหมาะสมในการนาํนโยบายการจดัการศึกษา สาํหรับคนพิการสู่การปฏิบติัมี 4 กลยุทธ ์คือ 

กลยทุธที์ 1 การขยายโอกาสและบริหารการศึกษาสาํหรับคนพิการอยา่งทวัถึง กลยุทธ์ที 2 การสร้าง

ความเขม้แข็งดา้นการบริหารจดัการแกส้ถานศึกษาทีจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ           

กลยทุธที์ 3 การส่งเสริมการศึกษาวิจยัเพือสร้างองคค์วามรู้ดา้นคนพิการ และกลยทุธที์ 4 การส่งเสริมให้

คนพิการ ครอบครัว ชุมชนและองคก์รต่าง เๆขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้เพือพฒันาคนพิการ 

 ขตัติยา ดว้งสาํราญ (2552) ไดศึ้กษารูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธส์าํหรับโรงเรียนขนาด

เล็กผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ คือ 1) วางแผนกลยุทธ์ 2) ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 3)กาํหนด

ทิศทางของโรงเรียน 4) กาํหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 5) การปฏิบติัตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และ            

6) ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สาํหรับโรงเรียนขนาดเล็กเป็น

รูปแบบทีประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีสาํคญั 6 องคป์ระกอบ ซึงมีความเหมาะสมถกูตอ้ง เป็นไปได้

และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั 

 กุลฑรี พิกุลแกม (2551) ไดศึ้กษาการบริหารงานวิชาการทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต2 ผลการวิจัย พบว่า            

การบริหารงานวิชาการทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน โดยภาพรวม การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา        

อยูใ่นระดบัปานกลาง คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขนัพืนฐาน อยู่ในระดบัมาก ปัญหาทีพบการ

ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอืนอาจเป็นเพราะการจัด

กิจกรรมมีนอ้ย และการติดต่อสือสารระหว่างกลุ่มโรงเรียนมีขอ้บกพร่องการประสานงานไม่ชดัเจน  

ขอ้เสนอแนะ การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอืน ๆ 

ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ทุกด้านอย่างเต็มใจและชีแจงระเบียบข้อบังคบัให้ผูน้าํชุมชนเขา้ใจในบทบาทหน้าทีของตนเอง

เพือใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา นอกจากนี ควรส่งเสริมกิจกรรมระหว่างกลุ่มโรงเรียนและ
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ดา้นการประสานงานระหว่างกลุ่มโรงเรียนเพือแลกเปลียนเรียนรู้ ซึงช่วยพฒันาสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 สัจจะ คงคารัตน์ (2548) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐาน              

การประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสํานักงานเขตพืนทีภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า ทางการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ในสาํนกังานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นราย

มาตรฐานพบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกมาตรฐานเรียงตามลาํดบัคือ มาตรฐานที 5 ผูเ้รียนมีความรู้

ทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์และมาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง แนวทางการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสํานักงานเขตพืนทีภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร คือ ควรมีการวางแผนกาํหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชนัและพฒันาเขา้

สู่ตัวบ่งชีในแต่ละมาตรฐาน โดยให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ การเรียนรู้จากของจริง และประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริง โดยคาํนึงถึงสภาพความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมการทาํงานในรูปแบบของการคิดอย่างมีเหตุผล การหาคาํตอบ

ขอ้เท็จจริง โดยการใชโ้ครงงาน ควรให้คาํถามเป็นตวักระตุ้น โดยมุง้เน้นให้ผูเ้รียนใชค้วามคิด

มากกว่าการท่องจาํคาํตอบ จดัเวทีใหผู้เ้รียนไดว้ิพากษว์ิจารณ์นาํเสนอแนวคิด จากข่าว หนงัสือพิมพ์

และสือต่าง ๆ นอกจากนีควรจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผูเ้รียน ใช้ทักษะในการตังคาํถามและ

กระบวนการกลุ่มในการจดัการเรียนรู้ โดยอาศยัแหล่งขอ้มูลจากภูมิปัญญาท้องถิน และควรจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อ่านในเรืองเดียวกนัจากหนงัสือหลาย ๆ เล่มแลว้นาํมาเชือมโยงสรุปเป็น

องคค์วามรู้โดยรวม 

 สมคิด ประสานพิมพ ์(2557) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง กลยทุธก์ารบริหารงานวิชาการทีส่งผลต่อ

คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต1 ผลการวิจัย

พบว่า กลยทุธก์ารบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นตวับ่งชีอยู่ในระดบัมาก 

กลยทุธก์ารบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม กลยทุธก์ารพฒันาสมรรถนะครูบุคลากรทางการศึกษา

ทงัระบบให้ปฏิบติังานไดเ้ต็มศกัยภาพ และกลยุทธ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพืนฐานความเป็นไทย ส่งผลต่อคุณภาพ
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ผูเ้รียนโดยภาพรวมในสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อย่างมี

นยัสาํคญั ทางสถิติทีระดบั .01 

 2. งานวจิยัต่างประเทศ 

 เทแรน (Teran, 1997) ได้ศึกษาวิจัยเรือง การวางแผนกลยุทธ์ระบบการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตเมือง ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนดงักล่าวมีผลดีต่อ

โรงเรียนและทาํใหผู้บ้ริหารมีความตงัใจ กระตือร้นในการร่วมมือพฒันางานกบัผูน้าํชุมชนมากขึน 

ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนในเขตเมือง คือ การคดัเลือกและการ

ฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบและขนาดของกลุ่มใหญ่เกินไป 

 บาลด์วิน (Baldwin, 1994) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง การใช้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ใน

โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง เพือวินิจฉัยและทาํความเขา้ใจเกียวกบัปัจจยัทีสนับสนุนและยบัยงั   

การนาํรูปแบบการวางแผนกลยทุธม์าใชใ้นโรงเรียน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจยัทีสนับสนุน    

การนาํรูปแบบการวางแผนกลยทุธม์าใช ้ไดแ้ก่ ความเป็นวิชาชีพของบุคลากร การสมานสามคัคีของ

บุคลากร ภาวะผูน้าํของครูใหญ่ เปิดเผยความตอ้งการเปลียนแปลงบุคลากรและการสือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ และการสนบัสนุนสาํนกังานจากทอ้งถิน ส่วนปัจจยัทียบัยงัการนาํรูปแบบดงักล่าวมาใช ้

ไดแ้ก่ การขาดปัจจยัส่งเสริมขอ้ใดขอ้หนึงขา้งตน้ ความไม่เขา้ใจเกียวกบักระบวนการวางแผนกลยุทธ ์

และจดัสรรเวลาใหก้บัการจดัทาํแผนกลยทุธไ์ม่เพียงพอ 

 รีด ( Reid, 2007) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์และ

ภาวะผูน้ ําในสถาบันอุดมศึกษาทีอยู่ในกาํกับของรัฐโคโลราโดและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน               

ซึงงานวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์และภาวะผูน้าํ

ของอธิการบดีในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโคโลราโดทีผูว้ิจยัเลือกศึกษา ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบการ

บริหารเชิงกลยทุธแ์ละภาวะผูน้าํของอธิการบดี โดยวิเคราะห์แผนกลยทุธแ์ละนโยบายของสถาบนัที

คดัเลือกไว ้โดยเริมตน้จากการเปรียบเทียบองคป์ระกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ์และสภาวะผูน้าํ

ของอธิการบดีก่อน จากนนัจึงศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการบริหารเชิงกลยทุธแ์ละภาวะผูน้าํ กลุ่ม

ตวัอยา่ง มหาวิทยาลยัของรัฐโคโลราโดและเอกชนในรัฐโคโลราโด การเก็บรวบรวมขอ้มลูงานวิจยั

ใชว้ิธีการศึกษาเอกสารเกียวกบัประเภทของการบริหารเชิงกลยทุธ ์และการสมัภาษณ์อธิการบดีและ

รองอธิการบดีในสถาบนัทีคัดเลือกไวใ้นรูปแบบภาวะผูน้าํ กรอบแนวคิดการวิจยันี คือ ประเภท          

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของชัฟฟิและโดป และรูปแบบภาวะผูน้ ําของนิวแมนน์และเบนซิมอน          

กรอบแนวคิดนีได้เชือมโยงประเภทของการบริหารเชิงกลยุทธ์เข้ากับรูปแบบภาวะผู ้นํา                

ตามความคิดของชฟัฟีและโดป การบริหารเชิงกลยทุธแ์บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทางตรง (Linear) 

ปรับเปลียน (adaptive) และตีความ (interpretive) รูปแบบภาวะผูน้าํแบบแนวคิด ของนิวแมนน์และ
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เบนซิมอน มี 4 ประเภท คือ ผูน้าํทีเป็นผูริ้เริม ผูน้าํทีเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํ และผูน้าํทีคอยดูแลอยูห่่าง ๆ 

ผลการวิจยัพบว่า ประเภทต่างๆของภาวะผูน้าํนนัมีความสมัพนัธก์นัประเภทการบริหารเชิงกลยุทธ์

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 เฮด, ลาร์เซน และมาร์คูลิดส์ (Heck, Larsen and Marcoulides, 1990) ไดศึ้กษาวิจยัเกียวกบั

ผลสัมฤทธิทางการเรียน ความถูกต้องของรูปแบบเชิงเหตุผล โดยมีความมุ่งหมายทีจะทดสอบ

เกียวกบัทฤษฎีกบัรูปแบบเชิงเหตุผลทีว่า ครูใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทีใช้

พฤติกรรมภาวะผูน้าํทางวิชาการอย่างสมาํเสมอ จะสามารถมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน

ของนกัเรียน หลงัจากทีไดมี้การควบคุมตวัแปรดา้นบริบทแลว้ ตวัอยา่งประกอบดว้ยครูจาํนวน 32 คน 

และครูใหญ่ 56 คน จากโรงเรียน 56 โรงเรียน ซึงผลการวิจยัยงัยืนยนัว่าพฤติกรรมดา้นภาวะผูน้าํ

ทางวิชาการของครูใหญ่มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนจริง 

 บกั (Bugg, 2000) ศึกษาวิจยัเรือง การประกนัคุณภาพการศึกษาและการวางแผนพฒันา

โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในมลรัฐอลัลินอยซ์ การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือตรวจสอบ 

ประสิทธิผลของคณะกรรมการศึกษาของรัฐในโครงการประกนัคุณภาพการศึกษาและพฒันาแผน 

ทีใชเ้ป็นตวักระตุน้การพฒันากระบวนการเปลียนแปลงอยา่งเป็นระบบในโรงเรียนมธัยมปลายของรัฐ 

การศึกษาครังนีเพือตดัสินใจเกียวกบัขอบเขตทีโรงเรียนสองแห่งใชก้ารประกนัคุณภาพการศึกษา

เป็นเครืองมือในการปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเนือง ผลวิจยัพบว่า การประกนัคุณภาพมีผลดีต่อ

แผนการสอนในโรงเรียนทงัสองแห่ง ก่อนทีจะมีการนาํการประกนัคุณภาพและแผนพฒันามาใชใ้น

โรงเรียนทงัสองแห่งยงัไม่ไดใ้ชร้ะเบียบโครงสร้างในการปรับปรุงโรงเรียน ถึงแมว้่าการประกนั

คุณภาพจะประสบความสาํเร็จในเรืองเกียวกบัการปรับปรุง แต่ยงัเป็นทีถกเถียงว่า สิงแวดลอ้มบาง

ประการอาจทาํให้โรงเรียนไม่สามารถค้นหาปัญหาทีแทจ้ริงได้ โรงเรียนในชนบทสามารถใช้

กระบวนการประกนัคุณภาพ เพือเป็นการกระตุน้การพฒันาโครงสร้างการจดัระเบียบของโรงเรียน 

ในขณะทีโรงเรียนในเมืองไม่สามารถทาํตามกระบวนการไดส้ําเร็จ นอกจากนีโครงร่างขอ การ

ประกนัคุณภาพสามารถช่วยโรงเรียนในการพฒันาวฒันธรรมการปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนือง 

อย่างไรก็ดีการขาดตวัแปรบางตัว เช่น ภาวะผูน้าํ ทรัพยากรทางการเงิน ทาํให้กระบวนการไม่

สามารถบรรลุเป้าหมาย 

 โฟลท์ (Floit, 2000) วิจยัเรืองผลกระทบของรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกต่อ

โรงเรียนในมลรัฐอิลลินอยซ ์การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาการมีส่วนร่วมในการทบทวน

การดาํเนินงานจากภายนอกจะมีส่วนช่วยใหก้ระบวนการพฒันาโรงเรียนแบบบูรณาการ การดาํเนิน

ไปไดอ้ย่างต่อเนืองหรือไม่ ผูว้ิจยัวิเคราะห์จากรายงานการประเมินภายนอก ไดร้ะบุให้เห็นถึง

ประเด็นบรรยากาศการเรียนรู้ และถึงแมว้่ารายงานนีไดก้ล่าวถึงความจาํเป็นต้องมีการกาํหนด
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ทิศทางของหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานของรัฐ แต่มีหลักฐานอ้างอิงน้อยมากในการ

ปรับปรุงหลกัสูตร การประเมินและกลยทุธก์ารสอน ส่วนการสนบัสนุนจากชุมชนและผูท้รงคุณวุฒิ

