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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 2)
ศึกษาระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 จานวน 288 คน โดยใช้การเทียบสัดส่วนและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการสร้างจิตพิสัย ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร และด้านการมีส่วนร่วม ตามลาดับ 2) ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการกาหนดกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ด้านการ
กาหนดทิศทางองค์กร และด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ตามลาดับ และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา (Y) ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม (X4) ด้านการสร้างจิตพิสัย (X3) ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (X2) และด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร (X1) ได้ค่าประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว ร้อยละ 84.50


สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ Y tot = 0.316 + 0.427(X4) + 0.237(X3) + 0.147(X2) +
0.121(X1)
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Abstract

The purpose were to study: 1) the level of factors strategic administration of school
administrators, and 2) the level of compliance process the strategic administration of school
administrators, and 3) the factors affecting to the strategic administration of the school administrators
in Phetchaburi province of schools under secondary educational service area office 10. The research
samples were 288 in informants consisted of teachers schools in Phetchaburi province of schools
under secondary educational service area office 10 using the ratio and simple random sampling.
The research instrument was a 5-rating scale questionnaire. The statistics used in the analysis were
the mean, standard deviation and stepwise multiple regression analysis.
The research results were as follows: 1) the factors strategic administration of school
administrators as a whole, were at a high level. Considering in each aspect by sorting the average
from descending as follows the affective domain, the human resource management, the executive
leadership, and the participation, respectively, 2) the compliance process the strategic
administration of school administrators as a whole, were at a high level. Considering in each
aspect by sorting the average from descending as follows the strategy, the compliance strategy, the
control and evaluation strategy, the direction the organization, and the environment analysis,
respectively, and 3) the factors affecting to the strategic administration of the school administrators
including to: the participation (X4), the creating karma (X3), the human resource management (X2),
and the executive leadership (X1), with be adjusted performance prediction (adjusted R2) was
84.50%, and equation of prediction was



Y tot = 0.316 + 0.427(X4) + 0.237(X3) + 0.147(X2) + 0.121(X1).

