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Abstract

 The purposes of this research were to: 1) study the strategic management of the school administrators and 

the implementation of education reform of the administrators under the jurisdiction of Distict NongChok, Bangkok  

2) study the relationship between strategic management of the school administrators and the implementation of 

the education reform in the second decade of the school administrators. The sample was comprised of 52 teachers 

and 254 administrators under the jurisdiction of Distict NongChok, Bangkok. The instruments used for data collection 

was a questionnaire. The statistics used in data analysis including mean, standard deviation and the Pearson¢s  
Correlation. 

 The results of the study were as follows: 

 1) The strategic management of the school administrators, as a whole and in individual aspect, was at a high 

level. When all aspects were put in order based on their average scores, they were as follows : environment  

analysis, strategy issuing, implementing the strategy, and control & evaluation of the strategy. 

 2) Work proceeding in accordance with the direction for the implementation of education reform of the 

administrators, as a whole and in every individual aspect, was at a high level. When all aspects were put in order 

based on their average scores, they were as follows : the utilization promotion of information and communication 

technology in learning management, decentralization, research and development on basic education curriculum, 

basic education management aiming for academic excellence, the standard promotion of teaching profession and 

educational personnel, and the support towards schools on internal quality assurance aiming for the continual  

development of educational quality and standard.

 3) There were significant relationship between strategic management of the school administrators and the 

Implementation of education reform of the administrators at the .05 level. 
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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาการบรหิารเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ศกึษาการด�าเนนิการตามแนวทางปฏิรปู

การศึกษาในทศวรรษที่สองของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด�าเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารและครูใน

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 306 คน จ�าแนกเป็นผู้บริหาร 52 คน และครู  

254 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ

สมมุติฐานโดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1) การบรหิารเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้านทกุด้าน

อยูใ่นระดบัมาก เรยีงล�าดบัตามคะแนนเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม การก�าหนดกลยทุธ์การปฏบิตัติามกลยทุธ์ 

และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์

 2) การด�าเนินการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

เรียงล�าดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้  

การกระจายอ�านาจ มกีารวจิยัและพฒันาหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้ในระบบและนอกระบบอย่างมคีณุภาพ 

การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และการส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อน�าไปสู่ 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 3) มีความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด�าเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�าส�าคัญ : การบริหารเชิงกลยุทธ์, การปฏิรูปการศึกษา

ครัง้หนึง่ในทกุห้าปีนบัตัง้แต่การประเมนิครัง้สดุท้าย จากเหตกุารณ์

ดังกล่าว จึงท�าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น โดยเฉพาะการปฏิรูป

การบริหาร และการจัดการของหน่วยงานทางการศึกษาใหม่ ท�าให้

หน่วยงานทางการศกึษามอีสิระมากขึน้ ปรบัเปลีย่นการตดัสนิใจจาก

ส่วนกลางเป็นการตดัสนิใจในพ้ืนทีทุ่กส่วน ของสงัคมตัง้แต่ประชาชน 

ครอบครัว ชุมชน สถาบัน องค์กรพัฒนาเอกชน ธุรกิจเอกชนและ

องค์กรภาครัฐมีส่วนร่วม และรับผิดชอบการจัดการศึกษาอย่างเต็ม

ศักยภาพ (วิเชียร เวลาดี, 2547, หน้า 1)

 ดังนั้นสถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาที่จะ

ต้องสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง จ�าเป็นต้อง

จัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี มีการก�าหนดรายละเอียด 

ขัน้ตอน ระยะเวลาและงบประมาณ ท่ีใช้ในการด�าเนนิการของแต่ละ

ขั้นตอน ก�าหนดเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด  

ตลอดจนต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

ราชการ จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และ 

วธิกีารทีส่อดคล้องกับมาตรฐานทีค่ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ก�าหนด ซึง่หมายรวมถงึการบรหิารแผนกลยทุธ์ในการปฏิบตัริาชการ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

มาตรา 9 ระบุว่าให้มีการกระจายอ�านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา 

สถานศกึษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมาตรา 60 จดัสรร

งบประมาณเป็นค่าใช้จ ่ายในการด�าเนินการและงบลงทุนให ้

สถานศกึษาของรัฐตามนโยบาย แผนการศกึษาแห่งชาต ิและภารกจิ

ของสถานศึกษาโดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศึกษา ค�านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคใน

โอกาสทางการศึกษา และในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและ  

การประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก�าหนดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ ก�าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา มฐีานะเป็นองค์กรมหาชน 