ในชุมชนไม่ไดบู้รณาการกบักิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมทีกาํหนด ผลการวิจยัพบว่ารายงานการ

ประเมินภายนอกและรายงานขอ้คิดเห็นจากโรงเรียนแบบบูรณาการอยา่งต่อเนืองและความพยายาม

ในการพฒันาหลายอย่างยงัไม่ต่อเนืองและไม่อาจบ่งบอกไดว้่าเป็นองค์ประกอบของการประกนั

คุณภาพไม่ได ้
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บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การดาํเนินการวิจยัครังนีเป็นวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวตัถุประสงค์เพือ

ศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใชโ้รงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

เป็นหน่วยวิเคราะห์ โดยผูใ้ห้ขอ้มูล คือ บุคลากรของสถานศึกษา ซึงประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ 

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อน เพือใหก้ารวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการ

ดาํเนินการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยั ซึงมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 

3.1 ขันตอนการดําเนินการวจิยั  

 เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัทีวางไว ้ผูว้ิจยัได้

กาํหนดรายละเอียดและขนัตอนการดาํเนินการวิจยัเป็นสามขนัตอน ดงันี  

 ตอนท ี1 การจดัเตรียมโครงการ  

 เป็นการจดัเตรียมโครงการดาํเนินการวิจยั ดว้ยการศึกษาความเป็นมาและความสาํคญั

ของปัญหา โดยศึกษาจากเอกสาร ตาํรา ขอ้มูล สถิติ รายงานการวิจยั รายงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

และวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบักลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเพือจดัทาํโครงร่างงานวิจยั การสร้างเครืองมือ การทดลอง 

และการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของเครืองมือ ภายใตก้ารแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา แลว้เสนอ

โครงร่างต่อคณะศึกษาศาสตร์เพือขออนุมติัใหด้าํเนินการวิจยัต่อไป  

 ตอนท ี2 การดาํเนินการวิจยั  

 เป็นขนัตอนทีผูว้ิจยันาํเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ซึงไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพโดยวธีิหา

ความเทียงตรงดา้นเนือหาและความเชือมนัแลว้นําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แลว้นาํขอ้มูล       

ทีเก็บได ้มาทาํการตรวจสอบความถกูตอ้ง วิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

แลว้เขียนรายงานผลการวิจยั 

 ตอนที 3 การรายงานผลการวิจยั  

 เป็นขันตอนการจัดทําร่างรายงานการวิจัยนํา เสนอต่อคณะกรรมการผูค้วบคุม

วิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการแลว้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
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คาํแนะนาํของคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ์เมือปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแลว้จดัทาํ

รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อคณะศึกษาศาสตร์เพือขออนุมติัจบการศึกษา 

 

3.2 ระเบียบวธีิวจิยั  

 เพือให้งานวิจยัครังนีมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดต่างๆเกียวกับ

ระเบียบวิธีการวิจยั ซึงประกอบดว้ย แบบแผนการวิจยั ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเทคนิควิธี                

สุ่มตัวอย่างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั การสร้าง และการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ การเก็บ

รวบรวมขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลู สถิติทีใชใ้นการวิจยั ซึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี  

 แผนแบบการวจิยั 

 แผนการวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีลกัษณะเป็นเส้นตรง(Linear)โดยใช ้         

กลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียว แลว้วดัค่าเพียงครังเดียวไม่มีการทดลอง(The one shot, non experimental 

case study) ซึงเขียนเป็นแผนผงั (diagram)ไดด้งันี 

 

 

 

 

 

  

 เมือ  R  หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งทีไดจ้ากการสุ่ม 

    X  หมายถึง ตวัแปรทีศึกษา 

    O  หมายถึง ขอ้มลูทีไดรั้บจากการศึกษา 

 ประชากร  

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ สถานศึกษาในสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร จาํนวน 104 โรงเรียน 

 กลุ่มตวัอย่าง  

 ในการวิจยัครังนีใชส้ถานศึกษาในสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ผูว้ิจยั ไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ยตารางสาํเร็จรูปของเครซี

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ดงันี 1. จดัสถานศึกษาในสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร มีทงัหมด 104 โรงเรียน 2. สุ่มโรงเรียนแต่ละโรงเรียน ดาํเนินการสุ่มอยา่งง่ายไดจ้าํนวน

โรงเรียน 86โ รงเรียน 3.จาก 86 โรงเรียน ทีสุ่มได ้กาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ 1 คน 

                    O

                 

     R                                     X
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หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 1 คน และครูผูส้อน 2 คน ของแต่ละโรงเรียน รวมทงัสิน 344 คน ดงัแสดงใน

ตารางที 3.1 

 

ตารางท ี3.1 แสดงจาํนวนประชากร กลุ่มตวัอย่างและผู้ให้ข้อมูลในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต  

พนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

 เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั  

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถาม (The Questionnaire) โดยแบ่งคาํถาม

ออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดงันี  

 ตอนที 1 สอบถามขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุวุฒิการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ทีปัจจุบนั และประสบการณ์ในการทาํงาน มีลกัษณะเป็นแบบตวัเลือกที

กาํหนดคาํตอบไวใ้ห ้(forced choice)  

 ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบักลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจาํนวน 29 ขอ้  

 ตอนที 3 คุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

จาํนวน 31 ขอ้  

 แบบสอบถามตอนที 2 และตอนที 3 เป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 

ของลิเกิร์ต (Rensis Likert , 1967 pp. 90-95) มี 5 ระดบั ดงันี  

 ระดบั 5 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใหมี้นาํหนกัเท่ากบั 5 คะแนน  

ขนาดโรงเรียน ประชากร ตวัอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 

รวม 

ผู้อาํนวยการ

โรงเรียน 

 

 (1) 

หัวหน้า

ฝ่าย

วชิาการ 

( 1 ) 

ครูผู้สอน 

 

 

(2) 

ใหญ่ 39 32 32 32 64 96 

กลาง 43 36 36 36 72 108 

เลก็ 22 18 18 18 36 54 

รวม 104 86 86 86 172 344 
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 ระดบั 4 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผูเ้รียนสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ใหมี้นาํหนกัเท่ากบั 4 คะแนน  

 ระดบั 3 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผูเ้รียนสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ใหมี้นาํหนกัเท่ากบั 3 คะแนน  

 ระดบั 2 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผูเ้รียนสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ใหมี้นาํหนกัเท่ากบั 2 คะแนน  

 ระดบั 1 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผูเ้รียนสังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครใหค่้านาํหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

 การสร้างเครืองมอื  

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีขนัตอน ดงันี  

 ขนัตอนที 1 ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ตาํรา ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งทงัในประเทศ 

และต่างประเทศ พร้อมทงัศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม จากงานวิจยัทีเกียวขอ้ง นาํมาเรียบเรียง

แลว้นาํผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม  

 ขนัตอนที 2 นาํแบบสอบถามทีสร้างขึน เสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพือตรวจสอบ 

ความเหมาะสม และนาํไปใหผู้เ้ชียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพือพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม ค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง IOC ของแบบสอบถาม โดยอยูร่ะหว่าง 0.66-1.00 ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1 

 ขนัตอนที 3 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (Try out) จาํนวน 8 

โรงเรียน จาํวน 32 คน กบัโรงเรียนใน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จาํนวน 86 โรงเรียน จาํนวน 344 คน โดยผูใ้หข้อ้มลูทีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่ง  

 ขนัตอนที 4 นาํแบบสอบถามทีนาํไปทดลองใชม้าคาํนวณหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม 

(Reliability) โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach alpha Coefficient) 

ไดค่้าความเชือมนัของแบบสอบถามรวมทงัฉบบั เท่ากบั 0.983 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การศึกษาวิจัยเรืองกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนสังกัด

สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม

ขนัตอน ดงันี  

 1. นาํหนงัสือขอความร่วมมือจากคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

ส่งโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพือขอความอนุเคราะห์

เก็บขอ้มลู  
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 2. ผูว้ิจ ัยนําหนังสือทีขออนุญาตจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

นาํส่งสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการ

แจกแบบสอบถามไปตามโรงเรียนต่าง ๆ จาํนวน 86 โรงเรียน 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครังนีใชส้ถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

จาํนวน 86 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) มีผูใ้ห้ขอ้มูลจาํนวน 344 คน วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

 สถิตทิีใช้ในการวจิยั  

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางการนาํเสนอและวิเคราะห์ขอ้มลู เพือใชเ้ป็นภาพรวมในการตอบ

คาํถามการวิจยั ดงันี  

 1. วิเคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามใชค่้าความถี (Frequency) และ            

ค่าร้อยละ (Percentage)  

 2. เพือเป็นการตอบคาํถามการวิจยัขอ้ที 1 และขอ้ที 2 ขอ้มลูทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม 

นาํมาวิเคราะห์สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดว้ยวิธีหาค่าเฉลีย ܠത 

และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ระดบัสังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร ค่าเฉลียคะแนนทีไดจ้ากแบบสอบถาม ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แลว้นาํมา

เทียบเกณฑ ์ตามแนวของเบสท ์(Best อา้งใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 100) ดงันี  

 ค่าเฉลีย 1.00-1.49 หมายถึง กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผูเ้รียนอยู่ในระดบั

นอ้ยทีสุด  

 ค่าเฉลีย 1.50-2.49 หมายถึง กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผูเ้รียนอยูใ่นระดบันอ้ย  

 ค่าเฉลีย 2.50-3.49 หมายถึง กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผูเ้รียนอยู่ในระดบั

ปานกลาง  

 ค่าเฉลีย 3.50-4.49 หมายถึง กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผูเ้รียนอยูใ่นระดบัมาก  

 ค่าเฉลีย 4.50-5.00 หมายถึง สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

อยูใ่นระดบัมากทีสุด  
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 3. การวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

คุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย    

ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ ์

 4. วิเคราะห์กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สงักดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณแบบปกติ    

(Enter multiple regression analysis) 

 สรุปการวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษา 1. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2. คุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3. กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ สถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํนวน 86 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ บุคลากรในสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึงไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ 1 คน หัวหน้า

ฝ่ายวิชาการ 1 คน และครูผูส้อน 2 คน ของแต่ละโรงเรียน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทงัสิน จาํนวน 344 คน 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกียวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

คุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึงทาํการวิเคราะห์

ขอ้มลูโดยใชค่้าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย ܠത และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter multiple regression analysis) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
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บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ในการวิจยัเรืองกลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผล

ต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามให้

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 86 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 ฉบบั สาํหรับผูต้อบทีเป็นผูอ้าํนวยการ 1 คน  

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 1 คน และครูผูส้อน 2 คน  รวมทงัสิน 344  คน ไดรั้บการตอบกลบัคืนทุกฉบบั 

คิดเป็นร้อยละ 100 เมือไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามแลว้นาํมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์

ขอ้มลูจาํแนกเป็น 5 ตอน ดงันี 

 ตอนท ี1 การวิเคราะห์สถานภาพและขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

 ตอนที 2 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยไดใ้ชค่้าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ในการวิเคราะห์ 

แลว้นาํค่าเฉลียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์ 

 ตอนที 3 คุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใช้

ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลว้นาํค่าเฉลียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตาม

แนวคิดของเบสท ์ 

 ตอนที 4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาที

ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใชก้ารวิเคราะห์

แบบสหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis)  

 ตอนที 5 การวิเคราะห์กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนกังาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบปกติ 

(Enter multiple regression analysis) 

 

 ตอนที 1 การวเิคราะห์สถานภาพ และข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ในการวิเคราะห์สถานภาพ และขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงไดแ้ก่ผูอ้าํนวยการ 

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ และครูผูส้อนทีเป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 86โรงเรียน รวม 344 คน จาํแนกตาม 

เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา ตาํแหน่งหน้าทีปัจจุบนั และประสบการณ์ในการทาํงาน ดงัรายละเอียดใน

ตารางที 4.1 
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ตารางท ี4.1 ค่าความถ ี(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถานภาพ และข้อมูลทัวไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

( n=344 ) 

              ข้อมูลทัวไป                       จาํนวน                          ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย                                                                                 103                              29.9 

หญิง                                                                                241                             70.1 

                                          รวม                                       344                          100  

2. อาย ุ

30 ปีหรือตาํกว่า                                                               49                              14.2 

31-40 ปี                                                                            81                              23.5 

41- 50 ปี                                                                           62                               18         

             51 ปีขึนไป                                                                      152                             44.2 

3.วุฒิการศึกษา 

              ปริญญาตรี                                                                        202                           58.7 

              ปริญญาโท                                                                       142                            41.3 

                          รวม                                          344                            100  

4. ตาํแหน่งหนา้ทีปัจจุบนั  

ผูอ้าํนวยการ                86      25 

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ               86       25 

             ครูผูส้อน                           172      50                 

 

 

 

 

 

                            รวม                                         344                             100 

                                                         รวม                                        344                           100  



74 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

                 5 ปี หรือตาํกว่า      63     18.3 

 6 –10ปี      66      19,2 

 11 – 15 ปี      37    10.8 

 16 -20 ปี      33      9.6 

 21 -25 ปี      17       4.9 

   26 ปีขึนไป       128     37.2 

         รวม                    344                                    100 

 