Keywords: Process management, Strategic administration
บทนา

ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อองค์การ ผู้นาระดับสูงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีการคิดและการบริหารแบบใหม่ที่
สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง ได้มีความพยายามในการวางแผนกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ที่ครอบคลุมกิจการทั้งหมด
ขององค์ การ ทาให้ มีการนาเอาเรื่องของกระบวนการบริหารงานโดยเฉพาะการน ากลยุ ทธ์ ไปปฏิบัติ เช่น การจั ด
โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการควบคุมและประเมินผล
กลยุทธ์เข้ามาบูรณาการร่วมกัน เป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยผู้นาระดับสูงขององค์การ ซึ่งเป็นระดับกลยุทธ์
เป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การในทุกขั้นตอน ซึ่ง การบริหารเชิง
กลยุทธ์ประกอบด้วยกิจกรรมที่เป็นองค์ประกอบขั้นพื้ นฐาน 4 กิจกรรมคือ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic
Analysis) 2) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3) การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
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4) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) กิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมนี้มีความสัมพันธ์
และเป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน (ทรงศักดิ์ ศรีวงษา, 2550 : 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ได้กาหนดแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาไว้ในมาตรา 8 (2) ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักการให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา
9 ว่า การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาต้องยึดหลักการกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คานึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อื่น และมาตรา 39 ที่กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
มาตรา 44 กาหนดเจตนารมณ์ให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีอิสระคล่องตัวในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยการนาแนวคิดหลักของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่เน้นการบริหารในรู ปองค์คณะบุคคล คือ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอานาจจากส่วนกลางและเขตพื้นที่
การศึกษาไปยังสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2-3) และในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มี
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรมหาชน ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก กาหนดให้มีการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยครั้งหนึ่ง
ในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น โดยเฉพาะ
การปฏิรูปการบริหารและการจัดการของหน่วยงานทางการศึกษาใหม่ ทาให้หน่วยงานทางการศึกษามีอิส ระ
มากขึ้น ปรับเปลี่ยนการตัดสินใจจากส่วนกลางเป็นการตัดสินใจในพื้นที่ทุกส่วนของสังคมตั้งแต่ประชาชน ครอบครัว
ชุมชน สถาบัน องค์กรพัฒนาเอกชน ธุรกิจเอกชนและองค์กรภาครัฐมีส่วนร่วม และรับผิดชอบการจัดการศึกษาอย่าง
เต็มศักยภาพ (วิเชียร เวลาดี, 2548 :1) กระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโดย
การปฏิ รูปการศึกษา กาหนดแนวทางการปฏิรู ปการศึกษาไว้ คือ การปฏิรู ปโรงเรี ยนหรือ สถานศึกษา ปฏิรูปครู
บุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนเป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาที่สาคัญที่สุด ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีบทบาทในการดาเนินการปฏิรูปการศึกษา ผลจากการ
ดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ที่มุ่งพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษา การจัดการของ
โรงเรียนและการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนจะประสพความสาเร็จต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่
ดี และคุณธรรมของผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้นาของบุคลากรในโรงเรียน (สินินธร จันทร์ผล, 2549 : 1)
ในการบริหารงานโรงเรียนจาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมจัดการศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน เข้ามามีบทบาทในการมีส่ว น
ร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษามากขึ้น บทบาทสาคัญที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นการพัฒนาชุมชนและใน
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ขณะเดียวกันต้องดึงชุมชนให้เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนด้วย อมรวิชช์ นาครทรรพ (2548 : 68-69) กล่าวถึง การมีส่วน
ร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ความร่วมมือ การช่วยเหลือหรือการให้การสนับสนุน
ในการทางาน หรือการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นวัตถุประสงค์ร่วมกัน ปกติมักจะ
แบ่งเป็นการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคลหรือระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างฝ่ายสองฝ่าย การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาควรมีการกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษากับสถานศึกษาเพราะสมาชิกในชุมชนบางส่วนคิดว่า การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่สาคัญของ
สถานศึกษาเท่านั้นผู้ปกครอง ชุมชนไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ถ้าจะให้
มีส่วนร่วมไม่รู้ว่าจะมีส่วนร่วมในเรื่องใด ทาอย่างไรตนเองเป็นผู้มีความรู้น้อย ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นโดยสอดคล้อง
กับแนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สถานศึกษาได้กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตั้งแต่การกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมปฏิบัติ และร่วมประเมินผลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนธยา พลศรี, 2549 : 190)
การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล อย่างยั่งยืน และเป็นที่ต้องการของ
ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดทั้งบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนั้น นักวิชาการทางการบริหาร
