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บทคัดย่อภาษาไทย 

59252307 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ ์/ ประสิทธิผลของโรงเรียน 

นางสาว จุรีรัตน์ ม่วงนา: ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 จ านวน 52 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน และ 2) ครู 
จ านวน 1 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 104 คน เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์ตามแนวคิดของฮิทท์ ไอร์แลนด์ และ ฮอสคิสสัน และประสิทธิผลของโรงเรียนตามแนวคิดของฮอย และมิสเกล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ด้าน คือ มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม  และ
อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย  คือ การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล การ
บริหารทรัพยากรในองค์การ  สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล และการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ คุณภาพโดยทั่วไป ความใส่ใจในงาน  ความพึงพอใจในการ
ท างาน  การลดอัตราการลาออกกลางคัน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59252307 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : STRATEGIC LEADERSHIP / SCHOOL EFFECTIVENESS 

MISS CHUREERAT MUANGNA : THE STRATEGIC LEADERSHIP ADMINISTRATOR 
AND THE EFFECTIVENESS OFSCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 8 THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SAKDIPAN TONWIMONRAT, 
Ph.D. 

The purposes of this research were to identify : 1) The strategic leadership administrator under 
The Secondary Educational Service Area Office 8. 2) The effectiveness of school under The Secondary 
Educational Service Area Office 8. and 3) the relationship between the strategic leadership 
administrator  and the effectiveness of school under  The Secondary Educational Service Area Office 8. 
The samples were 52 schools under The Secondary Educational Service Area Office 8. The respondents 
from each school were  an executive administrator and teacher, in the total of 104  respondents. The 
instrument employed for data collection was a opinionnaire about the strategic leadership administrator 
concept based on Hitt, Ireland and Hoskisson and the effectiveness of school based on Hoy and Miskel. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation 
and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.          

The research findings were as follows : 

1. The strategic leadership administrator under The Secondary Educational Service Area Office 
8, as a whole were at a high level and an individual was at highest level 1 clause and high level 4 clause. 
The arithmetic mean ranking from the highest to lowest were as follows; 1) emphasizing ethical 
practices, 2) establishing  balanced organizational controls, 3) effectively managing the firm’s resource 
portfolio, 4) sustaining an effective organizational culture, 5) determining strategic direction. 

2. The  effectiveness of school under The Secondary Educational Service Area Office 8, as a 
whole and an individual, were at a high level. The arithmetic mean ranking from the highest to lowest 
were as follows; 1) overall quality, 2) absenteeism, 3) job satisfaction , 4) dropout rate, 5) achievement. 

3. The strategic leadership administrator correlated with the effectiveness of school under The 
Secondary Educational Service Area Office 8 as a whole at .01 level. 
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ซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือ 

ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ทุกท่านท่ีอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณคุณพ่อ ไตรภพ ม่วงนา และคุณแม ่จรูญ ม่วงนา ผู้ท่ีสนับสนุนในส่ิงท่ีดีแก่ลูกเสมอ
มา ตลอดจนขอขอบคุณ นางสาวธัณฐภรณ์ สิมมา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายา เพื่อนนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา รุ่นท่ี 36 ท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ 
และเป็นก าลังใจในการศึกษาวิจัยด้วยดี น ามาซึ่งความส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 
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บทที่  1  