ท�าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ก�าหนดให้

มกีารประเมนิผลคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาทุกแห่งอย่างน้อย
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ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ตามพันธะสัญญา หรือค�ารับรอง 
การปฏิบัติราชการท่ีผู้บริหารหน่วยงานได้ให้ไว้กับผู้บังคับบัญชา  
ว่าจะปฏิบัติราชการให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเช่ือมโยงกับงบประมาณที่ได ้
รับจัดสรรไว้ ผู ้บริหารจึงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีการคิดและ 
การบริหารแบบใหม่ที่สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง ได้มีความ
พยายามในการวางแผนกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ที่ครอบคลุมกิจการ
ทัง้หมดขององค์การ ท�าให้มกีารน�าเอาเรือ่งของกระบวนการบรหิาร
งานโดยเฉพาะการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เช่น การจัดโครงสร้าง
องค์การวัฒนธรรม องค์การเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เข้ามาบูรณาการ 
ร่วมกัน เป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยผู้น�าระดับสูงของ
องค์การ ซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์ เป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การในทุกขั้นตอน  
(สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์, 2544, หน้า 371)
 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2  
(พ.ศ. 2551– 2561) กระทรวงศกึษาธกิารได้ประกาศจดุเน้นคณุภาพ
ผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งในขณะเดียวกันทิศทาง
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้อง เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล โดยก�าหนดนโยบายคือ 
“เสริมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง  
ด้วยนโยบายการศกึษาทีท่�าได้จรงิ มีคณุภาพมาตรฐานอย่างเป็นรปูธรรม  
กรุงเทพมหานครจึงส่งเสริม สนับสนุนโครงการ กิจกรรมเพื่อบรรลุผล
ตามนโยบายทั้งโครงการที่ด�าเนินการโดยส�านักการศึกษาและ
โครงการที่ด�าเนินการโดยส�านักงานเขต ตลอดจนโครงการของ 
หน่วยงานอื่นท้ังในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการของสถานศึกษาในสังกัดให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคมต่อไป โดยสถานศึกษาในสังกัด
กรงุเทพมหานคร มสี�านกัการศกึษากรงุเทพมหานคร เป็นหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบด้านการศกึษา มภีารกจิในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในระบบโรงเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร  
โดยส�านักการศึกษาได้ด�าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ  
และด�าเนนิตามแนวทางการปฏริปูการศึกษาในทศวรรษทีส่อง ซึง่มี
วสิยัทศัน์ว่า “ส�านกัการศกึษาเป็นองค์กรหลกัด้านการจดัการศึกษา
ของกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล เพือ่ให้โรงเรียนในสงักดัก้าวไกล 
ก้าวทันโลกมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม โดยมีภารกิจหลัก  
6 ข้อ ที่ปฏิบัติตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่สอง คือ 1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังในระบบและนอกระบบ
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 2. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 3. ด�าเนินการให้มีการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้  

5. กระจายอ�านาจสู่เขตพื้นท่ี โรงเรียน ชุมชน และ 6. ส่งเสริมให้
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ส�านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร, 2552, หน้า 7-8)
 ส่วนการบรหิารเชิงกลยทุธ์ เป็นจดุบรรจบของความรูส้าขาต่างๆ  
ในวิชาการบริหารกับพลังแห่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อก�าหนดขึ้นเป็น
นโยบายท่ีหนักแน่นแม่นย�าเป็นระบบการบริหารที่มีวิวัฒนาการมา
จากระบบธุรกิจ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก 
รัฐหรือเอกชน และจ�าเป็นต่อการบรรลุผลส�าเร็จขององค์กรด้วย  
ดังนั้น การบริหารที่ต้องการประสบความส�าเร็จในอนาคตจะต้อง 
เริ่มต้นด้วยการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะโลกแห่งการ
บริหารมีความสลับซับซ้อนและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ซ่ึงจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงนั้น ถ้าผู้บริหาร
ขาดความช�านาญในการก�าหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์
จะท�าให้ไม่สามารถพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ ผู้บริหาร 
ในระดบัองค์กรต่างๆ จึงต้องให้ความส�าคญัเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ
ในการก�าหนดกลยุทธ์และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่มีรูปแบบ 
ดังน้ันในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นองค์กรทางการศึกษา 
จึงจะต้องศึกษาในเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2542, หน้า 19)
 จากแนวคิดและข้อมูลดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็นของ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ต้องน�ามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ที่จะน�ามาซึ่งคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง  
มีความสุข และด�ารงไว้ซ่ึงความเป็นไทย มีความประสงค์ที่จะเห็น 
การปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อนไปในทิศทางที่สนองและสอดรับกับ
นโยบายของชาติ ผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง 
การบริหารเชิงกลยุทธ์กับการด�าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่สองของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
หรือเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 2. เพื่อศึกษาการด�าเนินการตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สองของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์

ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด�าเนินการตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองของสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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ความส�าคัญของการวิจัย 
 1. เพือ่เป็นข้อมลูให้ผูบ้รหิารสถานศกึษา น�าไปเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์และการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สองของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานให้สถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ได้น�าไปเป็นแนวทางพัฒนาการ

บริหารเชิงกลยุทธ์และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของ

สถานศึกษาต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1.1 ประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและข้าราชการครู  
สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 
จ�านวน 37 โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 60 คน 
ข้าราชการครู จ�านวน 713 คน รวมประชากรทั้งหมด 773 คน
  1.2 กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และข้าราชการครู  
สงักดัส�านกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2554  
ได้มาโดยการก�าหนดกลุม่ตวัอย่างจากตารางของ เครจซแีละมอร์แกน  
(Krejcie & Morgan, 1970, pp.607 - 610) ได้กลุม่ตวัอย่าง ผูบ้รหิาร 
สถานศึกษา จ�านวน 52 คน และข้าราชการครูได้กลุ่มตัวอย่าง 254 คน 
หลังจากนั้นเทียบสัดส่วนจากประชากรของแต่ละสถานศึกษาแล้ว 
สุม่อย่างง่าย รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 306 คน
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
   2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
   2.1.2 การก�าหนดกลยุทธ์  
   2.1.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์  
   2.1.4 การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์  
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การด�าเนินงานตามแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของส�านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
   2.2.1 จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ในระบบและนอก
ระบบอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
   2.2.2 ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
   2.2.3 ด�าเนินการให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   2.2.4 ส่งเสรมิการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้

   2.2.5 กระจายอ�านาจสู่เขตพื้นที่ โรงเรียน ชุมชน  
   2.2.6 ส ่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ที่เป็นผู้บริหารและข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก  
ปีการศกึษา 2554 ประกอบด้วย ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ�านวน 52 คน  
จากประชากรทั้งหมด 60 คน และข้าราชการครูได้กลุ่มตัวอย่าง  
254 คน จากประชากรทั้งหมด 773 คน โดยก�าหนดขนาด 
กลุม่ตวัอย่างจากตารางของ เครจซแีละมอร์แกน (Krejcie & Morgan,  
1970, pp. 607-610) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ�านวน 306 คน

 ตารางที่ 1 จ�าแนกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร
สถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก  
กรุงเทพมหานคร

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

ส�านักงาน

เขตหนองจอก

ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม

60 713 773 52 254 306

รวม 60 713 773 52 254 306

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
  เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับความสัมพันธ ์ระหว ่างการบริหารเชิงกลยุทธ ์ของ 
ผู ้บริหารสถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
ของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
1 ฉบับ 3 ตอน คือ
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม ลักษณะเป็นแบบ เลือกตอบ (Check list) เพื่อสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) ต�าแหน่ง
หน้าที่ 3) วุฒิการศึกษา 4) ขนาดของสถานศึกษา
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบริหารเชิงกลยุทธ ์
ในสถานศึกษา เพ่ือสอบถามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ครผููส้อนเกีย่วกบัการบรหิารเชงิกลยทุธ์ในสถานศกึษา จ�านวน 4 ด้าน 
คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก�าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ และการควบคุมประเมินกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยอาศัยแนวคิดของ  
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ลิเคิร์ต (Likert,s Five Rating Scale) (ล้วน สายยศ และอังคณา  

สายยศ, 2538, หน้า 183) โดยก�าหนดค่าน�้าหนักคะแนน 5 ระดับ

  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สอง ของผู้บริหารและครูสังกัดส�านักงานเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) โดยอาศัยแนวคิดของ ลิเคิร์ต (Likert,s Five Rating 

Scale) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 183)  

โดยก�าหนดค่าน�้าหนักคะแนน 5 ระดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผูว้จิยัตรวจสอบความถกูต้องของแบบสอบถามและประมวล

ผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  ดังนี้

 1. การวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ

 2. การวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารใน 

สถานศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  

น�ามาวเิคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย่ (X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยท่ีจะได้จากการค�านวณ  

โดยใช้แนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 103) 

 3. การวิเคราะห์การด�าเนินงานการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษทีส่องของ สงักดัส�านกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 

โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน แล้วน�ามาแปลความ

หมายของระดับการด�าเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่

สอง ของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร  

ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 103)  

 4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับ

การด�าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร ์สัน (Pearson,s  

Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้เกณฑ์ 

การวิเคราะห์ (r) ตามแนวคิดของรันยอนและฮาเมอร์ (Runyon  

and Hamber, 1996, p. 238)