การศึกษาหลายท่านต่างแสดงทัศนะตรงกันว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญ และผู้บริหารสถานศึกษา
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2548 : 121)
กล่าวถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนว่ามีบทบาท อันได้แก่ 1) เป็นผู้กาหนด
รูปแบบหรือแนวทาง การประสานงาน ว่ามีแนวทางรูปแบบของความสัมพันธ์ ควรจะเป็นรูปแบบใดและการประสาน
สัมพันธ์ จะทาโดยทางใด 2) เป็นผู้ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ด้วยตนเองหรือในบางครั้งจะต้องเป็นผู้
ประสานงานระหว่างชุมชนกับแหล่งวิทยาการหรือหน่วยงานอื่นในการพัฒนาชุมชน 3) เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงมาสู่
ชุมชนและในบางครั้งผู้บริหารจะเป็นผู้ริเริ่มที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี มีประโยชน์แก่ชุมชน และ 4) เป็นผู้
แก้ ปั ญหาปั ญหาบางประการของชุ มชนไม่ สามารถตกลงกั นได้ จ าเป็ น ต้ องอาศั ยความช่ วยเหลื อแนะน าจาก
บุคคลภายนอก ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน
จากการที่ ผู้ บริ หารสถานศึ กษาเป็ นผู้ ที่ มี บทบาทส าคั ญในการก าหนดนโยบายแนวทาง การบริ หาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิผล แต่ด้วยปัญหาหลักของการจัดการศึกษาไทยในช่วงที่ผ่านมามีหลายด้าน ด้านหนึ่ง
ในนั้นคือปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาที่พบว่า มีสาเหตุ มาจากการ
บริหารแบบรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง การขาดเอกภาพด้านนโยบาย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการจัดสรร
งบประมาณ ทาให้ผู้ปฏิบัติต้องคอยรับคาสั่งจากส่วนกลาง ขาดการมีส่วนร่วมคิดและร่วมทา จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
การประสานงานด้านนโยบายและด้านการปฏิบัติขาดประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพและ
ขาดความโปร่งใส และที่สาคัญ คือ ปัญหาความด้อยประสิทธิภาพของผู้บริหารการขาดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผู้บริหารโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 25) พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จ
ทางด้านการจัดการศึกษานั้น องค์ประกอบสาคัญของความสาเร็จในอันดับต้น ๆ คือ พฤติก รรม การบริห ารที่ไ ด้
แสดงออกถึงความร่วมมือกับบุคลากร สังคม และชุมชน ให้เกิดการยอมรับ ให้ความ ร่วมมือและปฏิบัติตาม
จะส่งผลให้สถานศึกษาประสบความสาเร็จ ซึ่งปัจจัยหลักย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
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ในฐานะผู้นาของสถานศึกษาที่มีบ ทบาทหน้า ที่และความรับ ผิด ชอบต่อการจัด การศึกษาโดยตรงจะต้องเป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและกระบวนการปฏิรูปการศึกษา (นิโรธ สมัตตภาพงศ์, 2550 : 5) ดังที่ เรนซิส ไลเคิร์ท
(Rensis Likert, 1961 อ้างถึงใน สุพจน์ วิชัยศรี, 2550 : 12) ได้ศึกษาวิจัยพบว่า การจัดองค์การบริหารที่ดีมี
ประสิทธิภาพที่ใช้บริหารแล้วจะได้ทั้งงานและน้าใจคนนั้นต้องเกิด จากองค์ประกอบของการบริหารสาคัญ 6
ประการ กล่าวคือ แบบการบริหารใดมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิบัติหรือสภาพการจัดองค์
การบริหารขององค์ประกอบต่อไปนี้คือ 1) การเป็นผู้นา (Leadership) 2) การจูงใจ (Motivation) 3) การติดต่อสื่อสาร
(Communication) 4) การตัดสินใจ (Decision Making) 5) การกาหนดเป้าหมาย (Goal Setting) และ 6) การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน (Control) เพราะฉะนั้นภารกิจหลักทั้ง 6 งานของโรงเรียนจะดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงใดนั้น ผู้บริหารจาเป็นต้องแสดงพฤติกรรมการบริหารให้เหมาะสมกับงานทั้ง 6 งาน เพื่อนาพา
โรงเรียนให้ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างสูงสุด
ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการเป็นอีกปัญหาสาคัญหนึ่งที่ทาให้ผู้บริหารไม่บรรลุผลในการจัด
การศึกษา มีสาเหตุที่สาคัญก็คือ การขาดการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งมีผลมาจากการจัดการศึกษาของไทยมักถูก
มองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐ ของสถานศึกษา ของผู้บริหาร และครูที่มีระบบราชการเป็นกลไกสาคัญของการจัดการ
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของไทยแปลกแยกจากวิถีชีวิต ไม่มีกลไกทางสังคมที่เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของผู้บริหาร
และครู ซึ่งในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนั้นถือว่าเป็นหน้าที่สาคัญประการหนึ่งของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้อง
ดาเนินการอย่างมีเป้าหมาย โดยต้องอาศัยนโยบายและการบริหารจัดการเป็นหลักการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนจึงขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียนบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนจึงขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนบทบาทของผู้บ ริหารโรงเรีย นเป็นส่วนหนึ่งที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หากผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวคิด
ของโคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1980 : 219-222 อ้างถึงใน สุเทพ สังกะเพศ, 2550 : 35) อภิญญา
กังสนารักษ์ (2548 : 14-15) ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2548 : 143) (สถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัยสภาวะ
แวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 อ้างถึงใน ปาริชาต สถาปิตานนท์และคณะ, 2549 : 23-24) และสมคิด
พรมจุ้ย และคณะ (2550 : 14) เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและจาแนกขั้นตอนของการมีส่วนร่วมออกเป็น 6 ด้าน
ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหา
4) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน 5) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 6) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลจะ
ส่งผลให้การบริหารศึกษาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และยังเป็นการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวางแผนการดาเนินการในการบริหารหรือที่