 จากตารางที 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 241 คน           

คิดเป็นร้อยละ70.1 รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9  อายุระหว่าง 51 ปี 

ขึนไป มากทีสุด จาํนวน 152 คนคิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี จาํนวน 81 คน               

คิดเป็นร้อยละ 23.5 อายุระหว่าง 41-50 ปี จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 30ปีหรือตาํกว่า 

จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 ตามลาํดบั  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี จาํนวน                

202 คน คิดเป็น ร้อยละ 58.7 รองลงมา คือ ปริญญาโท จาํนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 

ตาํแหน่งหน้าทีในปัจจุบนัมากทีสุด คือ ครูผูส้อน จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา คือ 

ผูอ้าํนวยการ และหวัหนา้ฝ่ายวิชาการซึงมีจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อย 25.0 ตามลาํดบั  ประสบการณ์

ในการทาํงานส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 26 ปีขึนไป จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมา คือ 6-

10 ปี จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 5 ปี หรือตาํกว่า จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ช่วง 11-

15 ปี จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 ช่วง16-20 ปี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 และน้อยทีสุด 

คือ 21-25 ปี จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 
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 ตอนที 2 การวเิคราะห์กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ผูว้ิจยัได้ใช้ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลว้นํา

ค่าเฉลียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์ดงัตารางที 4.2 

 

ตารางท4ี.2 ค่าเฉลีย (X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยภาพรวม 

 

 จากตารางที 4.2 พบว่ากลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x = 4.25, S.D.=.50) เมือพิจารณาเป็น              

รายดา้นจากมากไปนอ้ยส่วนใหญ่ คือ การปฏิบติัตามกลยทุธ ์อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.30, S.D.=.51) 

รองลงมา คือ การกาํหนดกลยทุธ ์อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.26, S.D.=.56) และการวางแผนกลยทุธ ์อยู่

ในระดับมาก (x = 4.25, S.D.=.58) และน้อยทีสุด คือ การประเมินกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก              

(x = 4.20, S.D=.60) ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 퐱 S.D ระดับ 

1.การวางแผนกลยทุธ ์(X1) 4.25 .58 มาก 

2. การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) 4.26 .56 มาก 

3. การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) 4.30 .51 มาก 

4. การประเมินกลยทุธ ์(X4) 4.20 .60 มาก 

รวม 4.25 .50 มาก 



76 

ตารางท ี4.3 แสดงค่าเฉลีย (X ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครด้านการวางแผนกลยุทธ์  

 

การวางแผนกลยุทธ์(X1) 퐱 S.D ระดับ 

1. วิเคราะห์หลกัในการวางแผน เพือให้

ทราบ  ถึงสภาวะแวดลอ้ม 

4.24 .66 มาก 

2.  นาํหลกัการบริหารสมยัใหม่มาประยุกต ์

ใชใ้นการวางแผน 

4.25 .67 มาก 

3. การสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการวางแผน 

4.34 .72 มาก 

 

4. การอภิปรายร่วมกนัเพือวิเคราะห์ แผน     

กลยทุธเ์พือหาโอกาสและอุปสรรคใน

การวางแผนกลยทุธ ์

4.19 .74 มาก 

5.การแจ้งให้บุคลากรทราบถึงการวาง 

แผนกลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา 

4.25 .73 มาก 

 

รวม 4.25 .58 มาก 

 

 จากตารางที 4.3 พบว่ากลยทุธก์ารบริหารการศึกษา ดา้นการวางแผนกลยทุธโ์ดยภาพรวม 

อยู่ในระดบัมาก (x = 4.25, S.D.=.58) เมือพิจารณารายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ไดแ้ก่                

การสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน อยู่ในระดบัมาก (x = 4.34, S.D.=.72) 

รองลงมา คือ นาํหลกัการบริหารสมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผน อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.25, 

S.D.=.67) และน้อยทีสุด คือ การอภิปรายร่วมกันเพือวิเคราะห์ แผนกลยุทธ์เพือหาโอกาสและ

อุปสรรคในการวางแผนกลยทุธ(์x = 4.19 ,S.D.= .74)  
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ตารางท ี4.4 แสดงค่าเฉลีย ( X ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการ

กาํหนดกลยุทธ์ 

 

 จากตารางที 4.4 พบว่า กลยทุธก์ารบริหารการศึกษา ดา้นการกาํหนดกลยทุธโ์ดยภาพรวม 

อยูใ่นระดบัมาก  (x = 4.26, S.D.=.57) เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ การเปิด

โอกาสให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายของผูเ้รียนอยู่ในระดบัมาก            

(x = 4.39, S.D.=.62) รองลงมา คือ การแจง้บุคลากรทราบเกียวกบัเป้าหมายทีชดัเจน (x = 4.30, 

S.D.=.61) และนอ้ยทีสุด คือ การอภิปรายร่วมกนัเพือวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษา

เพือหาจุดแข็งจุดอ่อนในการพฒันาสถานศึกษา (x = 4.18, S.D.=.74)  

 

การกาํหนดกลยุทธ์ (X2) 퐱 S.D ระดับ 

1. การอภิปรายร่วมกนัเพือวิเคราะห์ สภาพ แวดลอ้ม

ภายในสถานศึกษา เพือหาจุดแข็ง จุดอ่อน

ในการพฒันาสถานศึกษา 

4.23 .76 มาก 

2. การอภิปรายร่วมกันเพือวิเคราะห์สภาพ 

แวดลอ้มภายนอกสถานศึกษาเพือหาจุดแข็ง

จุดอ่อนในการพฒันาสถานศึกษา 

4.18 .74 มาก 

3. การร่วมกนันาํผลการวิเคราะห์ สภาพ แวดลอ้ม

มากาํหนดกลยทุธใ์นการพฒันาสถานศึกษา 

4.22 .72 มาก 

4. การมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์  

พนัธกิจและเป้าหมายอยา่งชดัเจน 

4.28 .72 มาก 

5. การมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางในการ

พฒันาสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

4.26 .70 มาก 

6. การเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษา    

มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายของผูเ้รียน 

4.39 .62 มาก 

7. การแจง้บุคลากรทราบเกียวกบัเป้าหมายทีชดัเจน 4.30 .61 มาก 

รวม 4.26 .57 มาก 
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ตารางท ี4.5 แสดงค่าเฉลยี (X ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา   

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครด้านการปฏิบัตติามกลยุทธ์ 

 

 

 จากตารางที 4.5 พบว่า กลยทุธก์ารบริหารการศึกษา ดา้นการปฏิบติัตามกลยทุธโ์ดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (x = 4.30, S.D.=.51) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ              

การสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนแก่ครู อยู่ในระดบัมาก (x = 4.34, 

S.D.=.66) รองลงมา การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ ซึงกนัและกนั

เพือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่คณะและความเขม้แข็งทางวิชาการ (x = 4.33, S.D.=.67) และน้อย

ปฏิบัตติามกลยุทธ์ (X3)  퐱 S.D ระดับ 

1. การดาํเนินตามแผนกลยทุธที์สถานศึกษา กาํหนดไว ้ 4.30 .64 มาก 

2. การบริหารจัดการตามขันตอนและปฏิทินที

กาํหนดไวต้ามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

4.32 .64 มาก 

3. ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบติัตาม 

กลยทุธไ์ดถ้กูตอ้งตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

4.29 .66 มาก 

4. การมุ่งเนน้การจดักิจกรรมการเรียนดา้นหลกัสูตร 

และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

4.27 .70 มาก 

5. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคที หลากหลาย  4.27 .70 มาก 

6. การมุ่งเน้นการกิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียน

เป็นสาํคญั  

4.32 .63 มาก 

7. การส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนมีการจดัการศึกษา 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.30 .70 มาก 

8. การสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการ

จดัการเรียนการสอนแก่ครู 

4.34 .66 มาก 

9. การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม

แลกเปลียนเ รียน รู้ซึงกันและกัน เพือสร้า ง

ความสมัพนัธอ์นัดีในหมู่คณะ และความเขม้แข็ง 

ทางวิชาการ 

4.33 .67 มาก 

 

                                           รวม 4.30 .51 มาก 
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ทีสุด คือ การมุง้เนน้การจดักิจกรรมการเรียนดา้นหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคทีหลากหลาย (x = 4.27, S.D.=.70) 

 

ตารางท ี4.6 แสดงค่าเฉลีย (X ) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านการประเมนิกลยุทธ์ 

 

การประเมนิกลยุทธ์ (X4)  퐱 S.D ระดับ 

1. การตรวจสอบการดาํเนินงานและวิเคราะห์

กลยทุธข์องสถานศึกษา 

4.20 .69 มาก 

2. การสร้างระบบการประเมินแผนงานและ         

โครงการ  

4.16 .69 มาก 

3. มีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงานโครงการและนาํผลการประเมิน

มาปรับปรุง 

4.13 .74 มาก 

 

4. มีกระบวนการตรวจสอบผลการดาํเนินตาม

แผนงานและโครงการ 

4.12 .70 มาก 

5. การประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงาน

และโครงการของสถานศึกษา 

4.20 .74 มาก 

6. มีรายงานผลการดําเนินงานทีสนองต่อ

นโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจและคุณลกัษณะ

ทีพึงประสงคข์องสถานศึกษา 

4.27 .71 มาก 

7. การสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกําหนด

หลกัเกณฑก์ารติดตามและประเมินผล 

4.27 .70 มาก 

8.การนาํขอ้มูลการประเมินผลมาทบทวนเพือ 

กาํหนดนโยบาย แผนงานและโครงการ ต่อไป 

4.21 .74 มาก 

รวม 4.20 .60 มาก 

 

 จากตารางที4.6 พบว่ากลยทุธก์ารบริหารการศึกษา ดา้นการประเมินกลยทุธโ์ดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก(x = 4.20, S.D.=.60) เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ                       
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การสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดหลกัเกณฑ ์

การติดตามและประเมินผล (x = 4.27, S.D.=.70) รองลงมา คือ มีรายงานผลกาดาํเนินงานทีสนองต่อนโยบาย 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจและคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องสถานศึกษา (x = 4.27, S.D.=.71) และนอ้ยทีสุด คือ  

มีกระบวนการตรวจสอบผลการดาํเนินตามแผนงานและโครงการ (x =4.12, S.D.=.70) 

 

 ตอนที 3 การวิเคราะห์คุณภาพผู้ เรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 ในการวิเคราะห์คุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ผูว้ิจยัไดใ้ชค่้าเฉลีย (X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํค่าเฉลียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

ตามแนวคิดของเบสท ์ดงัตารางที 4.7 

 

ตารางท4ี.7 ค่าเฉลีย ( X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพผู้ เรียน สังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

คุณภาพผู้เรียน X  S.D. ระดับ 

มาตรฐานที 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ (y1) 4.42 .45 มาก 

มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึง

ประสงค ์(y2) 

4.41 .47 มาก 

มาตรฐานที 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง

รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง (y3) 

4.07 .61 มาก 

มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้

อยา่งมีสติสมเหตุผล (y4) 

4.06 .63 มาก 

มาตรฐานที 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร (y5) 4.08 .65 มาก 

มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมีเจตคติทีดี

ต่ออาชีพสุจริต (y6) 

4.25 .53 มาก 

รวม 4.23 .45 มาก 
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 จากตารางที4.7 พบว่า คุณภาพผูเ้รียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (x = 4.23, S.D.=.45)               

เมือพิจารณารายดา้นพบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มาตรฐานที 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมี

สุนทรียภาพ (x = 4.42, S.D.=.45) มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์ 

(x = 4.41, S.D.=.47) และน้อยสุด คือ มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบคิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล  (x 4.06, S.D.=.63)  

 

ตารางท ี4.8 ค่าเฉลีย (X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพผู้ เรียน สังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มาตรฐานที 1 ผู้ เรียนมีสุขภาวะทีดี

และมสุีนทรียภาพ (y1) 

 

มาตรฐานที 1 ผู้เรียนมสุีขภาวะทีดีและ 

มสุีนทรียภาพ 

퐱 S.D ระดับ 

1. ผูเ้รียนมีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพ และออกกาํลงั

กายสมาํเสมอ 

4.51 .60 มากทีสุด 

 

2.ผูเ้รียนมีนําหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทาง   

กายตามเกณฑม์าตรฐาน 

4.33 .60 มาก 

3.ผู ้เ รียนป้องกันตนเองจากสิ ง เสพติดให้โทษ                               

และหลีกเลียงตนเองจากสภาวะทีเสียงต่อความ

รุนแรง 

4.57 .60 มากทีสุด 

 

4 . ผู ้เ รี ย นเ ห็ นคุ ณ ค่า ข อง ต นเ อ งมี ค วา ม มั น ใจ                                

กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

4.37 .61 มาก 

 

5. ผูเ้รียนมีมนุษยส์มัพนัธที์ดีและใหเ้กียรติผูอื้น                       4.36 .59 มาก 

6. ผูเ้รียนสร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬานนัทนาการ ตามจินตนาการ 

4.40 .64 มาก 

 

รวม 4.42 .45 มาก 

 

 จากตารางที 4.8 พบว่า คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x = 4.42, S.D.=.45) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลีย

มากทีสุด คือ ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากสิงเสพติดให้โทษและหลีกเลียงตนเองจากสภาวะทีเสียงต่อ

ความรุนแรงอยูใ่นระดบัมากทีสุด (x = 4.57, S.D. =.60) รองลงมา คือ ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแล
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สุขภาพ และออกกาํลงัการสมาํเสมอ (x = 4.51, S.D.=.60) และน้อยทีสุด คือ ผูเ้รียนมีนาํหนัก ส่วนสูง

และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน (x = 4.33, S.D.=.60)   

 

ตารางท ี4. 9 ค่าเฉลีย (X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพผู้ เรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มาตรฐานที 2 ผู้ เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมทีพงึประสงค์ (Y2) 

 

มาตรฐานที 2 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมทีพงึประสงค์ (Y2) 

퐱 S.D ระดับ 

1. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 4.47 .60 มาก 

2. ผูเ้รียนเอืออาทรผูอื้นและกตญั ูกตเวที   4.41 .60 มาก 

3. ผูเ้รียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมทีแตกต่าง  4.42 .59 มาก 

4. ผูเ้รียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพฒันา

สิงแวดลอ้ม 

4.39 .61 มาก 

5.  ผู ้เ รี ยนยึดมั นในวิ ถีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

4.47 .61 มาก 

6. ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและ ยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

4.35 .63 มาก 

รวม 4.41 .47 มาก 

 

 จากตารางที 4.9 พบว่า คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ

ค่านิยมทีพึงประสงค ์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.41, S.D.=.47) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ  ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก 

(x = 4.47, S.D.=.60) รองลงมา คือ ผูเ้รียนยดึมนัในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (x = 4.47, 

S.D.=.61) และนอ้ยทีสุด คือ ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น 

(x = 4.35, S.D.=.63) 
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ตารางท ี4.10 ค่าเฉลีย (X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพผู้ เรียน สังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มาตรฐานที 3 ผู้ เรียนมีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Y3) 

 

มาตรฐานที 3 ผู้เรียนมทีกัษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง 

퐱 S.D ระดับ 

1. ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ย

ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือต่างๆ 

รอบตวั 

4.08 .70 มาก 

2. ผูเ้รียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและ           

ตงัคาํถามเพือคน้ควา้หาความรู้เพิมเติม 

4.05 .71 มาก 

3. ผูเ้รียนเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลียนความ

คิดเห็นเพือการเรียนรู้ 

4.14 .68 มาก 

4. ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอ

ผลงาน  

4.05 .75 มาก 

รวม 4.07 .61 มาก 

 

 จากตารางที 4.10 พบว่า คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x = 4.07, S.D.=.61)  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ผูเ้รียนเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรียนรู้ 

อยู่ในระดบัมาก (x = 4.14, S.D.=.68) รองลงมา คือ ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้

ดว้ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือต่าง ๆ รอบตวั(x = 4.08, S.D=.70) และน้อยทีสุด คือ 

ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตงัคาํถามเพือคน้ควา้หาความรู้เพิมเติม (x = 4.05, 

S.D.=.71) 
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ตารางท ี4.11 ค่าเฉลยี (X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพผู้ เรียน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มาตรฐานที 4 ผู้ เรียนมี

ความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี

สตสิมเหตุผล (y4)  

 

มาตรฐานที 4 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคดิอย่าง

เป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แก้ปัญหาได้อย่าง

มสีตสิมเหตุผล 

퐱 S.D ระดับ 

1. ผูเ้รียนสรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน ฟัง และดู          

และสือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

4.06 .72 มาก 

2. ผูเ้รียนนาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ

วิธีการของตนเอง 

4.03 .72 มาก 

3. ผูเ้รียนกําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ  

แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

4.03 .73 มาก 

4. ผูเ้รียนมีความคิดริเริม และสร้างสรรค ์ผลงานดว้ย

ความภาคภูมิใจ 

4.13 .71 มาก 

5 . ผู ้เ รี ย น มี ก า ร คิ ด ริ เ ริ ม เ ชื อม โ ย ง ผ สม ผ สา น

ประสบการณ์ใหม่เขา้กบัประสบการณ์เดิมเขา้ดว้ยกนั 

4.06 .72 มาก 

รวม 4.06 .63 มาก 

 

  จากตารางที 4.11 พบว่า คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด

อยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(x = 4.06, S.D.=.63) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ผูเ้รียนมีความคิด

ริเริม และสร้างสรรค ์ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ อยู่ในระดบัมาก (x =4.13, S.D.=.71) รองลงมา 

คือ ผูเ้รียนสรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน ฟัง และดู และสือสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิด

ของตนเองและผูเ้รียนมีการคิดริเริมเชือมโยงผสมผสานประสบการณ์ใหม่เขา้กบัประสบการณ์เดิม

เขา้ดว้ยกัน (x =4.06, S.D.=.72) และน้อยทีสุด คือ ผูเ้รียนกาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจ  

แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ (x =4.03, S.D.=.73) 
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ตารางท ี4.12 ค่าเฉลีย (X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพผู้ เรียน สังกัด

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มาตรฐานที5 ผู้เรียนมีความรู้

และทักษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร (y5) 

 

มาตรฐานที5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะทีจาํเป็น 

ตามหลกัสูตร 

퐱 S.D ระดับ 

1. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ

เป็นไปตามเกณฑ ์

4.09 .74 มาก 

2. ผูเ้รียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม

หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

4.16 1.67 มาก 

3. ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ

เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

4.10 .71 มาก 

4. ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 3.87 .87 มาก 

5. ผูเ้รียนได้รับการประเมินความสามารถในการ

สือสารความสามารถทางดา้นการคิดและการแกไ้ข

ปัญหา 

4.10 .68 มาก 

รวม 4.0 .60 มาก 

 

จากตารางที 4.12 พบว่า คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็น

ตามหลกัสูตร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x 4.0, S.D=.60) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ ผูเ้รียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์               

อยู่ในระดบัมาก (x = 4.16, S.D =1.67) รองลงมา คือ ผูเ้รียนไดรั้บการประเมินความสามารถใน              

การสือสาร ความสามารถทางดา้นการคิดและการแกไ้ขปัญหา (x = 4.10, S.D=.68) และน้อยทีสุด 

คือ ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์(x = 3.87, S.D=.87) 
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ตารางท ี4.13 ค่าเฉลยี (X ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพผู้ เรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มาตรฐานที 6 ผู้เรียนมทีักษะ

ในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้และมีเจตคติทีดีต่อ  

อาชีพสุจริต (y6) 

 

มาตรฐานที 6 ผู้เรียนมทีกัษะในการทํางาน รักการทํางาน 

สามารถทํางานร่วมกบัผู้อนืได้และมเีจตคต ิ

ทีดีต่ออาชีพสุจริต 

퐱 S.D ระดับ 

1. ผูเ้รียนมีวางแผนการทาํงาน และดาํเนินการจนสาํเร็จ 4.11 .72 มาก 

2. ผูเ้รียนทาํงานอย่างมีความสุข มุ่งมนัพฒันางาน 

และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

4.23 .60 มาก 

3. ผูเ้รียนทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้ 4.32 .61 มาก 

4. ผู ้เรียนมีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริตและหา

ความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนเองสนใจ 

4.35 .61 มาก 

5. ผูเ้รียนสามารถนาํเสนอให้ผูอื้นเห็นประโยชน์ใน

การประกอบอาชีพสุจริต 

4.28 .63 มาก 

รวม 4.25 .53 มาก 

  

 จากตารางที 4.13 พบว่า คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงานรักการ

ทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

(x = 4.25, S.D.=.53) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ ผูเ้รียนมีความรู้สึก 

ทีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนเองสนใจ อยูใ่นระดบัมาก (x = 4.35, S.D.=.61)  

รองลงมา คือ ผูเ้รียนทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้(x = 4.32, S.D.=.61) และน้อยทีสุดคือผูเ้รียนมีวาง

แผนการทาํงาน และดาํเนินการจนสาํเร็จ (x = 4.11, S.D.=.72)   
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 ตอนที 4 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของกลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยใช้การวเิคราะห์แบบสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) 

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธข์องกลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธ์

ของเพียรสนั (Pearson’s product correlation coefficient) ผลการวิเคราะห์ ดงัรายละเอียดในตารางที 4.14 

 

ตารางท4ี.14 แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

คุณภาพผู้เรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม

และรายด้าน 

 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 (Xtot) (Ytot) VIF 

X1 1      3.099 

X2 .816** 1     3.884 

X3 .667** .736** 1    3.465 

X4 .649 .718** .813** 1   3.266 

(Xtot) .844** .902** .915** .909** 1   

(Ytot) .613** .635** .676** .711** .741** 1  
**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

 จากตารางจากตารางที 4.14 พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างกลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา (Xtot) 

กบัคุณภาพผูเ้รียน (Ytot) มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่าความสมัพนัธ์

ในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั (r xy =741) มีค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยูใ่นระดบัทีเชือถือได้

สูงสุดโดย (X1) = 3.099  (X2) = 3.884  (X3) = 3.465 (X4) = 3.266 ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑที์ตงัไว ้คือ

ค่า (VIF) ไม่เกิน 5.3 ทุกดา้น สูงมาก (มีค่าสูงสุดเท่ากบั 10 ) แสดงว่ามีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง              

พหุมากในกลุ่มตวัแปรตน้ เกณฑที์ใช ้คือ ค่าVIF ตอ้งไม่เกิน 5.3 (อา้งในลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์และคณะ, 

หนา้ 277 ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา จาํแนกรายดา้น [(X1) (X2) (X3) 

(X4)] กบัคุณภาพผูเ้รียน (Ytot) มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ทุกดา้น 
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 ตอนที 5 การวเิคราะห์กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยเชิงพหุคูณแบบปกต ิ(Enter multiple regression analysis) 

 จากความสมัพนัธที์ปรากฏ ดงัตารางที 4.14 สามารถวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณปกติแบบ 

(Enter multiple regression analysis) โดยพิจารณาตวัแปรทีเขา้สมการ ดงันี 

 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณแบบปกติ( Enter 

multiple regression analysis) พิจารณาตามตวัแปรทีเขา้สมการตามลาํดบัความสาํคญัดงันี 

 1. การวิเคราะห์กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สงักดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม (Ytot) มีรายละเอียดตามตารางที 4.15 

 

ตารางท4ี.15 การวเิคราะห์กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน สังกดัสํานักงานเขต

พนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใช้ภาพรวม (ytot) 

 

แหล่งความแปรปรวน      SS                         df                      MS                    F                    Sig 

Regression                     39.763                    1                      39.763               416.403          .000** 

Residual                         32.658                  342                    .095 

   Total                           72.421                  343 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 

 

สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)     .741 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R Squares)      .549 

ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)   .548 

ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)    .30902 
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ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกสมการ 

 

 จากตารางที 4.15 ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

โดยภาพรวม (Xtot) มีค่าสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R) .741 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares) 

เท่ากบั .549 หมายถึงกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สามารถทาํนายคุณภาพผูเ้รียนในภาพรวม (Ytot) ไดร้้อยละ 54.9 

ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares) เท่ากบั .548 ค่าความคลาดเคลือน

มาตรฐานในการทาํนาย ( Standard error) เท่ากบั .30902 ในลกัษณะนีแสดงว่า กลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวม (Xtot) ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนโดยภาพรวม (Ytot) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั .01 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวิเคราะห์การถดถอยได ้ดงันี 

 

 

(Ytot) =1.358 + .676 (X tot) 

 

ตารางท4ี.16 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหูคุณของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ  

คุณภาพผู้ เ รียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

มาตรฐานที 1 ผู้เรียนมสุีขภาวะทีดีและมสุีนทรียภาพ (y1) 

 

    แหล่งความ     SS    df    MS    F            Sig. 