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

เชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการด�าเนนิงานตามแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานค สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู ้

บรหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 

พบว่า การบรหิารเชงิกลยทุธ์ของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยภาพรวม

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X  = 4.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านพบว่าด้านที่มีค ่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการวิเคราะห ์

สภาพแวดล้อม การก�าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์  

การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

  1) การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม พบว่า ด้านการวเิคราะห์ 

ภารกิจและผลผลิต ผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมคณะคร ู

เพื่อศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับภารกิจของสถานศึกษาจากแหล่ง 

ข้อมูลต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.60) ด้านการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก ผู้บริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห ์

ด้านสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในพื้นที ่

ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.58)  

และด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด ตามล�าดับคือ  ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง 

นโยบายของสถานศึกษา (X  = 4.57) ผู้บริหารสถานศึกษามีการ

ประเมินคุณภาพของบุคลากรภายในสถานศึกษา (X  = 4.56) และ

วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรทางการศึกษามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X  = 4.52) ด้านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษาน�าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาเป็นแนวทางใน 

การจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.62)

  2) การก�าหนดกลยทุธ์ พบว่า มีค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  

คือ ผู้บริหารสถานศึกษามีการระดมความคิดเห็นของคณะครูและ

บคุลากรทางการศึกษา (X  = 4.59) และผู้บรหิารสถานศกึษาระบุ

แผนงาน โครงการ กจิกรรมเพือ่ด�าเนนิการตามแนวทางทีก่�าหนดไว้

เพือ่ให้สถานศกึษาบรรลตุามเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้มีค่าเฉลีย่อยูใ่น

ระดบัมากทีส่ดุ (X  = 4.54)

  3) การปฏบิตัติามกลยทุธ์ พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษามี

การก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผิดชอบและแต่งตัง้คณะท�างานปฏบิตัติาม

กลยทุธ์อย่างชดัเจน มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X  = 4.58) และ

ผู้บริหารสถานศึกษาจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ชัดเจน 

และครอบคลมุภารกจิของสถานศกึษามค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

(X  = 4.54)

  4) การควบคมุและการประเมนิกลยทุธ์ พบว่า ผูบ้รหิาร

สถานศึกษามกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิกลยทุธ์

ของสถานศึกษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ทีส่ดุ (X  = 4.58) และผู้บริหารสถานศึกษามกีารสร้างเครือ่งมือใน 

การประเมนิกลยทุธ์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกบัภารกิจมค่ีาเฉลีย่

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X  = 4.56)

 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูการด�าเนนิงานตามแนวทางปฏริปู

การศกึษาในทศวรรษทีส่องของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน
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เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า การด�าเนนิงานตามแนวทาง

การปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษทีส่องของผูบ้รหิารสถานศึกษา สังกดั

ส�านกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร โดยภาพรวมมค่ีาเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัมาก (X  = 4.47) เรยีงอนัดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย คอื ส่งเสรมิ

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร 

การจัดการเรียนรู้ การกระจายอ�านาจสู่เขตพื้นที่ โรงเรียน ชุมชน

ด�าเนินการให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบอย่างมีคุณภาพ

และทั่วถึง ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส่งเสรมิให้สถานศกึษามรีะบบการประกนัคณุภาพภายใน เพือ่น�าไป

สูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง พจิารณา

เป็นรายด้าน ดงันี้

  1) การจัดการศกึษาขัน้พ้ืนฐานทัง้ในระบบและนอกระบบ 

อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง พบว่า สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาให้ได้การรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  

มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (X  = 4.61) และสถานศกึษาตรวจสอบ 

ติดตามเด็กนักเรียนที่เข้าเกณฑ์การศึกษา ให้ได้เข้าศึกษาในพื้นที่ที ่

รบัผดิชอบมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X  = 4.52)

  2) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทาง 

การศกึษา พบว่า สถานศกึษามกีารพฒันาศกัยภาพครแูละบคุลากร

ทางการศกึษาในทกุทกัษะทีจ่�าเป็นในการจดัการศกึษา มค่ีาเฉลีย่อยู่

ในระดบัมากทีส่ดุ (X  = 4.59)

  3) การด�าเนินการให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า สถานศึกษามกีารจดัท�าหลักสตูรสถานศกึษา  

ตามกรอบหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทีเ่หมาะสมกบัสภาพชมุชน

และท้องถิน่ของตนเองมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X  = 4.60)

  4) การส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สารมาใช้ในการบรหิารการจดัการเรยีนรู ้พบว่า สถานศกึษา

มกีารวางแผนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีส่อดคล้องกบัแผนกลยทุธ์