เรียกว่าการวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งสาคัญมากและถือเป็นกิจกรรมแรกที่โรงเรียนจะต้องจัดทาเพราะแผนกลยุทธ์
เป็นแผนงานหลักที่แสดงถึงภาระงานแนวโน้มของความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษาของตนเองและ
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้การดาเนินการต่างๆ สามารถดาเนินไปได้อย่างมีระบบและมีหลักเกณฑ์
สถานศึกษาสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 10 จั งหวั ดเพชรบุ รี เป็ นหน่ วยจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา โดยได้กาหนดนโยบายให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาขึ้น เริ่มตั้งแต่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของ
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สถานศึกษา การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษา รู้จุดแข็ง จุดอ่อนและสถานการณ์ของ
สถานศึกษา กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมของสถานศึกษาอย่างชัดเจน และปรับระบบการทางานใน
ปัจจุบันให้รับกับการดาเนินงานสู่จุดมุ่งหมายที่สถานศึกษาต้องการในอนาคต แต่ในการดาเนินการวางแผน
กลยุทธ์ของสถานศึกษาที่ผ่านมายังพบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย เช่น ขาดบุคลากรในการทาหน้าที่
เป็นคณะทางานในการวางแผนกลยุทธ์ งบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่
กาหนดไว้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สาคัญเช่นกัน แต่นอกจากการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาแล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การปรับรูปแบบและการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคตให้ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึง
จาเป็นต้องทบทวนแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้สอดรับกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรียนและคุณภาพของผู้เรียนในอนาคต (สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10, 2557 : 5)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ ของผู้ บริหารสถานศึกษา ในจั งหวัดเพชรบุ รี สังกัดสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อที่
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษานาผลการวิจัยไปประยุกต์เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2. เพื่อศึกษาระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
วิธีดาเนินการ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จานวน 1,033 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอน โรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จากการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรคานวณในการหาจานวน
กลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553 : 123) ใช้การเทียบ
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สัดส่วนและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยวิธีการจับฉลากเพื่อกาหนดบุคคลผู้ให้ข้อมูล
ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 288 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาตัวแปรตามรายละเอียด ดังนี้
2.1 ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสร้างจิตพิสัย และการมีส่วนร่วม
2.2 ตัวแปรตาม คือ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การกาหนดทิศทางองค์กร การกาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุมและประเมินผล
กลยุทธ์
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่ อกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ น จ านวน 1 ฉบั บ โดยแบ่ งออกเป็ น 3 ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็น แบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้ บริ หารสถานศึ กษาในจั งหวั ดเพชรบุ รี สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 10 มี 4 ด้ า น
ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างจิตพิสัย ด้านการมีส่วน
ร่วม ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มี 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้านการกาหนดทิศทางองค์กร
ด้ า นการก าหนดกลยุ ท ธ์ ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ์ แ ละด้ า นการควบคุ มและประเมิ นผลกลยุ ทธ์ ลั กษณะ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นระบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้เกณฑ์น้าหนักคะแนนและ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550:107-108) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4. การสร้างเครื่องมือในการศึกษา
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นสร้างแบบสอบถามเป็นรายข้อตามขอบข่ายและเนื้อหาที่กาหนด โดยให้
ครอบคลุมกรอบแนวคิดในหัวข้อเรื่อง ปัจจัยและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาแก้ไข นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3
ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขสานวนภาษาที่
ใช้ นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากร
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา จานวน 30 คน จาก
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการวิจัย นาแบบสอบถามที่ได้รับคืน
มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 จากนั้นทาการวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่ อมั่น (Reliability) ด้วยวิ ธีการหาค่าสั มประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
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(Cronbach, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2549 : 99) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ
0.988 แสดงรายละเอียดค่าความเชื่อมั่นเป็นรายด้านดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ตัวแปร
ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างจิตพิสัย
ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ด้านการกาหนดทิศทางองค์กร
ด้านการกาหนดกลยุทธ์
ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์
ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์
รวมทั้งฉบับ