บทน า 

 
 การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในบริบทของการบริหารจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
ท่ามกลางยุคสมัยแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (globalization) ท่ีเปล่ียนแปลง
ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างมากและจาก
สภาวการณ์ในปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยจากการรายงานผลของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับคุณภาพการศึกษาไทยท่ียังไม่มี
ประสิทธิภาพในหลายๆ ด้านท้ังความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถทางภาษา การขาดแคลน
บุคลากร ด้านการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณภาพของผู้เรียน1  
 ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักของ
การขับเคล่ือนประเทศ ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะสามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวก็คือ คุณภาพ
การศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของการศึกษา ไว้ว่า   
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ประชากรทุก
คนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการการศึกษาอย่าง
เท่าเทียม ระบบการศึกษามีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มศักยภาพ 
ระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
ก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง2   
 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงถือเป็นหัวใจหลักของการศึกษามิใช่ท าหน้าท่ีบริหารสถานศึกษา
เท่านั้น แต่จ าเป็นต้องแสดงบทบาทของผู้น าสถานศึกษานั้นๆ สถานศึกษาท่ีจะประสบความส าเร็จ
มักจะมีผู้บริหารที่มีความสามารถในการน าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้อ านวยความสะดวก 
เป็นผู้น า เป็นผู้สนับสนุน และเป็นผู้น านวัตกรรม เข้ามาสู่สถานศึกษาและเป็นผู้ผลักดันการปฏิรูป

                                                             

 1 ดารุณี บุญครอง,วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุค
ไทยแลนด์ 4.0 (นครศรีธรรมราช : ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,2560),49. 
 2 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 (กรุงเทพ : พริกหวานกราฟฟิค,2560),158. 



 
 

 

การศึกษาให้ก้าวหน้า ก่อให้เกิดสภาพท่ีเอื้อต่อการท างานของครู ช่วยพัฒนาคุณภาพการท างานของ
ครู ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในท่ีสุด3 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไ ด้ด า เนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                     
(พ.ศ. 2561–2580) โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ด้านการสร้างความมั่นคง            
2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ด้านการ
สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  5 ) ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 
3 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน” เนื่องจากคนเป็นหัวใจของการบริหารจัดการ
และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา หากไร้ซึ่งคนก็ไม่สามารถก าหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ว่าจะ
พัฒนาไปเพื่ออะไรและเพื่อใคร ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้ได้ขยายความไว้ว่า “เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่า
ความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง โดยมีกรอบแนวทางท่ีให้ความส าคัญ ได้แก่  1) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 2) การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และท่ัวถึง 3) การปลูกฝังระ เบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี และ 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุข
ของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง” โดยมุ่ง
ให้ความส าคัญในการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตอย่างมีคุณภาพและได้รับประโยชน์จาก
การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นกรอบทิศทางและแนวทางให้หน่วยงานของทาง
ราชการ น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล4  
 ภายใต้กระแสสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นยุคท่ีมีการปรับเปล่ียนการบริหารงานไปสู่การ
จัดการสมัยใหม่ ท่ีมีประชาชนเป็นสูญกลาง มุ่งเน้นประสิทธิผลในทุกด้านให้เกิดกับประชาชนเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของประเทศ ผู้น าจึงมีบทบาทส าคัญในการปรับปรุงมาตรฐาน ให้ความส าคัญใน
ส่วนของโครงสร้างองค์การและกระบวนการ พัฒนาระบบความคิด ซึ่งส่งผลในระยะยาวต่อการ

                                                             

 3 อัศนีย์ สุกิจใจ, “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา” วารสารวิจัยพุทธ
ศาสตร์ (2560): 24. 
 4 ยุทธศาสตร์ชาติ. (2561, 13 ตุลาคม ). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอน 82 ก หน้า/3 



 
 

 

ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น จึงต้องมีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหาร
ตามมาตรฐานนั้นจ าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น ากลยุทธ์ในการก าหนดทิศทางและกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่องค์การในการริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ เพื่อให้องค์การอยู่รอดมีความก้าวหน้าได้มาตรฐานและ
การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามความคาดหวังและตามบริบทของแต่ละองค์การ 5 ใน
ส่วนของประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีทุกโรงเรียนให้ความส าคัญ ซึ่งในการ
พิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น ส่ิงส าคัญในการท่ีจะใช้ประกอบการพิจารณา คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในการท างานของครู อัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
การขาดงานของครู และคุณภาพโดยรวมของโรงเรียน6 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจใน
การท างานของครู อัตราการออกกลางคันของนักเรียน การขาดงานของครูและคุณภาพโดยรวมของ
โรงเรียนไม่อาจเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ได้เลยหากขาดผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารองค์การ
ภายใต้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ท่ีจะสามารถน าสถานศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีจะต้องเป็นผู้น าท้ังทางด้านการบริหาร การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาการเรียนการ
สอน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในการ
พัฒนาและสร้างศักยภาพของคนให้ประสบความส าเร็จ 
 