ของสถานศกึษา และมกีารส่งเสรมิให้ครใูช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การจดัการเรยีนการสอนมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (X  = 4.62)

  5) การส่งเสรมิให้สถานศกึษามรีะบบการประกนัคณุภาพ

ภายใน เพ่ือน�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาอย่าง

ต่อเนือ่ง พบว่า สถานศกึษามกีารจดัท�าโครงสร้างการบรหิารทีเ่อือ้

ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู ่ในระดับมากที่ สุด  

(X  = 4.57)

 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร 

เชิงกลยุทธ ์ของผู ้บริหารสถานศึกษากับการด�าเนินการตาม 

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า มีความ

สัมพันธ์กันในระดับสูง (r
xy
 = .84) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก 

จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอืหากผูบ้รหิารโรงเรียนใดทีม่ี 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาที่ดี สถานศึกษานั้นก็จะมี 

การด�าเนนิงานทีส่อดคล้องและเป็นไปตามการด�าเนนิงานตามแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของสถานศึกษา

อภิปรายผล
 จากการศกึษาวจิยั มีประเดน็ส�าคญัทีไ่ด้จากการศึกษาวจิยั ดังนี้

 1. ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 

โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

บุญศรี ไชยบุดดี (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดท�า 

แผนกลยุทธ ์ของโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย  

จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ด้านการศึกษาสถานภาพ

โรงเรยีนอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของเสร ีขามประไพร 

(2547, บทคัดย่อ) ที่ท�าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

กลยุทธ์สถานศึกษา ของข้าราชการครูและคณะกรรมการสถาน

ศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานการประถมศึกษา

จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า สภาพการมีส ่วนร่วมใน 

การวางแผนกลยุทธ ์สถานศึกษา ของข ้าราชการครูและ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประชุม 

คณะครแูละผูมี้ส่วนเกีย่วข้อง เพือ่ก�าหนดภารกจิทีส่ถานศกึษาต้องปฏบิตัิ  

โดยค�านงึถงึล�าดบัความส�าคญัของภารกจิเหล่านัน้ และการน�าข้อมลู

จากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์และ 

แผนปฏบิตัเิพือ่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร การวเิคราะห์กลุม่ผูเ้รยีน  

และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายในสถานศกึษา ซึง่ประกอบด้วย การวเิคราะห์โครงสร้างนโยบาย

ของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพของบุคลากรภายใน 

สถานศึกษา การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงินและการบริการ 

ทางการศึกษา รวมถึงการใช้ทรพัยากรทางการศกึษาของสถานศกึษา 

นอกจากนี้ยังได้น�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
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ภายนอก ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ

เทคโนโลยี มาร่วมในการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคใน 

การจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย สถานการณ์ใน

ปัจจุบัน และเพื่อให้การด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา

บรรลตุามวตัถุประสงค์ขององค์กร จงึส่งผลให้การบรหิารเชงิกลยทุธ์

ของผู ้บ ริหารสถานศึกษา สั ง กัดส�า นักงานเขตหนองจอก 

กรงุเทพมหานคร ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ

 2. ผลการวิจัยพบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

ด้านการก�าหนดกลยทุธ์ ด้านการปฏบิตัติามกลยทุธ์ และด้านการควบคมุ 

และการประเมินกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวม 

และรายข ้ออยู ่ ในระดับมากสอดคล้องกับอิทธิพล สุทธิภูมิ  

(2546, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง กระบวนการวางแผนกลยุทธ์

ของ โรง เรียนระดับมั ธยมศึกษา  สั งกั ดกรมสามัญศึกษา  

จังหวัดสมุทรสาคร จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในโรงเรียนเล็กมี

การปฏิบัติการในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์อยู ่ในระดับมาก  

4 ด้าน คือ ด้านการจัดเตรียมการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการศึกษา

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้านการจัดวางทิศทางของโรงเรียน  

ด้านการก�าหนดกลยทุธ์ และปฏิบตักิารในล�าดบัท้ายสดุ สอดคล้องกบั 

บุญศรี ไชยบุดดี (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดท�า 

แผนกลยุทธ ์ของโรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอกันทรวิชัย  

จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนใน

โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นเรื่องการจัดท�า 

แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ

เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการประเมินผลและการรายงาน

อยู ่ ในล�าดับท ้ายสุด สอดคล ้องกับ พิมลพรรณ ดุษิยามี  

(2550, บทคัดย่อ) ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษาเอกชน พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตาม 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์  

การจดัโครงสร้างและทรพัยากร การจดับคุลากรและการอ�านวยการ 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การติดตามและประเมินผลอยู่ในล�าดับท้ายสุด 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ สถานศึกษาไม่

สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้ อาจเนื่องจาก 

สถานศึกษา มีกิจกรรมนอกแผนที่ต้องเร่งด�าเนินการก่อน ครูต้อง

ท�างานหลายด้าน ดังนั้น แผนงาน โครงการของสถานศึกษาจึงมี 

การปฏิบติัได้ไม่ครอบคลุมทกุแผนงาน โดยเฉพาะสถานศกึษาขนาดเลก็ 

ที่ขาดแคลนทั้งในเรื่องก�าลังคนและงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ บุญเลี้ยง ค�าชู (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย 

เรื่อง การด�าเนินงานสร้างแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า 

ปัญหาการปฏิบัติตามแผนขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไม่

สามารถปฏิบัติตามแผน ขาดความกระตือรือร้น ขาดก�าลังใจ และ

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณรงค์ เสนาฤทธิ์ (2540, บทคัดย่อ) 

ได ้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนการปฏิบัติการประจ�าปีของ 

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ ์  :  

กรณีศึกษาโรงเรียนล�าปาววิทยาคม ผลการวิจัยพบว่า ไม ่มี 

โครงการเฉพาะกิจ การส่ังการนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนไม่มีแผนการศึกษาระยะยาว การด�าเนินงานบางส่วนไม่

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด ในด้านการควบคุมและ

การประเมนิกลยทุธ์ พบว่าเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการควบคมุและประเมนิ

ผลกลยุทธ์ไม่ชัดเจน ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากความไม่เข้าใจใน

เป้าหมายทีไ่ม่ตรงกนั บคุลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ และ

ความตระหนกัในความส�าคัญของการควบคุมและประเมนิผลกลยทุธ์ 

สถานศึกษาบางแห่งบุคลากรมีภารกิจมากจึงอาจจะละเลยใน 

การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญเลี้ยง ค�าชู  

(2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การด�าเนินงานสร้างแผน

กลยทุธ์ของโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส�านกังานการประถมศกึษา 

จงัหวดัสรุนิทร์ ผลการวจิยัพบว่า ไม่มกีารประเมนิแผนการปฏบิตังิาน 

เนื่องจากบุคลากรมีภารกิจและกิจกรรมมากท�าให้ไม่มีเวลาจัดท�า

ระบบและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการติดตามและประเมินผล

ท�าให้การติดตามและประเมินผลไม่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ขจรเกียรติ มานิกลักษณ์ (2543, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย 

เรือ่ง กระบวนการวางแผนในโรงเรยีนประถมศกึษา สงักัดส�านกังาน

การประถมศกึษาจงัหวัดอดุรธานี ผลการวจัิย พบว่า ขัน้ตดิตามและ

ประเมนิผล ปัญหาคือ ไม่มกีารตดิตามประเมนิผลแผน ขาดบคุลากร

ที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลแผน และขาดแบบประเมิน

ผลแผนที่ได้มาตรฐาน จากปัญหาดังกล่าวสถานศึกษาจึงมีข้อมูลไม่

เพยีงพอทีจ่ะน�ามาใช้เพือ่ปรบัปรงุ และพัฒนาสถานศกึษา สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของ ไพโรจน์ กุลอึ้งประเสริฐ (2546, บทคัดย่อ)  

ผลการวจิยัพบว่า ขัน้ตอนการตดิตามและประเมนิผลแผน โรงเรยีน

ควรก�าหนดกรอบการตดิตามผล จดัท�าเครือ่งมือเก็บรวบรวมข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมูลและก�าหนดแนวทางการพัฒนาและสอดคล้องกับ

การศึกษาวิจัยของ สมพร เมืองแป้น (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
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วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน

สถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาต้องมีการประเมิน 

และการควบคุมกลยุทธ์ท่ีสอดรับกับนโยบายของหน่วยเหนือ  

ซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องด�าเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย

ผลผลิต จึงส่งผลให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สงักดัส�านกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร ด้านการปฏบิตัติาม

กลยทุธ์ และด้านการควบคมุและการประเมนิกลยทุธ์มค่ีาเฉล่ียน้อย

ที่สุด

 3. ผลการวิจัยพบว่าการด�าเนินการตามแนวทางปฏิรูป 

การศกึษาในทศวรรษทีส่องของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้  

และด้านการกระจายอ�านาจสู่เขตพื้นท่ีโรงเรียน ชุมชน มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมและรายข้อ อยู ่ในระดับมาก  

ด้านการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้

ในการบริหารการจัดการเรียนรู ้สอดคล ้องกับงานวิ จัยของ  

นิรันดร์ พรถาวร (2540, บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่องสภาพการบริหาร

โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิพายพั ตามแนวทางการปฏริปูการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ตามองค์ประกอบท่ีก�าหนดไว้ในบัญญัติ  

10 ประการ พบว่า ด้านสภาพการบริหารงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ 

การเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

สู ่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2547-2553  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547ข) ซึ่งได้ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ

และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ โดยพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ 

สื่อการเรียนพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู ้ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ การเพิ่มมาตรฐานการศึกษาและเพิ่ม 

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ในส่วนของแผนยทุธศาสตร์ 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547-2553 

(กระทรวงศึกษาธิการ ,  2547ก) ก็ ได ้ส ่ ง เสริมสนับสนุน  

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ พัฒนา 

การจัดการเรียน ร่วมพัฒนาหลักสูตรและสื่อนวัตกรรม ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และจัดการศึกษาส ่งเสริมการเพิ่มขีด 

ความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอาชีพ 

เพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษา ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อ 

มุ่งสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ด้านการกระจายอ�านาจสู่เขตพื้นท่ี 

โรงเรียน ชุมชน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา, 2547, หน้า 12-16 ) ว่าการจัดการศึกษาให้ยึด

หลักการศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาซ่ึงก็ได้สอดคล้องกับแนวนโยบายของแผน 

การศกึษาชาต ิ(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2552, หน้า 37-39)  

ที่ให ้มีการส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู ้ของ 

สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทกุภาคส่วนของสงัคม

ในการบรหิารจดัการศึกษา และสนบัสนนุส่งเสรมิการศึกษาในขณะ

เดียวกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  

(2550-2554) ฉบบัสรปุ (ส�านักคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 

2549, หน้า 61-65) ก็ได้ก�าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพคนและ 

สังคมไทยให้ก้าวสู ่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้ ภาคี 

การพฒันาทกุภาคส่วนมีบทบาทในการผลกัดนัแนวทางการพฒันาไปสู ่

การปฏิบัติบนพื้นฐานของความร่วมมือและประสานเชื่อมโยง 

การท�างานอย่างบูรณาการ ของภาครัฐ ธุรกิจเอกชนประชาสังคม

สถาบันทางสังคมประกอบด้วย ครอบครัว สถาบันการศึกษา  

สถาบันศาสนา สื่อสารมวลชน องค์กรระหว่างประเทศและในส่วน

ของส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้และในส่วนของ 

แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2547-2553 (ส�านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547ก) 

ได ้ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดย  

ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการมีส ่วนร่วมตรงกับการบริหาร 

จัดการศึกษาโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สอดคล้องกับ 

นงลักษณ์ วิรัชชัย (2549, หน้า 266) ที่วิจัยการศึกษารูปแบบ 

การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของประเทศที่ประสบความส�าเร็จ

ด้านการปฏริปูการศกึษากพ็บว่า การปฏิรปูการเรยีนรูท้ั้งโรงเรียนที่

เหมาะสมกับสังคมไทยคือการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

คือโรงเรียนกับองค์กรภาคธุรกิจ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนเข้าใจแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้ การเชิญผู้ปกครองมา

ร่วมกิจกรรมการแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียน การร่วมมือใน 

การระดมทรพัยากร การตรวจสอบสภาพการณ์ของโรงเรยีน เพือ่ให้

เกดิการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรยีนกบัผูป้กครองและชมุชน จงึส่งผล

ให้การด�าเนนิการตามแนวทางปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษท่ีสองของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกดัส�านกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 

ด้านการส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
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ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ และด้านการกระจายอ�านาจสู ่

เขตพื้นที่ โรงเรียน ชุมชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

 4. ผลการวิจัยพบว่า การด�าเนินการตามแนวทางปฏิรูป 

การศกึษาในทศวรรษทีส่องของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังาน

เขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร ด้านการส่งเสรมิให้โรงเรยีนมรีะบบ

การประกันคุณภาพภายในเพ่ือน�าไปสู ่การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ล�าดับน้อยท่ีสุด 

สอดคล้องกับ นิชากร หงส์สอ (2550, บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่อง  

การด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์การปฏริปูการศกึษา ของสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบว่า  

มีการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ด้านปฏิรูป

หลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุดคือ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการน�า

หลักสูตรไปใช้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับรายงานสมรรถนะ 

การศกึษาไทยในเวทสีากลเมือ่ปี 2551 โดยส�านกังานเลขาธกิารสภา

การศึกษาว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปไม่รู้หนังสือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

7.4 เด็กไทยวัยเดียวกันมีความสามารถด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ต�่า สมรรถนะด้านการศึกษาไทยอยู่อันดับที่ 43 

จากจ�านวนทัง้สิน้ 55 ประเทศ ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่า ระบบการศึกษา