   แปรปรวน 

    Regression              29.187     4                       7.297                59.103              .000** 

    Residual 41.853                339                     .123 

Total                 71.040                 343 
**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01  

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

           ค่าคงที (Constant) 1.358 .142  9.564 .000** 

กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา(Xtot) .676 .033 .741 20.406 .000** 
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สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)     .641 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R Squares)      .411 

ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)   .404 

ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย ( Standard error)   .35137 

 

ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกสมการ 

 

 จากตารางที 4.16 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการคือการวางแผนกลยุทธ์ (X1)    

การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยทุธ ์(X4) โดยมีค่าสหสัมพนัธ์

พหุคูณ (Multiple R) .641 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares) เท่ากบั .411 หมายถึง กลยุทธ์

การบริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

สามารถทาํนายคุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานที 1 (Ytot) ไดร้้อยละ 41.1 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายที

ปรับแลว้ (Adjusted R Squares) เท่ากบั .404 ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard 

error) เท่ากบั .35137 ในลกัษณะนีแสดงว่า การวางแผนกลยทุธ ์(X1) การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) การปฏิบติั

ตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยทุธ ์(X4) ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดี

และมีสุนทรียภาพ (y1) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียนในรูปสมการวิเคราะห์

ถดถอยได ้ดงันี 

  (y1) = 1.894+.134 (X1)+.060 (X2)+.317 (X3)+.080 (X4) 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

ค่าคงที (Constant) 1.894 .167  11.312 .000 

การวางแผนกลยทุธ ์(X1) .134 .057 .172 2.347 .020 

การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) .060 .066 .075 .911 .363 

การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) .317 .069 .355 4.577 .000 

การประเมินกลยทุธ ์(X4) .080 .057 .106 1.407 .160 
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ตารางท ี4.17 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหูคุณของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

คุณภาพผู้ เ รียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

มาตรฐานที 2 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพงึประสงค์ (y2) 

 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 36.343 4 9.086 73.163 .000** 

Residual 42.099 339 .124   

Total 78.442 343    
**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)        .681 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R Squares)     .463 

ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .457 

ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)  .35240 

 

ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกสมการ 

 

 จากตารางที 4.17 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ การวางแผนกลยุทธ์ (X1)    

การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยทุธ ์(X4) โดยมีค่าสหสัมพนัธ์

พหุคูณ (Multiple R) .681 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares) เท่ากบั .463 หมายถึง กลยุทธ์

การบริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

ค่าคงที (Constant) 1.668 .168  9.933 .000 

การวางแผนกลยทุธ ์(X1) .154 .057 .188 2.687 .008 

การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) .096 .066 .113 1.441 .150 

การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) .207 .069 .221 2.977 .003 

การประเมินกลยทุธ ์(X4) .189 .057 .239 3.320 .001 
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สมุทรสาคร สามารถทาํนายคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 2 (Ytot) ไดร้้อยละ 46.3 ค่าประสิทธิภาพใน

การทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares) เท่ากบั .457 ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย 

(Standard error) เท่ากบั .35240 ในลกัษณะนีแสดงว่า การวางแผนกลยทุธ ์(X1) การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) 

การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยุทธ์(X4) ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมี

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์(y2) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียน

ในรูปสมการวิเคราะห์ถดถอยไดด้งันี 

 

(y2)=1.668+.154(X1) +.096(X2)+.207(X3) +.189(X4)     

 

ตารางท ี4.18 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหูคุณของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

คุณภาพผู้ เ รียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

มาตรฐานที 3 ผู้ เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ

พฒันาตนเองอย่างต่อเนือง (y3) 

 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 53.165 4 13.291 60.287 .000** 

Residual 74.739 339 .220   

Total 127.904 343    
**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

 

สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)     .645 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R Squares)     .416 

ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .409 

ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)   .46954 
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ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกสมการ 

 

 จากตารางที 4.18 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการคือการวางแผนกลยุทธ์ (X1)    

การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยทุธ ์(X4) โดยมีค่าสหสัมพนัธ์

พหุคูณ (Multiple R) .645 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares) เท่ากบั .416  หมายถึงกลยุทธ์

การบริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร สามารถทาํนายคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที3 (Ytot) ไดร้้อยละ 41.6 ค่าประสิทธิภาพใน

การทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares) เท่ากบั .409 ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย 

(Standard error) เท่ากบั .46954 ในลกัษณะนีแสดงว่า การวางแผนกลยทุธ ์(X1) การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) 

การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยทุธ ์(X4) ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 3 ผูเ้รียน

มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง (y3) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียนในรูปสมการวิเคราะห์ถดถอยได ้ดงันี 

 

(y3) = .903+.229(X1)+.052(X2) +.096(X3)+.373(X4) 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

ค่าคงที (Constant) .903 .224  4.038 .000 

การวางแผนกลยทุธ ์(X1) .229 .077 .219 2.995 .003 

การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) .052 .088 .048 .587 .557 

การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) .096 .093 .080 1.033 .302 

การประเมินกลยทุธ ์(X4) .373 .076 .368 4.903 .000 
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ตารางท ี4.19 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหูคุณของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

คุณภาพผู้ เรียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

มาตรฐานที 4 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตดัสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมสีตสิมเหตุผล (y4) 

 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 48.813 4 12.203 46.060 .000** 

Residual 89.816 339 .265   

Total 138.629 343    
**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 

 

สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)     .593 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R Squares)     .352 

ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (A.djusted R Squares)   .344 

ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)   .51473 

 

ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกสมการ 

 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

ค่าคงที (Constant) 1.126 .245  4.592 .000 

การวางแผนกลยทุธ ์(X1) .214 .084 .196 2.546 .011 

การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) .026 .097 .023 .270 .787 

การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) .015 .101 .012 .151 .880 

การประเมินกลยทุธ ์(X4) .440 .083 .417 5.275 .000 
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 จากตารางที 4.19 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการคือการวางแผนกลยุทธ์ (X1)    

การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยทุธ ์(X4) โดยมีค่าสหสัมพนัธ์

พหุคูณ (Multiple R) .593 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares) เท่ากบั .352 หมายถึง กลยทุธ์การบริหาร

สถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

สามารถทาํนายคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 4 (Ytot) ไดร้้อยละ 35.2 ค่าประสิทธิภาพในการทาํนายที

ปรับแลว้ (Adjusted R Squares) เท่ากบั .344 ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard 

error) เท่ากบั .51473 ในลกัษณะนีแสดงว่า การวางแผนกลยทุธ ์(X1) การกาํหนดกลยทุธ(์X2) การปฏิบติั

ตามกลยุทธ์ (X3) การประเมินกลยุทธ์ (X4) ส่งผลต่อ คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมี

ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ย่างมีสติสมเหตุผล (y4) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียนในรูปสมการวิเคราะห์ถดถอยได ้ดงันี 

 

(y4) = 1.126+.214(X1) +.026(X2)+.015(X3) +.440(X4) 

 

ตารางท ี4.20 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหูคุณของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

คุณภาพผู้ เ รียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

มาตรฐานที 5 ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร (y5) 

 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 45.040 4 11.260 47.245 .000** 

Residual 80.795 339 .238   

Total 125.835 343    
**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 

 

สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)    .598 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R Squares)     .358 

ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .350 

ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)   .48819 
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ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกสมการ 

 

 จากตารางที 4.20 พบว่า ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ การวางแผนกลยุทธ์ (X1)    

การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยทุธ ์(X4) โดยมีค่าสหสัมพนัธ์

พหุคูณ (Multiple R) .598 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares) เท่ากบั .358 หมายถึงกลยทุธก์าร

บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร สามารถทาํนายคุณภาพผูเ้รียน  มาตรฐานที 5 (Ytot) ไดร้้อยละ 35.8 ค่าประสิทธิภาพใน

การทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares) เท่ากบั .350 ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการ

ทาํนาย (Standard error) เท่ากบั .48819 ในลกัษณะนีแสดงว่า การวางแผนกลยุทธ ์(X1) การกาํหนดกลยุทธ์

(X2) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยุทธ์ (X4) ส่งผลต่อ คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 5 

ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร (y5)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยสามารถ

เขียนในรูปสมการวิเคราะห์ถดถอยได ้ดงันี 

 

(y5) = 1.251+.071(X1) +.049(X2) +.099(X3) +.446(X4) 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

ค่าคงที (Constant) 1.251 .233  5.377 .000 

การวางแผนกลยทุธ ์(X1) .071 .080 .068 .893 .372 

การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) .049 .092 .046 .534 .594 

การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) .099 .096 .083 1.029 .304 

การประเมินกลยทุธ ์(X4) .446 .079 .444 5.644 .000 
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ตารางท ี4.21 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหูคุณของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ 

คุณภาพผู้ เ รียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

มาตรฐานที 6 ผู้ เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับ

ผู้อนืได้ และมเีจตคตทิีดีต่ออาชีพสุจริต (y6) 

 

แหล่งความ 

แปรปรวน 

Sum of Squares df Mean Squares F Sig 

Regression 43.209 4 10.802 67.558 .000** 

Residual 54.205 339 .160   

Total 97.414 343    
**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 

 

สมัประสิทธิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (Multiple R)    .666 

ประสิทธิภาพการทาํนาย (R Squares)     .444 

ประสิทธิภาพในการทาํนายทีปรับแลว้ (Adjusted R Squares)  .437 

ความคลาดเคลือนมาตรฐานในการทาํนาย (Standard error)   .39987 

 

ตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกสมการ 

 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 

ค่าคงที (Constant) 1.403 .191  7.361 000 

การวางแผนกลยทุธ ์(X1) .030 .065 .033 .468 .640 

การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) .071 .075 .076 .949 .343 

การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) .213 .079 .204 2.707 .007 

การประเมินกลยทุธ ์(X4) .357 .065 .404 5.521 .000 
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 จากตารางที 4.21 พบว่าตวัแปรทีไดรั้บคดัเลือกเขา้สมการ คือ การวางแผนกลยุทธ์ (X1)    

การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยทุธ ์(X4) โดยมีค่าสหสัมพนัธ์

พหุคูณ (Multiple R) .666 ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Squares) เท่ากบั .444หมายถึงกลยุทธ ์             

การบริหารสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวม สามารถทาํนายคุณภาพผูเ้รียนในภาพรวม (Ytot) ไดร้้อยละ 44.4 ค่าประสิทธิภาพ

ในการทาํนายทีปรับแลว้ ( Adjusted R Squares) เท่ากบั .437 ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการ

ทาํนาย ( Standard error) เท่ากบั .39987 ในลกัษณะนีแสดงว่า การวางแผนกลยทุธ ์(X1) การกาํหนด

กลยุทธ์ (X2) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (X3) การประเมินกลยุทธ์ (X4) ส่งผลต่อ คุณภาพผูเ้รียน 

มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และมีเจต

คติทีดีต่ออาชีพสุจริต (y6) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยสามารถเขียนในรูปสมการ

วิเคราะห์ถดถอยได ้ดงันี 

 

(y6) = 1.403+.030(X1)+.071(X2)+.213(X3)+.357(X4) 
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      หมายถึง ตวัแปรทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 

     β          หมายถึง สมัประสิทธิการถดถอยมาตรฐาน 

แผนภูมิที 4.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณของกลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

คุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใชก้ารวิเคราะห์ 

การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Enter multiple regression analysis) สามารถสรุปเป็น 

กลยทุธ์การบริหาร

สถานศึกษา (Xtot) 

คุณภาพผูเ้รียนสังกดัสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษาสมุทรสาคร 

            (Ytot)                              (Xtot) 

1.การวางแผนกลยทุธ์(X1) 

(Y1)β(X1(tot)) = .134 

(Y2)β(X1(tot)) = .154 

(Y3)β(X1(tot)) = .229 

(Y4)β(X1(tot)) = .214 

(Y5)β(X1(tot)) = .071 

(Y6)β(X1(tot)) = .030 

 

2.การกาํหนดกลยทุธ์(X2) 

(Y1)β(X2(tot)) = .060 

(Y2)β(X2(tot)) = .096 

(Y-3)β(X2(tot)) = .052 

(Y4)β(X2(tot)) = .026 

(Y5)β(X2(tot)) = .049 

(Y6)β(X2(tot)) = .071 

 

3.การปฏิบติัตามกลยทุธ์

(X3) 

(Y1)β(X3(tot)) = .317 

(Y2)β(X3(tot)) = .207 

(Y-3)β(X3(tot)) = .096 

(Y4)β(X3(tot)) = .015 

(Y5)β(X3(tot)) = .099 

(Y6)β(X3(tot)) = .213 

4.การประเมินกลยทุธ์(X4) 

(Y1)β(X4(tot)) = .080 

(Y2)β(X4(tot)) = .189 

(Y3)β(X4(tot)) = .373 

(Y4)β(X3(tot)) = .440 

(Y5)β(X4(tot)) = .446 

(Y6)β(X4(tot)) = .357 

 

1. มาตรฐานที 1 

(Y1)          (X1)  (X2)  

                 (X3)  (X4)    

2.มาตรฐานที 2 

(Y2)   (X1)  (X2)  

                 (X3)  (X4)    

 

3.มาตรฐานที 3 

(Y3)   (X1)  (X2)  

                 (X3)  (X4)    

4.มาตรฐานที 4 

(Y4)   (X1)  (X2)  

                 (X3)  (X4)    

 

5.มาตรฐานที 5 

(Y5)   (X1)  (X2)  

                 (X3)  (X4)    

 
6.มาตรฐานที 6 

 (Y6)   (X1)  (X2)  

                     (X3)  (X4)    
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 ผลการศึกษากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน สํานักงานเขต

พนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 1. กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดแ้ก่ กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา (Xtot) มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

สามารถทาํนาย คุณภาพผูเ้รียนในภาพรวม (Ytot) ไดร้้อยละ 54.9 ดงัสมการวิเคราะห์การถดถอย ดงันี 

(Ytot) =1.358 + .676 (Xtot) 
 

 2. กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร มาตรฐานที 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ (y1) ไดแ้ก่ การวางแผน

กลยุทธ ์(X1) การกาํหนดกลยุทธ ์(X2) การปฏิบติัตามกลยุทธ ์(X3) การประเมินกลยุทธ ์(X4) มีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .01 ไดร้้อยละ 41.1 ดงัสมการถดถอย ดงันี 

 (y1) = 1.894+.134(X1)+.060(X2)+.317(X3)+.080(X4) 
 

 3. กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์(y2) ไดแ้ก่ 

การวางแผนกลยทุธ ์(X1) การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยุทธ(์X4) 