ค่าความเชื่อมั่น
0.929
0.923
0.949
0.940
0.911
0.957
0.948
0.921
0.955
0.988

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยวางแผนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
5.1 ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีถึงผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ การวิจัย
5.2 ผู้วิจัยนาหนังสือจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ถึง
ผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.3 ผู้วิจัยดาเนินการจัดส่งแบบสอบถาม ให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นรายสถานศึกษา ตามจานวนที่กาหนด
5.4 ผู้วิจัยติดตามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเอง เพื่อให้ได้แบบสอบถามครบตามจานวน
กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ในการวิจัยครั้งนี้
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 วิ เคราะห์ สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามโดยค านวณหาค่ าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
6.2 วิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวั ด
เพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
808

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

สรุปผลการศึกษา
1. ปัจจัย ที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจ จัย ที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและราย
ด้าน
n = 288
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
S.D. ระดับการปฏิบัติ อันดับ
X
1. ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร
3.98
0.58
มาก
3
2. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4.00
0.57
มาก
2
3. ด้านการสร้างจิตพิสัย
4.02
0.55
มาก
1
4. ด้านการมีส่วนร่วม
3.96
0.54
มาก
4
เฉลี่ย
3.99
0.50
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.99 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการสร้างจิตพิสัย ( X = 4.02,
S.D. = 0.55) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( X = 4.00, S.D. = 0.57) ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร ( X = 3.98,
S.D. = 0.58) และด้านการมีส่วนร่วม ( X = 3.96, S.D. = 0.54)
2. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ตารางที่ 3 แสดงค่า เฉลี ่ย ส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน และระดับ กระบวนการบริหารเชิ งกลยุ ทธ์ ของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมและรายด้าน
n = 288
ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
S.D. ระดับการปฏิบัติ อันดับ
X
1. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
3.95
0.56
มาก
5
2. ด้านการกาหนดทิศทางองค์กร
4.01
0.59
มาก
4
3. ด้านการกาหนดกลยุทธ์
4.08
0.56
มาก
1
4. ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์
4.05
0.54
มาก
2
5. ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์
4.03
0.58
มาก
3
เฉลี่ย
4.02 0.51
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่ า ระดับ กระบวนการบริหารเชิง กลยุ ทธ์ ของผู้ บริหารสถานศึกษา ในจั งหวั ด
เพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.51) เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการกาหนดกลยุทธ์ ( X = 4.08, S.D. =
0.56) ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ( X = 4.05, S.D. = 0.54) ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ( X = 4.03, S.D. =
0.58) ด้านการกาหนดทิศทางองค์กร ( X = 4.01, S.D. = 0.59) และด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( X = 3.95,
S.D. = 0.56) ตามลาดับ
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ตารางที่ 4 ค่าน้าหนักความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยภาพรวม (Ytot)
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้า

B
S.E.
t
Sig
สมการตามลาดับความสาคัญ
ด้านการมีส่วนร่วม (X4)
0.427 0.037 0.463 11.384 0.000**
ด้านการสร้างจิตพิสัย (X3)
0.237 0.035 0.256 6.802 0.000**
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (X2)
0.147 0.040 0.161 3.707 0.000**
ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร (X1)
0.121 0.035 0.138 3.458 0.001**
ค่าคงที่
0.316
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
0.921
0.847
ประสิทธิภาพในการทานาย (R 2 )
0.845
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว
0.20074
ความคลาดเคลื่อนในการทานาย
** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึก ษา ในจัง หวัด
เพชรบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม (X4) โดยมีค่าน้าหนัก
เท่ากับ 0.427 ด้านการสร้างจิตพิสัย (X3) โดยมีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.237 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (X2) โดยมี
ค่าน้าหนักเท่ากับ 0.147 และด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร (X1) โดยมีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.121 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ 0.921 ประสิทธิภาพในการทานาย ร้อยละ 84.70 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย
ร้อยละ 20.07 โดยสามารถสร้างสมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้
สมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบ


= 0.316 + 0.427(X4) + 0.237(X3) + 0.147(X2) + 0.121(X1)
สมการการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
Y tot


Z tot

= 0.463(X4) + 0.256(X3) + 0.161(X2) + 0.138(X1)

การอภิปรายผล
จากผลของการวิจัย ผู้วิจัยขอนาเสนอประเด็นสาคัญที่ค้นพบมีรายละเอียดดังนี้
810

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ได้ดังนี้ ด้านการสร้างจิตพิสัย ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นา
ของผู้บริหาร ทั้ งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความจาเป็นของปั จจัยที่จะส่งผลต่อ การบริห ารเชิง
กลยุท ธ์ซึ่ง ถือว่า เป็น งานหลักของสถานศึกษาที่ผู้บ ริหารจะต้องแสดงความมีภาวะผู้นา การบริห ารจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างจิตพิสัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อให้การบริหารงานมี ประสิทธิภาพมากที่สุด
ดังที่ อนิวัช แก้วจานงค์ (2551 : 11-13) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่อาจส่งผลให้การบริหารเชิงกลยุทธ์บรรลุผลสาเร็จมีดังนี้
การกาหนดทิศทางองค์การ ศักยภาพและขีดความสามารถของผู้บริหาร บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร การดาเนินงานตามกระบวนการการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมและการแข่งขัน โอกาส
และข้อจากัดสาหรับแต่ละองค์การธุรกิจ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ทรัพยากรขององค์การ ซึ่งการปฏิบัติการกล
ยุทธ์เป็นส่วนสาคัญต่อความสาเร็จของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารนากลยุทธ์ไปใช้ภายใต้เครื่องมือสนับสนุนที่
สาคัญได้แก่ ภาวะผู้นา โครงสร้างองค์การ ระบบข้อมูลและการควบคุม รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ หาก
ปราศจากการปฏิบัติการกลยุทธ์ที่เหมาะสมแม้จะมีกลยุทธ์ที่ดีผ่านการกลั่นกรองจากการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งเพียงใดก็
สามารถล้มเหลวได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ บาลด์วิน (Baldwin, 1994 อ้างถึงใน พรรณนภา อิงพงษ์พันธ์, 2554 :
100) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง เพื่อวินิจฉัยและทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนและยับยั้งการนารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ในโรงเรียน 10 คน ผลการศึกษา
พบว่า มีปัจจัยที่สนับสนุนการนารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ ได้แก่ ความเป็นวิชาชีพของบุคลากร การสมาน
สามั คคี ของบุ คลากร ภาวะผู้ น าของครูใหญ่ เปิ ดเผยความต้ องการเปลี่ ยนแปลงบุ คลากรและการสื่ อสารอย่ างมี
ประสิทธิภาพ และการสนับสนุนสานักงานจากท้องถิ่น
2. ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย 3 ลาดับ ได้ดังนี้ ด้านการกาหนดกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์มีความสาคัญต่อการบริหารองค์กรในปัจจุบัน เนื่องจากการที่องค์กรต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี
วิธีการที่ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต ส่งผลให้
ผู้บริหารต้องปรับวิธีการบริหารให้ทันต่อสถานการณ์ สามารถกาหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้องค์กรได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้กาหนดกลยุทธ์และนากลยุทธ์ที่วางไว้ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งประเมินและควบคุมกลยุทธ์ที่เกิด
จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังที่ มณฑา จาปาเหลือง (2554 : 92) ได้สรุปการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็น
หลักการบริหารที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคมที่มีการแข่งขันสูงในยุคของการจัดการความรู้ ดังนั้น
ผู้บริหารในองค์กรจะต้องใช้กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง มีการปรับปรุงและสร้างแผนกล
ยุทธ์เพื่อสร้างข้อมูลป้อนกลับตลอดเวลา โดยกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
811