ปัญหาของการวิจัย 

 ปัจจุบันในการบริหารการศึกษา มีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยกันหลายฝ่าย ท้ัง
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและหน่วยงานเอกชนต่างๆ 
แต่บุคคลท่ีมีความส าคัญในสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารจะเป็นบุคคลส าคัญใน
การท าให้สถานศึกษามีคุณภาพ โดยต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านของผู้บริหารในการบริหารงาน ในการ
จัดการศึกษาท่ีผ่านมาแม้ว่าทุกภาคส่วนจะระดมสรรพก าลังในการร่วมพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยตลอดแต่ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคท้ังด้านคุณภาพการศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา รวมท้ัง

                                                             

 5 นนทกร อาจวิชัย และมาริสา ไกรฤกษ์. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับ
การบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารการพยาบาลของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลตาการรับรู้
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,วารสารวิจัยและพัฒนา,
(2554),112-118 
 6 Wayne K. Hoy and Cecill G. Miskel. Educational Administration : Theory 
Research and practice, 8 th ed. (New York : McGraw-Hill lnc.,2008 ),302 



 
 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 7 ท้ังนี้ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลท่ีมีความส าคัญใน
การเป็นผู้ท่ีจะท าให้สถานศึกษาให้ไปสู่การพัฒนา ดังนั้นหากผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีการวางแผน 
มีการก าหนดแนวทาง สนับสนุน ช่วยเหลือ มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการกระตุ้นช้ีน าให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้8 แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 
– 2575 ได้ระบุบทบาทของผู้บริหารว่า เป็นผู้มีภาวะผู้น า มี คุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถท้ัง
ด้านบริหารและวิชาการตามสมรรถนะ และมาตรฐานต าแหน่งและบริหารงานอย่างมีธรรมมาภิบาล 
สอดคล้องกับคุรุสภาท่ีได้ระบุมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ใน มาตรฐานท่ี 11 ด้านเป็นผู้น า
และสร้างผู้น าว่าต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพสร้างวัฒนธรรมขององค์กรด้วย การพูดน า ปฏิบัติน า และ
จัดระบบงาน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม โดยการให้รางวัลแก่ผู้ท่ีท างานได้ส าเร็จแล้ว จนน าไปสู่การ
พัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนาได้เองของผู้ร่วมงานทุกคน การพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง  เนื่องจากภาวะผู้น าเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้การเปล่ียนแปลงนั้นเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ซึ่ง  ความส าเร็จขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญา ความคิด อ่าน และแนวปฏิบัติท่ี
สร้างสรรค์ของผู้น าในองค์การท้ังส้ิน9 ท้ังนี้ผู้บริหารโรงเรียนต้องปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ 
ปรับเปล่ียนลักษณะภาวะผู้น าให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างท้า
ทาย ซึ่งผู้บริหารองค์การควรมีคุณลักษณะส าคัญประการ หนึ่ง คือ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 10 ซึ่งนับว่า
เป็นภาวะผู้น าอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีความส าคัญในยุคปฏิรูปการศึกษา โดยผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น ากลยุทธ์
จะสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างมนุษย์
สัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเต็ม ก าลังความสามารถ รวมถึงมีความสามารถในการแก้ปัญหา

                                                             

 7 เนตร์พัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม่ = Modern management ,พิมพ์ครั้งท่ี 8                
( ชลบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยายาลัยบูรพา,2556),14 
 8 เพ็ญนภา พลับฉิม, “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,2559),11 
 9 คชาภรณ์  เสริมศรี, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล าภูเขต 1”(วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557),14 
 10 พระอาทิตย์ ทองบุราณ, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 
56”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) 