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ไดร้้อยละ 46.3 ดงัสมการถดถอย ดงันี 

(y2)=1.668+.154(X1) +.096(X2) +.207(X3)+.189(X4) 
 

 4. กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร มาตรฐานที 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองอยา่งต่อเนือง (y3) ไดแ้ก่ การวางแผนกลยทุธ ์(X1) การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) การปฏิบติั

ตามกลยุทธ์ (X3) การประเมินกลยุทธ์ (X4) มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ได้ร้อยละ 41.6 ดัง

สมการถดถอย ดงันี 

(y 3) = .903+.229(X1) +.052(X2) +.096(X3) +.373(X4)     
 

 5. กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์

ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล (y4) ไดแ้ก่ การวางแผนกลยทุธ ์(X1) การกาํหนดกลยทุธ(์X2) 

การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยทุธ ์(X4) มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ไดร้้อยละ 35.2 ดงั

สมการถดถอย ดงันี 

(y4) = 1.126+.214(X1) +.026(X2) +.015(X3) +.440 (X4)     
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 6. กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร มาตรฐานที 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร (y5) ไดแ้ก่ 

การวางแผนกลยทุธ ์(X1) การกาํหนดกลยทุธ ์(X2) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยุทธ(์X4) 

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ไดร้้อยละ 35.8 ดงัสมการถดถอย ดงันี 

(y5) = 1.251+.071(X1) +.049(X2) +.099(X3) +.446(X4)   
 

 7. กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงาน

ร่วมกับผูอื้นไดแ้ละมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต (y6) ไดแ้ก่ การวางแผนกลยุทธ์ (X1) การกาํหนด     

กลยทุธ ์(X2) การปฏิบติัตามกลยทุธ ์(X3) การประเมินกลยุทธ์ (X4) มีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

ไดร้้อยละ 44.4 ดงัสมการถดถอย ดงันี 

(y6) = 1.403 + .030(X1) +.071(X2) +.213(X3) +.357(X4) 
 

 สรุปผลการวิ เคราะห์กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผู้เ รียน                  

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบปกติ (Enter multiple regression analysis) 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล การวิจยัเรืองกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพ

ผูเ้รียน สงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สรุปผลได้ ดงันี กลยุทธ์การ

บริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ไดแ้ก่กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 สามารถทาํนาย คุณภาพผูเ้รียน

ในภาพรวม ไดร้้อยละ 54.9 กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย ดงันี มากทีสุด ไดแ้ก่ กลยุทธ์

การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ

ค่านิยมทีพึงประสงค์ ได้ร้อยละ 46.3 รองลงมา คือ กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะใน การทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบั

ผูอื้นได ้และ มีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต ไดร้้อยละ 44.4 และนอ้ยทีสุด คือ กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา

ทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์

ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล ไดร้้อยละ 35.2 
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บทที 5 

สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 

 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา 

1. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร                 

2. คุณภาพผูเ้รียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3. กลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

กลุ่มตัวอย่างทีใชใ้นการวิจัย คือ สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร จาํนวน 86 โรงเรียน ผูใ้ห้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ 1 คน 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน และครู 2 คน รวมทงัสิน 344 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็น

แบบสอบถาม (The Questionnaire) สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี (Frequency)  

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (퐱	) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ การถดถอยเชิง

พหุคุณแบบปกติ (Enter multiple regression analysis) 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

 จากการศึกษาผลการวิจยั สามารถสรุปผลได ้ดงันี 

 1. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีย จากมากไปน้อย 

ดงันี การปฏิบติัตามกลยทุธ ์การกาํหนดกลยทุธแ์ละการวางแผนกลยุทธต์ามลาํดบัเมือพิจารณาราย

ดา้นพบว่า 

  1.1 การวางแผนกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก เมือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน รองลงมา คือ 

นาํหลกัการบริหารสมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและนอ้ยทีสุด คือการอภิปรายร่วมกนัเพือ

วิเคราะห์แผนกลยทุธเ์พือหาโอกาสและอุปสรรคในการวางแผนกลยทุธ ์

  1.2 การกาํหนดกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก เมือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย

ของผูเ้รียน รองลงมา คือ การแจง้บุคลากรทราบเกียวกบัเป้าหมายทีชดัเจน และน้อยทีสุด คือ การอภิปราย

ร่วมกันเพือวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษาเพือหาจุดแข็งจุดอ่อนในการพฒันา

สถานศึกษา  
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  1.3 การปฏิบติัตามกลยทุธ ์โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก เมือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ การสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนแก่ครู 

รองลงมา คือ การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนัเพือสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดีในหมู่คณะและความเขม้แข็งทางวิชาการและน้อยทีสุด คือ การมุง้เน้นการจดั

กิจกรรมการเรียนดา้นหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคทีหลากหลาย 

  1.4 การประเมินกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก เมือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ การสนบัสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีส่วนร่วมใน

การกาํหนดหลกัเกณฑ ์การติดตามและประเมินผล รองลงมา คือ มีรายงานผลการดาํเนินงานทีสนอง

ต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ พนัธกิจและคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ของสถานศึกษาและน้อยทีสุด คือ มี

กระบวน การตรวจสอบผลการดาํเนินตามแผนงานและโครงการ  

 2. คุณภาพผูเ้รียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม

และรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี มาตรฐาน ที 1 ผูเ้รียนมี

สุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์

และมาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แกปั้ญหาได้

อยา่งมีสติสมเหตุผลตามลาํดบั เมือพิจารณามาตรฐานพบว่า 

  2.1 มาตรฐานที 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ โดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก 

เมือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากสิงเสพติดให้โทษ

และหลีกเลียงตนเองจากสภาวะทีเสียงต่อความรุนแรง รองลงมาคือ ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแล

สุขภาพ และออกกาํลงักายสมาํเสมอ และน้อยทีสุดคือ ผูเ้รียนมีนาํหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 

  2.2 มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์โดยภาพรวม 

อยู่ระดบัมาก เมือพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคต์ามหลกัสูตร รองลงมา คือ ผูเ้รียนยดึมนัในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ

นอ้ยทีสุด คือ ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น  

  2.3 มาตรฐานที 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเรียนร่วมกนั

เป็นกลุ่ม แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรียนรู้ รองลงมา คือ ผูเ้รียนมีนิสยัรักการอ่านและแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือต่าง ๆ รอบตวัและนอ้ยทีสุด คือ ผูเ้รียนมีทกัษะ

ในการอ่าน ฟัง ดู พดู เขียน และตงัคาํถามเพือคน้ควา้หาความรู้เพิมเติม  
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  2.4 มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์

ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก เมือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ที

มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ผูเ้รียนมีความคิดริเริม และสร้างสรรค์ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ รองลงมา 

คือ ผูเ้รียนสรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน ฟัง และด ูและสือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของ

ตนเองและผูเ้รียนมีความคิดริเริมเชือมโยงผสมผสานประสบการณ์ใหม่เขา้กบัประสบการณ์เดิมเขา้

ดว้ยกนั และนอ้ยทีสุด คือ ผูเ้รียนนาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

  2.5 มาตรฐานที5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก 

เมือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ผูเ้รียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาํคญัตาม

หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ รองลงมา คือ ผูเ้รียนไดรั้บการประเมินความสามารถในการสือสาร 

ความสามารถทางด้านการคิดและการแก้ไขปัญหาและน้อยทีสุดคือ ผูเ้รียนมีผลการทดสอบ

ระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 

  2.6 มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงานร่วมกบั

ผูอื้นได ้และมีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก เมือพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ ผูเ้รียนมีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนเองสนใจ 

รองลงมา คือ ผูเ้รียนทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้และน้อยทีสุด คือ ผูเ้รียนมีวางแผนการทาํงาน และ

ดาํเนินการจนสาํเร็จ  

 3. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า โดยภาพรวมมีความสมัพนัธก์นัในทางบวกทุกดา้นอย่าง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01 เมือพิจารณารายดา้นของกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อ

คุณภาพผูเ้รียน สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมากทีสุด คือ ดา้นกล

ยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนมาตรฐาน 1 ทีผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดีและมี

สุนทรียภาพ รองลงมา คือ ดา้นกลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานที

2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์ส่วนดา้นทีมีค่าสมัพนัธที์นอ้ยทีสุด คือ ดา้น

กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนมาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการ

คิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล  

 

5.2 อภปิรายผลการวจิยั 

 จากสรุปผลการวิจยัเรือง “กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สงักดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” สามารถนาํมาอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงันี  
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 1. กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกัเขตการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (Xtot) 

พบว่าโดยภาพรวมทุกดา้นมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสงักดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีกระบวนการจดัการกลยุทธ์ทีเป็นระบบ 

เป็นขันตอนและแต่ละขันตอนมีความสัมพันธ์และมีความต่อเนืองกนัเป็นระบบสามารถทาํให้

นาํไปสู่ผลลพัธที์สอดคลอ้งกบัภารกิจและนาํไปสู่ความสาํเร็จและเป้าประสงคข์ององคก์รไดก้ลยทุธที์ดี

ตอ้งมาจากการบริหารงานของผูบ้ริหารทีดี สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ศรชัย ยงัเหลือการศึกษา

สภาพความรู้และการใชท้กัษะในการบริหารเชิงกลยทุธข์องผูบ้ริหาร สงักดักระทรวงศึกษาธิการใน

จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารมีสภาพความรู้และการใชท้กัษะในการบริหารเชิงกลยทุธ ์

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารมีระดบัความรู้และการใชท้กัษะ

ในการบริหารเชิงกลยทุธทุ์กดา้นอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการควบคุมเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดบัปานกลาง 

การเปรียบเทียบสภาพความรู้และการใช้ทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวดัจันทบุรี จาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์บริหารและสังกัด

โดยรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยมีแนวโน้มว่าระดบัความรู้และ

การใชท้กัษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ในดา้นการควบคุมเชิง กลยุทธ์ของผูบ้ริหารการศึกษาสูงกว่า

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารทีมีประสบการณ์การบริหารมากกว่า 10 ปี สูงกว่าผูบ้ริหารทีมี

ประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี และผูบ้ริหารสังกดัสาํนัก งานปลดักระทรวงศึกษาธิการ สาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสูงกว่าผูบ้ริหารสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานกระบวน การบริหารยงัสอดคล้องกับทฤษฎี

กระบวนการบริหารของ Fred R. David และถวิล มาตเลียมโดยมีองค์ประกอบดว้ยกนั 4 ขนัตอน 

คือ 1) การวางแผนกลยทุธ ์2) การกาํหนดกลยทุธ ์3) การปฏิบติัตามกลยุทธ์และ 4) การประเมินกล

ยทุธเ์ป็นตวักาํหนดการใชก้ลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาซึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งมากในการจดัทาํ

แผนงานต่าง ๆ โครงงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีสถานศึกษาไดต้ังเป้าประสงค์ไว ้                 

ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกิงพร ทองใบ (2549) ยงัไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของกลยุทธ์ว่า ใน

องคก์รว่ามีความสาํคญัต่อองคก์าร ดงันี คือ 1) สร้างความสอดคลอ้งของการดาํเนินงานในหนา้ทีต่าง ๆ 

ภายในองค์กรเพือมุ่งสู่วตัถุประสงค์ร่วมขององค์กรทีกาํหนดไว ้2) เป็นการสร้างผูน้ ํา โดยเปิด

โอกาสใหผู้บ้ริหารระดบัต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและมีความคิดริเริมสร้างสรรค์เพือพฒันา

องคก์ารใหมี้ความกา้วหนา้ หรือมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเพิมขึน 3) ช่วยให้องค์กรสามารถ

คาดคะเนถึงปัญหาทีเกิดขึนและเปลียนแปลงปัญหาเป็นโอกาสทีจะดาํเนินธุรกิจในอนาคต 4) ทาํให้

ผูบ้ริหารระดบัสูงมีวิสยัทศัน์ทีกวา้ง สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างรอบคอบและสามารถลดความเสียง
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ในการดาํเนินธุรกิจได ้5) สามารถทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและสามารถในการปรับตวัของธุรกิจภายใต้

สภาวะแวดลอ้มทีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว  

 2. คุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า 

โดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ทังนีอาจเป็นเพราะ คุณภาพผูเ้รียน เป็นไปตาม

มาตรฐานและเป้าหมายและมีการพัฒนาเป็นไปตามที ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีการจัดการและ                      

มีกระบวนการวางแผน การปฏิบัติงานตามขันตอนทีวางไว ้และผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความ

ตอ้งการทีจะเพิมศกัยภาพของผูเ้รียนใหอ้ยูใ่นเกณฑต์ามทีกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดไว ้ดงัที ภคัพร 

บุญเคลา้ (2555) กล่าวว่าคุณภาพผูเ้รียน หมายถึง ผูเ้รียนเกิดคุณลกัษณะครบถว้นตามคาดหวงัของ

หลกัสูตร และบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของโรงเรียนทีกาํหนดทงัด้านผลิต (outputs) 

และผลลพัธ์(outcomes) เนืองมาจากหน่วยงานและบุคลากรทุกระดบัทงัจากส่วนกลางและส่วน

ทอ้งถินร่วมกับชุมชน จัดการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามพระราชบัญญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ทีว่า “การจดัการศึกษาตอ้ง