ที่มีและใช้อยู ่นั้นผู ้ส�าเร็จการศึกษายังมีคุณภาพตลอดจนทักษะ 

ความสามารถต�า่ ขาดความต่อเนือ่ง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการจดัการเรยีน 

การสอนของสถานศึกษายังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ขาดระบบ 

การตรวจสอบ ประกันคณุภาพทีมี่คณุภาพ จงึส่งผลให้การด�าเนนิการ 

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สั ง กัดส�า นักงานเขตหนองจอก กรุ ง เทพมหานคร  

ด้านการส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  

เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง

มีค่าเฉลี่ยอยู่ล�าดับสุดท้าย

 5. ความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากับการด�าเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สองของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันในทางบวกใน

ระดบัสงู อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเป็นความส�าคัญ

ทางบวกจงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้กล่าวคอืหากผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาใดทีม่กีารบริหารเชงิกลยทุธ์ในสถานศกึษาทีด่ ีการด�าเนนิการ

ตามแนวทางการปฏิรปูการศึกษาในสถานศกึษาจะมรีะดับเพิม่มาก

ขึ้นด้วย เนื่องจากการด�าเนินงานตามขั้นตอนของการบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนั้น

เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ  

อนุรัตน์ วงค์เทวราช (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษากลยุทธ์สู่ความ

ส�าเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1  

ผู้วิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามกลยุทธ์  

สู่ความส�าเร็จของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม 

เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับ  

วรศักดิ์ ศรีสง่า (2541, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการประเมินผล

โครงการปฏิรูปการศึกษา ส�านักงานประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

พบว่า ผลการด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร

มากกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีการศึกษาหาความรู ้  

ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนและชุมชนมีส่วนร่วมใน

การบริหารใช้เวลาทุ่มเทให้กับงานโรงเรียนอย่างเต็มที ่มคีวามโปร่งใส

ยุติธรรม และมีการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้มีการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองและน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวก�าหนด

นโยบายในการด�าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ

สถานศึกษา เมื่อสถานศึกษามีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ จะท�าให้การขับเคล่ือนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สองของสถานศึกษาส�าเร็จได้ด้วยดี ดังนั้นผู้บริหาร

สถานศึกษาจ�าเป็นที่จะต้องบริหารสถานศึกษา โดยใช้การบริหาร

เชิงกลยุทธ์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

การก�าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุมและ 

การประเมินกลยุทธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการปฏิรูป

การศกึษาทีรั่ฐบาลก�าหนด จะท�าให้การด�าเนนิงานปฏริปูการศกึษา

ในทศวรรษที่สองประสบความส�าเร็จต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 จากผลการศึกษาพบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกดัส�านกังานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 

ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์  ด้านการควบคุมและการประเมิน

กลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับ 

การส่งเสรมิ พฒันา แสดงออกด้านมกีารก�าหนดหน้าทีค่วามรับผดิชอบ  
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ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาอย่าง

ชัดเจน จัดเตรียมข้อมูลปัจจุบันที่มีความถูกต้อง ครอบคลุมภารกิจ

ของสถานศึกษา มีการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ม ี

ส่วนร่วมในการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศกึษาให้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง

ได้มีส ่วนร่วมระดมความคิดในการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 

สถานศึกษาตั้งไว้ และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตนตามกลยุทธ์

ของสถานศึกษา ที่วางไว้ตามปฏิทินปฏิบัติงานให้มากขึ้น

  1.2 จากการศึกษาพบว่า การด�าเนินงานตามแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมให้ 

สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อน�าไปสู ่ 

การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาอย่างต่อเนือ่งมค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรม ี

ความสามารถในการจดัท�าโครงสร้างการบรหิารทีเ่อือ้ต่อการพฒันา

คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา มีการจัดระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมูลเพียงพอต่อ 

การด�าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการก�าหนด

มาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีการด�าเนิน

การพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามแผนทีต่ัง้ไว้ ก�ากบั

ติดตามการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  1.3 จากการศึกษาพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัการด�าเนนิงานตามแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา

ควรได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้เป็นผู้ท่ีมีทักษะในการบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการน�าไปสู ่ความส�าเร็จของ 

การด�าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ให้มีคุณภาพต่อไป

 2. ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

การควบคมุและการประเมนิกลยทุธ์ ของผูบ้รหิารสถานศึกษาสังกดั

ส�านกังานเขตหนองจอก หรอืสถานศึกษา ในสงักดัส�านกังานเขตอืน่

  2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษท่ีสอง ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร

  2.3 ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

เชงิกลยทุธ์กบัการด�าเนนิงานการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง 

ของสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตอื่น
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