 
 

 

และการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนร่วมวางแผน ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นพื้นฐานส าคัญในการ
พัฒนาโรงเรียน ปฏิรูปโรงเรียน เปล่ียนแปลงและ  พัฒนาโรงเรียนไปสู่ความทันสมัย11 จากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2554- 2558  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 พบว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในรอบสามระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพไม่เป็นท่ีน่าพอใจ คุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียค่อนข้างต่ า และส่วนใหญ่ไม่ผ่าน
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานท่ี 5 และด้านผู้บริหารหาร มาตรฐานท่ี 10 ดังนั้นสถานศึกษา
จึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้เข้าสู่มาตรฐานและยกระดับสู่มาตรฐานสากล
ตลอดจนปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ จากผลการประเมินดังกล่าวส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 จึงจัดท ารายงานบทสรุปของผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท่ีไม่ได้รับการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2554 – 2558 ท่ีมีผลการจัดการศึกษาท่ีไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ  
สมศ. ในด้านผู้บริหารมาตรฐานท่ี 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
ได้สรุปข้อเสนอแนะไว้ว่า ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและวาง
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของโรงเรียนอย่างเร่งด่วน โดยมีข้อสังเกตจากการ
ประเมินผลในรอบสามส่วนใหญ่มีคุณภาพระดับดีและพอใช้ในบางมาตรฐานท่ีมีคุณภาพระดับดีควร
ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องคงสภาพและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปการได้รับความ
ช่วยเหลือและการผดุงรักษาคุณภาพมาตรฐานขาดการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการน าทรัพยากรท่ี
เป็นประโยชน์มาพัฒนาและใช้ให้คุ้มค่า ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างบรรยากาศให้เป็นแหล่ ง
เรียนรู้ที่ยั่งยืน12 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้  กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และนโยบายท่ีสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

                                                             

 11 สมชาย เทพแสงและทัศนา แสวงศักด์ิ. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการบริหารจัดการที่
ส่งผลต่อภาวะผู้น ากลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนของจังหวัดทางภาคเหนือ.วารสาร                 
ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์). 2(ฉบับพิเศษ) ,2553,201-
204. 
 12 ส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการประเมินการศึกษา , สรุปผลการประเมิน 
คุณภาพรอบสาม(พ.ศ. 2554-2558), (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, 2556). 3. 
 



 
 

 

พื้นฐานจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้จัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพื่อประมวลผลด้านการด าเนินงานรอบปี ท่ีผ่านมาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการท่ีจะ
น าไปปรับปรุงพัฒนาจัดท าแผนการด าเนินงานในปีต่อไปนั้น จากผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา พบสภาพที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพการจัด
การศึกษา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) เมื่อ
พิจารณาจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 กับปี
การศึกษา 2560 พบว่า ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบในระดับเขตพื้นท่ี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
คะแนนเฉล่ียต่ าลง ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบในระดับเขตพื้นท่ี พบว่า 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558-2560 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลคะแนนเฉล่ียต่ าลงอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
การศึกษา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษท่ีมี
คะแนนเฉล่ียสูงขึ้น 2. ด้านโอกาสทางการศึกษามีปัญหานักเรียนออกกลางคัน สาเหตุส่วนใหญ่
เนื่องจากฐานะยากจน ต้องหาเล้ียงครอบครัวและอพยพตามผู้ปกครองท่ีมีฐานะยากจนต้องโยกย้ายท่ี
อยู่เพื่อหางานรับจ้างท าในต่างพื้นท่ี ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนและการ
เรียนของบุตรหลานได้มากเท่าท่ีควร  อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2559-2560 มีจ านวนเพิ่มขึ้น 3. ด้านบุคลากร
ครูต้องแบกรับภาระหนัก สอนหลายระดับ รับผิดชอบงานหลายหน้าท่ี ครูขาดความรู้ความเข้าใจใน
งานพิเศษ มีการย้ายบ่อยท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของงานท่ีปฏิบัติ ครูขาดขวัญก าลังใจ ตลอดจน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงท างานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 จากสภาพปัญหาการด าเนินงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ท่ีกล่าวมาแล้วท้ังด้านคุณภาพการศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา และด้าน
บุคลากร หากสถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ์ของการบริหารจัดการท่ีดี มีการสร้างแรงจูงใจ ให้
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และมุ่งพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษาภายใต้การ
ด าเนินงานของผู้บริหารที่ความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายในการบริหาร
จัดการท่ีจะช่วยสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานแล้ว ช่วยผลักดันให้น าไปสู่การ