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ขององค์กร การกาหนดทิศทาง การกาหนดกลยุทธ์/การสร้างกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับ เพิร์ซและโรบินสัน (Pearce and Robinson, 2000 : 9-10) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า การใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ไปดาเนินการจะช่วยให้ผู้จัดการทุกระดับของบริษัทได้เข้า
มาทางานร่วมกัน ทั้งด้านการวางแผนและการนาแผนงานไปปฏิบัติ การให้ผู้จัดการทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทางาน ย่อมก่อให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงพฤติกรรม (Behavioral Consequences) ในแง่ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่
มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือทาให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
พร้อมที่จะอุทิศตนอุทิศเวลามุ่งมั่นทางานร่วมกัน เพื่อให้งานเดินหน้าไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ ไม่
สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ แต่มีความหมายอย่างยิ่งในเชิงการจัดการ สอคล้องกับงานวิจัยของ พรรณนภา อิงพงษ์
พั นธ์ (2554 : 150-151) ได้ ศึกษาเรื่ องการบริ หารเชิ งกลยุ ทธ์ ของผู้ บริ หารกั บผลการปฏิ บั ติ งานวิ ชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหาร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินกลยุทธ์ และการกาหนดกลยุทธ์ ตามลาดับ
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสร้างจิตพิสัย ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร แสดงให้เห็นว่าทุกปัจจัยส่งผลต่อ กระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
จังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ในการ
จัดการศึกษา โดยได้กาหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทาแผนกลยุทธ์ ทางการศึกษาขึ้น เริ่มตั้งแต่การ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของ
สถานศึกษา รู้จุดแข็ง จุ ดอ่อนและสถานการณ์ของสถานศึกษา กาหนดเป้าหมายและวัต ถุป ระสงค์รวมของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน และปรับระบบการทางานในปัจจุบันให้รับกับการดาเนินงานสู่จุดมุ่งหมายที่สถานศึกษา
ต้องการในอนาคต โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายแนวทาง การบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิผลโดยอาศัยทักษะภาวะผู้นาของผู้บริหาร การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ การสร้างจิตพิสัยและ
การมีส่วนร่วมขอบบุคลากรในสถานศึกษา ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 อ้างถึงใน สินินธร จันทร์ผล, 2549 : 1)
ได้มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาโดยการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีบทบาทในการ
ดาเนินการปฏิรูปการศึกษา ผลจากการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข มีความเป็นไทย
มีศักยภาพในการศึกษา การจัดการของโรงเรียนและการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนจะประสพความสาเร็จต้อง
อาศัยความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่ดี และคุณธรรมของผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้นาของบุคลากรในโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการนาผลการวิจัยไปใช้
812

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในอันดับ
สุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารตาม
ระดับความรู้ความสามารถของแต่ละคนอย่างเต็มที่
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน และร่วมกันสรุปและจัดลาดับสภาพปัญหา
เพื่อนาไปการวางแผนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อสถานศึกษามากที่สุด
1.3 จากผลการวิจั ยพบว่ า ปั จจั ยทุ กปั จจั ยส่ งผลต่ อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้แก่ ด้านการสร้างจิตพิสัย ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร และด้าน
การมีส่วนร่วม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรพัฒ นาทักษระดับการบริหารทั้ง 4 ด้านมาประยุกต์ใช้กับ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาแสดงภาวะผู้นาในการสร้างจิตพิสัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยมุ่งสร้างผลประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาเป็นหลัก
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางหรือรู ปแบบการพัฒนากระบวนการบริหารเชิงกลยุ ทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารเชิง กลยุท ธ์ใน
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