เป็นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทังร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ)

สติปัญญาความรู้ (หมายถึงเป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต

สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (หมายถึง เป็นคนดีของคนรอบขา้งและสังคม)” และใน

มาตรา 7 ทีว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกทีถูกต้องเกียวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ 

หนา้ที เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจ

ในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง ส่งเสริมศาสนา 

ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล 

ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีความสามารถใน การประกอบอาชีพ รู้จกั

พึงตนเอง มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนือง สอดคลอ้งกบั สมคิด 

ประสานพิมพ์ ได้ศึกษาวิจัยเรือง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนใน

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต1 ผลการวิจยัพบว่า กลยุทธ์การบริหาร 

งานวิชาการในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นตวับ่งชีอยูใ่นระดบัมาก กลยุทธ์การบริหารงาน 

วิชาการโดยภาพรวม กลยทุธก์ารพฒันาสมรรถนะครูบุคลากรทางการศึกษาทงัระบบให้ปฏิบติังาน

ไดเ้ต็มศกัยภาพ และกลยุทธ์การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตาม
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หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพืนฐานความเป็นไทย ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนโดยภาพรวมใน

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต1 อย่างมีนัยสาํคญั ทางสถิติทีระดบั .01 

และสอดคลอ้งกบั กุลฑรี พิกุลแกม การบริหารงานวิชาการทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน ในสถานศึกษา

ขนัพืนฐาน สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต2 ผลการวิจยัพบว่า การบริหารงาน

วิชาการทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน โดยภาพรวม การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดบั

ปานกลาง คุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาขนัพืนฐานอยูใ่นระดบัมาก  

 3. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกดัสํานักงานเขตพืนที

การศึกษาสมุทรสาคร พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวกทุกดา้น อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั .01 เป็นไปตามสมมุติฐาน แสดงว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางแผนและกาํหนด

กลยุทธ์ได้อย่างชดัเจนและบุคลากรในสถานศึกษาได้นาํหลกักลยุทธ์ทีผูบ้ริหารจัดตังไวน้ําไป

ปฏิบัติได้ตรงตามเป้าหมายทีวางไวแ้ละมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานทุก

ขันตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานส่งผลให้คุณภาพผูเ้รียน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาครอยู่ในเกณฑ์ทีดี ทุกมาตรฐาน เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาเล็งเห็น

ความสําคัญในการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการได้

กาํหนดไว ้การทีผูบ้ริหารนาํกลยุทธ์มาใชใ้นการบริหารสถานศึกษาจะทาํให้สถานศึกษามีทิศทาง 

การกาํหนดเป้าหมายทีชดัเจน มีการวางแนวทางเกียวกบัการจดัการคุณภาพของผูเ้รียนอย่างชดัเจน 

จะส่งผลให้ ผูเ้รียนมีการพฒันาอย่างต่อเนือง เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ทงักายและจิตใจ มีจริยธรรม 

คุณธรรม สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งสงบสุขและผลสมัฤทธิทางการเรียนอยู่ในระดบัทีเป็นไป

ตามเกณฑที์กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดไว ้กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยูใ่นระดบัทีดี ถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการวางกลยทุธที์ดี มี

ประสิทธิภาพ และมีการกาํหนดนโยบายทีชดัเจนเป็นไปตามวตัถุประสงคที์วางไว ้และใชท้รัพยากร

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีการกระจายงานทีดี มีการศึกษาการบริหารเทคนิคใหม่ เพือนาํมาพฒันา

ศกัยภาพของผูเ้รียนให้ดียิงขึนและเป็นไปตามเกณฑ์เพือทีจะเขา้สู่ระบบการประกนัคุณภาพของ

ผูเ้รียนให้ได้มาตรฐานตามทีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

กาํหนดไว ้

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การศึกษาวิจัยเรือง “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดงันี 
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 1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ควรมีการส่งเสริมพฒันาผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครูผูส้อน เพือใหมี้การพฒันาระบบของกลยทุธต่์าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพิมมากยิงขึน 

ประโยชน์ของการส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนเขา้ใจในการวางระบบกลยุทธ์มาก

ยิงขึนนนั ก็จะสามารถส่งเสริม มุ่งเน้น และกาํหนดแนวทางในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงและไดต้รงตามมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ของระบบการประกนัคุณภาพของผูเ้รียนให้ได้

มาตรฐานตามทีสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กาํหนดไว ้

 2) สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา ควรมีการจดัระบบของสถานศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา 

และหน่วยงานทีเกียวข้อง กาํกับติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกลยุทธ์การบริหาร

สถานศึกษาอยา่งต่อเนือง จดัทีปรึกษาเกียวกบัการวางแผน การกาํหนดกลยุทธ์ การปฏิบติักลยุทธ ์

ตลอดจนการประเมินกลยุทธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูผูส้อนและบุคลากร

ทางการศึกษาเขา้ใจในกลยทุธเ์พิมมากขึน โดยมีการจดัการอบรมหรือมีการสร้างเครือข่ายให้เขา้ใจ

ในระบบการทาํงานของผูบ้ริหารมากยงิขึน ในดา้นผูเ้รียนนนัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาตอ้งสร้าง

ความเขม้แข็งและจดัระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา กาํกบั ติดตามและ มีการประเมินผล

ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนือง จดัระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ใหมี้ประสิทธิภาพ และพฒันาเครือข่ายคุณภาพเพือร่วมพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาให้มี

ความเขม้แข็ง 

 3) สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรมีการวางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบับริบทของ

สถานศึกษาและทอ้งถินให้สอดคลอ้งกบักรอบสาระทอ้งถินของเขตพืนทีการศึกษา และผูบ้ริหาร

ตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบับุคลากรในสถานศึกษาเกียวกบักลยุทธ์ต่าง ๆ ทีไดก้าํหนดไว ้

ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในการวางแผนในกลยทุธต่์างๆ และแผนกลยุทธ์ต่างๆตอ้งเน้น

ถึงผูเ้รียนเป็นสาํคญั ในดา้นคุณภาพผูเ้รียน ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้ง

กบับริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิน สนับสนุนให้จดักระบวนการเรียนรู้ทีมุ่งเน้นผูเ้รียนคิดเป็น 

ทาํเป็น แกปั้ญหาได ้มีการจดัโครงการ กิจกรรมและจดัระบบการเรียนรู้พฒันาผูเ้รียนโดยเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญั ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ไดรั้บการพฒันาเทคนิค 

การเรียนการสอนทีหลากหลาย การพฒันาสือนวตักรรม และส่งเสริมใหมี้การวิจยัเพือพฒันา การเรียนรู้

อยา่งเป็นระบบ 

 2. ข้อเสนอแนะเพอืการนําผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

 การวิจยัเรือง“กลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร”ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ ดงันี 



109 

 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการพฒันา ปรับปรุง ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

และขอ้มลูต่าง ๆ ของสถานศึกษา ใหก้บับุคลากร ผูป้กครอง และชุมชนทอ้งถินไดรั้บทราบถึงการ

ดาํเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาและความกา้วหนา้ในงานต่าง ๆ และขอความร่วมมือ

กบัผูป้กครอง ชุมชนทอ้งถินในการส่งเสริม สนบัสนุนช่วยเหลือในดา้นการศึกษาของสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพ สามารถดาํเนินงานและโครงการทีกาํหนดไวอ้ย่างต่อเนือง พร้อมจดัทาํระบบการ

วางแผนโครงการ จดัทาํและสร้างเครืองมือทีมีประสิทธิภาพในการประเมินโครงการต่าง ๆ 

 2) ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที การเรียนรู้จาก

ห้องทดลอง พฒันาการเรียนการสอนแบบโครงการ การบูรณาการ การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้

ครูผูส้อนใชเ้ทคนิคการสอนทีหลากหลาย ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั กระตุน้ความสนใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ 

มีการจัดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเข้มแข็ง จริงจังเพือสามารถ

แกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยที์มีความสมดุลทงัร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ 

สามารถรักการพฒันา รู้จกัคิดวิเคราะห์และตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล รู้จกัทาํในสิงทีถกูทีควรได ้

 3) กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สังกดัสาํนักงานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควรมีการจัดสัมมนาแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์

ระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ หน่วยงานทีเกียวข้อง และจัดให้มีการอบรมสําหรับผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อน ใหท้ราบถึงเทคนิคใหม่ ๆในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ เพือทีจะสามารถนาํ

การบริหารกลยทุธม์าดาํเนินงานและโครงการต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพิมมากขึนและจะสามารถ

ปฏิบติัภารกิจไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รได ้

 3. ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

 1) มีการศึกษาวิจัยเกียวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 

สาํนกังานเขตการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 2) ควรมีการศึกษาเกียวกบัปัจจยัหรือแนวทางการพฒันากลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษาที

ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 3) ควรศึกษาเกียวกบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 4) ควรมีการศึกษาเกียวกบัคุณภาพผูเ้รียนมาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิด

อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจ แกปั้ญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ในสถานศึกษาสังกัด

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั 

เรือง 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน สังกดัสํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

คาํชีแจง 

1). ผูต้อบแบบสอบถามนี ไดแ้ก่  1.1 ผู้อาํนวยการโรงเรียน   1.2 หัวหน้าวชิาการ   1.3 ครูผู้สอน 

2). แบบสอบถามนีแบ่งออกเป็น3 ตอน คือ ตอนที1 คาํถามเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนที 2 คาํถามเกียวกบักลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร  ตอนที3 คาํถามเกียวกับคุณภาพผูเ้รียน สังกัดสาํนักงานเขตพืนทการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 

 

โปรดทําเครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัสภาพความเป็นจริงตามความคดิเห็นของท่าน 

  ระดับ 5 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา/ คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมากทีสุด 

  ระดับ 4 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

  ระดับ 2 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับน้อย 

  ระดับ 1 หมายถึง กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา / คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับน้อยทีสุด 

 

ผูว้ิจยัขอรับรองว่าคาํตอบของผูบ้ริหารและครูจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด  และหวงัเป็น

อยา่งยงิว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  ในการตอบแบบสอบถามและโปรดตอบแบบสอบถาม

ใหค้รบทงั 3 ตอน กรุณาอยา่เวน้ขอ้ใดขอ้หนึง  เพราะคาํตอบทีไดจ้ะไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนาํไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี 

                                                                                           

 (นางสาว สมพิศ เอือเฟือ) 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                                         มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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ตอนที 1 ขอ้มลูเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง  โปรดเขียนเครืองหมาย / ใน(  )  หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับผู้วจิยั 

1. เพศ 

(     ) ชาย                   (      )  หญิง 

[  ]1 

2. อาย ุ

(      )  ตาํกว่า30 ปี         (      )  31- 40 ปี 

  (      )  41- 50 ปี           (      )  51 ปีขึนไป 

[  ]2 

3. ระดบัการศึกษา 

(    )  ปริญญตรี             

 (     ) ปริญญาโท 

 (    )  ปริญญาเอก 

[  ]3 

4. ตาํ แหน่ง 

  (     )  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน       

 (     ) หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 

 (     )  ครูผูส้อน 

[  ]4 

5. ประสบการณ์ 

(      )  ตาํกว่า 5 ปี          (     ) 5 –10ปี 

  (      )  11 – 15 ปี          (     ) 16 -20 ปี 

(      )   21 -25 ปี           (     ) 26 ปีขึนไป 

[  ]5 
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ตอนที 2 คาํถามเกียวกบักลยทุธก์ารบริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร 

 

ข้อท ี

 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคดิเห็น  

สําหรับผู้วจิยั มาก

ทีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ทีสุด 

1 
 การวางแผนกลยุทธ์   

1 วิเคราะห์หลักในการวางแผนเพือให้ทราบ

ถึงสภาวะแวดล้อม 

     [  ]6 

2 นําหลักการบริหารสมัยใหม่มา

ประยุกต์ใช้ในการวางแผน 

     [  ]7 

3 การสนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการวางแผน 

     [  ]8 

4 การอภิปรายร่วมกันเพือวิเคราะห์แผนกล

ยทุธ์เพือหาโอกาสและอุปสรรคในการ

วางแผนกลยุทธ์ 

     [  ]9 

5 การแจ้งให้บุคลากรทราบถึงการวางแผน

กลยทุธ์การบริหารสถานศึกษา 

      [  ]10 

 การกาํหนดกลยุทธ์   

6 การอภิปรายร่วมกันเพือวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพือหา

จุดแข็ง จุดอ่อนในการพัฒนาสถานศึกษา 

     [  ]11 

7 การอภิปรายร่วมกันเพือวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาเพือ

หาจุดแข็ง จุดอ่อนในการพัฒนา

สถานศึกษา 

     [  ]12 

8 ร่วมกันนําผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมมากําหนดกลยทุธ์ในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

     [  ]13 

9 การมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจและเป้าหมายอย่างชัดเจน 

     [  ]14 

10 การมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางใน

การพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

     [  ]15 
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ข้อท ี

 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคดิเห็น  

สําหรับผู้วจิยั มาก

ทีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ทีสุด 

1 

11 การเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษามี

ส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายของ

ผู้เรียน 

     [  ]16 

12 การแจ้งบุคลกรทราบเกียวกับเป้าหมายที

ชัดเจน 

     [  ]17 

 การปฏิบัตติามกลยุทธ์   

13 การดําเนินตามแผนกลยทุธ์ทีสถานศึกษา

กําหนดไว้ 

     [  ]18 

14 การบริหารจัดการตามขันตอนและ

ปฏทิินทีกําหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 

     [  ]19 

15 ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษา

ปฏิบัติตามกลยทุธ์ได้อย่างถูกต้องตาม

เป้าหมายทีกําหนดไว้ 

     [  ]20 

16 การมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียน ด้าน

หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     [  ]21 

17 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคที

หลากหลาย 

     [  ]22 

18 การมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที

เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

     [  ]23 

19 การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนมีการจัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

     [  ]24 

20  การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน

การจัดการเรียนการสอนแก่ครู 

     [  ]25 

21 การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วน

ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกันเพือ

สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ 

     [  ]26 
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ข้อท ี

 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคดิเห็น  

สําหรับผู้วจิยั มาก

ทีสุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง

3 

น้อย 

 

2 

น้อย

ทีสุด 

1 

 การประเมนิกลยุทธ์   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพอืการวจิยั 
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การคาํนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม(IOC) 

(Index of Objective Congruence) 

เรือง “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาทีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน สังกดัสํานกังานเขตพนืทกีารศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร” 

ขอ้ที กลยทุธก์ารบริหาร

สถานศึกษา 

ความเห็นผูเ้ชียวชาญ ค่าIOC ผล 

1 2 3 

 การวางแผนกลยทุธ ์  

1 วิเคราะห์หลกัในการวางแผน

เพือใหท้ราบถึงสภาวะแวดลอ้ม 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 นาํหลกัการบริหารสมยัใหม่มา

ประยกุตใ์ชใ้นการวางแผน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3 การสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกฝ่าย

มีส่วนร่วมในการวางแผน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4 การอภิปรายร่วมกนัเพือวิเคราะห์

แผนกลยทุธ์เพือหาโอกาสและ

อุปสรรคในการวาแผนกลยทุธ์ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5 การแจง้ใหบุ้คลากรทราบถึงการ

วางแผนกลยทุธ์การบริหาร

สถานศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 การกาํหนดกาํหนดยทุธ ์  

6 การอภิปรายร่วมกนัเพือวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายใน

สถานศึกษาเพือหาจุดแขง็ 

จุดอ่อนในการพฒันาสถานศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7 การอภิปรายร่วมกนัเพือวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษา

เพือหาจุดแข็ง จุดอ่อนในการพฒันา

สถานศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

8 ร่วมกนันาํผลการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มมากาํหนดกลยุทธ์ใน

การพฒันาสถานศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

9 การมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน ์

พนัธกจิและเป้าหมายอยา่งชดัเจน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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11 การเปิดโอกาสใหบุ้คลากร

ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ

กาํหนดเป้าหมายของผูเ้รียน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

12 การแจง้บุคลากรทราบเกียวกบั

เป้าหมายทีชดัเจน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 การปฏิบติัตามกลยทุธ์  

13 การดาํเนินตามแผนกลยทุธ์ที

สถานศึกษากาํหนดไว ้

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

14 การบริหารจดัการตามขนัตอน

และปฏิทินทีกาํหนดไวต้าม

แผนปฏิบติัการประจาํปี 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

15 ผูบ้ริหารและบุคลากรใน

สถานศึกษาปฏิบติัตามกลยทุธ์

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเป้าหมายที

กาํหนดไว ้

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

16 การมุ่งเนน้การจดักิจกรรมการ

เรียน ดา้นหลกัสูตรและกิจกรรม

เสริมหลกัสูตร 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

17 การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคทีหลากหลาย 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

18 การมุ่งเนน้การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

19 การส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้ส้อน

มีการจดัการศึกษาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

20 การสนบัสนุนและอาํนวยความ

สะดวกในการจดัการเรียนการ

สอนแก่ครู 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

21 การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุก

คนมีส่วนร่วมแลกเปลียนเรียนรู้

ซึงกนัและกนัเพือสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีในหมู่คณะ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 การประเมินกลยทุธ์  

22 การตรวจสอบการดาํเนินงานและ

วิเคราะหก์ลยุทธ์ของสถานศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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23 การสร้างระบบการประเมิน

แผนงานและโครงการ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

24 มีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินงาน

โครงการและนาํผลการ

ประเมินมาปรับปรุง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

25 มีกระบวนการตรวจสอบผล

การดาํเนินตามแผนงานและ

โครงการ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

26 การประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามแผนงานและ

โครงการของสถานศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

27 มีรายงานผลการดาํเนินงาน

ทีสนองต่อนโยบาย 

วิสัยทศัน์ พนัธกิจและ

คุณลกัษณะทีพึงประสงค์

ของสถานศึกษา 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

28 การสนบัสนุนใหค้รูและ

บุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษามีส่วนร่วมใน

การกาํหนดหลกัเกณฑ ์การ

ติดตามและประเมินผล 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

29 การนาํขอ้มูลการประเมินผล

มาทบทวนเพือกาํหนด

นโยบาย แผนงานและ

โครงการ ต่อไป 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ขอ้ที คุณภาพผูเ้รียน ความคิดเห็นผูเ้ชียวชาญ ค่า

IOC 

ผล 

1 2 3 

 มาตรฐานที 1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะทีดี

และมีสุนทรียภาพ 

 

1 ผูเ้รียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ

และออกกาํลงักายสมาํเสมอ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 ผูเ้รียนมีนาํหนกั ส่วนสูงและมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3 ผูเ้รียนป้องกนัตนเองจากสิงเสพติด

ใหโ้ทษและหลีกเลียงตนเองจาก

สภาวะทีเสียงต่อความรุนแรง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4 ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีความ

มนัใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5 ผูเ้รียนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดีและให้

เกียรติผูอ้ืน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6 ผูเ้รียนสร้างผลงานจากการเขา้ร่วม

กิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

กีฬานนัทนาการ ตามจินตนาการ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 มาตรฐานที 2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ 

 

7 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามหลกัสูตร 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

8 ผูเ้รียนเอืออาทรผูอ้ืนและกตญั ู

กตเวที 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

9 ผูเ้รียนยอมรับความคิดและวฒันธรรม

ทีแตกต่าง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10 ผูเ้รียนตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์

และพฒันาสิงแวดลอ้ม 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

11 ผูเ้รียนยดึมนัในวิถีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

12 ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่งสุภาพ

และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ืน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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 มาตรฐานที 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ

เรียนรู้ และพฒันาตนเอง อยา่ง

ต่อเนือง 

 

13 ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่ง

เรียนรู้ และสือต่างๆ รอบตวั 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

14 ผูเ้รียนมีทกัษะในการอ่าน ฟัง ดู 

พดู เขียน และตงัคาํถามเพือ

คน้ควา้หาความรู้เพิมเติม 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

15 ผูเ้รียนเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการ

เรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

16 ผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยใีนการ

เรียนรู้และนาํเสนอผลงาน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 มาตรฐานที 4 ผูเ้รียนมีความสามารถ

ในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิด

สร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาได้

อยา่งมีสติสมเหตุผล 

 

17 ผูเ้รียนสรุปความคิดจากเรืองทีอ่าน 

ฟัง และดู และสือสารโดยการพูดหรือ

เขียน ตามความคิดของตนเอง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

18 ผูเ้รียนนาํเสนอวิธีคิด วิธีแกปั้ญหา

ดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

19 ผูเ้รียนกาํหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสินใจ

แกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

20 ผูเ้รียนมีความคิดริเริม และสร้างสรรค์

ผลงานดว้ยความภาคภูมิใจ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

21 ผูเ้รียนมีการคิดริเริมเชือมโยง

ผสมผสานประสบการณ์ใหม่เขา้กบั

ประสบการณ์เดิมเขา้ดว้ยกนั 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 



140 

 

 มาตรฐานที 5 ผูเ้รียนมีความรู้และ

ทกัษะทีจาํเป็นตามหลกัสูตร 

 

22 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนแต่

ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

23 ผูเ้รียนมีผลการประเมินสมรรถนะ

สาํคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

24 ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

25 ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดบัชาติ

เป็นไปตามเกณฑ์ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

26 ผูเ้รียนไดรั้บการประเมิน

ความสามารถในการสือสาร 

ความสามารถทางดา้นการคิดและการ

แกไ้ขปัญหา 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 มาตรฐานที 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการ

ทาํงาน รักการทาํงาน สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอ้ืนได ้และมีเจตคติทีดีต่อ

อาชีพสุจริต 

 

27 ผูเ้รียนมีวางแผนการทาํงาน และ

ดาํเนินการจนสาํเร็จ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

28 ผูเ้รียนทาํงานอยา่งมีความสุข มุ่งมนั

พฒันางาน และภูมิใจในผลงานของ

ตนเอง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

29 ผูเ้รียนทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนได ้ 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

30 ผูเ้รียนมีความรู้สึกทีดีต่ออาชีพสุจริต

และหาความรู้เกียวกบัอาชีพทีตนเอง

สนใจ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

31 ผูเ้รียนสามารถนาํเสนอใหผู้อ้ืนเห็น

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

สุจริต 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการวเิคราะห์ความเชือมัน (Reliability Analysis) 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.983 60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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 Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 252.13 634.242 .854 .983 

a2 252.19 642.480 .677 .983 

a3 252.06 632.254 .899 .983 

a4 252.22 635.144 .802 .983 

a5 252.25 636.774 .768 .983 

a6 252.13 640.952 .647 .983 

a7 252.25 635.806 .743 .983 

a8 252.22 636.886 .812 .983 

a9 252.16 635.168 .777 .983 

a10 252.16 634.265 .803 .983 

a11 252.13 640.887 .782 .983 

a12 252.16 639.749 .757 .983 

a13 252.16 644.072 .678 .983 

a14 252.09 636.862 .831 .983 

a15 252.16 636.846 .856 .983 

a16 252.22 643.338 .663 .983 

a17 252.16 641.168 .709 .983 

a18 252.06 644.835 .620 .983 

a19 252.13 645.274 .621 .983 

a20 252.13 640.177 .730 .983 

a21 252.09 638.410 .780 .983 

a22 252.19 633.835 .894 .983 

a23 252.31 643.899 .580 .983 

a24 252.13 637.919 .806 .983 

a25 252.16 641.168 .709 .983 

a26 252.16 639.555 .700 .983 

a27 252.06 641.931 .657 .983 

a28 252.09 637.572 .807 .983 

a29 252.25 634.065 .744 .983 

b1 251.97 651.967 .407 .983 

b2 251.88 651.984 .414 .983 

b3 251.88 653.532 .352 .983 

b4 252.16 636.588 .792 .983 

b5 252.13 650.435 .492 .983 

b6 251.94 649.480 .449 .983 

b7 252.00 647.484 .583 .983 

b8 252.00 647.935 .503 .983 

b9 252.19 647.835 .551 .983 

b10 252.22 649.402 .588 .983 

b11 252.00 645.935 .643 .983 
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b12 252.19 642.157 .768 .983 

b13 252.50 642.129 .747 .983 

b14 252.38 637.532 .768 .983 

b15 252.28 640.015 .685 .983 

b16 252.41 637.023 .749 .983 

b17 252.34 642.491 .712 .983 

b18 252.50 640.065 .743 .983 

b19 252.53 639.031 .689 .983 

b20 252.34 638.297 .783 .983 

b21 252.38 636.565 .740 .983 

b22 252.38 642.435 .614 .983 

b23 252.38 635.726 .716 .983 

b24 252.34 636.878 .712 .983 

b25 252.34 637.394 .749 .983 

b26 252.38 648.500 .465 .983 

b27 252.38 636.565 .798 .983 

b28 252.31 644.286 .623 .983 

b29 252.13 643.210 .697 .983 

b30 252.09 643.314 .682 .983 

b31 252.19 641.125 .724 .983 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

รายชือผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 

 

 

 

 

 



119 

 

 

รายชือผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือวจิยั 

 

1. นายสกนธ์  วงศ์สุกฤต 

 วุฒิการศึกษา ศษ.ม. 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดังิวราย (พินพิทยาคาร) 

 

2. นายแสวง  ปัญญาประทีป 

 วุฒิการศึกษา ศษ.ม. 

 ตาํแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัศรีสาํราญราษฎร์บาํรุง (แช่มประชาอุทิศ) 

 

3. นางยุพนิ  มุ่งสระกลาง 

 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.  

 ตาํแหน่งปัจจุบนั ครูชาํนาญการพิเศษ 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 

 

ชือ-นามสกุล : นางสาวสมพิศ    เอือเฟือ 

วนั เดอืน ปี เกดิ : วนัที   9   มิถุนายน    2531  

ภูมลิาํเนา  : กรุงเทพมหานคร 

ทีอยู่ปัจจุบนั : 945 ซอยเพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค  

   กรุงเทพมหานคร  10160 

 

วุฒิการศึกษา 

 พ.ศ 2553 : ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  คณะวิทยาการจดัการ 

   มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

ประสบการณ์ทาํงาน : ครูภูมิปัญญาทอ้งถิน 
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