 
 

 

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาก็จะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล13 
 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เพื่อน าผลวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพ 
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นมาและปัญหาของการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อทราบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8   
 2. เพื่อทราบประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
 3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลขอ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
 

ค าถามของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามส าหรับ
การวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
อยู่ในระดับใด 
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยู่ใน 
ระดับใด            
 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 
 
 
 

                                                             

 
13ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8, รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563, 1 กุมภาพันธ์ 2564 



 
 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อเป็นการตรวจสอบค าถามของการวิจัยและให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึง
ได้ต้ังสมมติฐานไว้ ดังนี้ 
 1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยู่ใน
ระดับปานกลาง  
 3. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
 

ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

 การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเป็นการด าเนินการในลักษณะขององค์การเชิงระบบการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงได้น าทฤษฎีเชิงระบบของลูเนนเบิร์ก และออนสไตน์ (Lunenburg and 
Ornstein) มาเป็นขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ( input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (output) ซึ่งองค์ประกอบท้ังสามจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม(external environment) ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นต้น และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ( feedback) 14 โรงเรียนเป็นองค์การระบบเปิด 
ประกอบด้วยตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต ดังนี้ ตัวป้อน ได้แก่ 1) บุคลากร เช่น ครู นักเรียน 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 2) วัสดุ – อุปกรณ์ เช่น ท่ีดิน อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ 3) งบประมาณ เช่น 
งบประมาณแผ่นดิน เงินบ ารุงการศึกษา เงินบริจาค 4) การจัดการ เช่น ความคิดเห็นของครูและ
ผู้ปกครอง รายงานต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียน เข้าสู่กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการบริหาร เช่น การ
วางแผน การตัดสินใจ การจูงใจ ภาวะผู้น า การส่ือสาร การจัดงบประมาณ การจัดการความขัดแย้ง 
2)  กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรมสร้างเสริมหลักสูตร 
วิธีการสอนและการวัดผล 3) กระบวนการนิเทศการศึกษา เช่น การวางแผน ให้ความรู้ ลงมือปฏิบัติ 
การเสริมแรง การประเมินผล จึงออกมาเป็นผลผลิต ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ความรู้ เจต
คติ ทักษะพฤติกรรม การส าเร็จการศึกษา ทัศนคติในการท างาน และความพึงพอใจของครู  

                                                             

 14 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadworth Cengage learning, 2012), 21.             



 
 

 

การพัฒนาตนเองของครู การลา – การขาด การขอย้าย การลาออก ระเบียบ ข้อบังคับความสัมพันธ์
กับชุมชนเป็นต้น15 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีนักวิชาการท่ีน าเสนอแนวคิดไว้
ดังนี้ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ ฮิทท์ ไอร์แลนด์ และ ฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and 
Hoskisson) 5 ประการ คือ  1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (determining strategic direction) 
2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ  (effectively managing the firm’s resource portfolio)               
3) สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล (sustaining an effective organizational                 
culture) 4) มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (emphasizing ethical practices) 5) การจัดต้ัง
ควบคุมองค์การให้สมดุล (establishing  balanced organizational controls) ดูบริน (Dubrin) ได้
ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 5 องค์ประกอบ คือ 1) ผู้น าท่ีมีความคิดความเข้าใจ
ระดับสูง (high – level cognitive activity) 2) ความสามารถในการน าปัจจัยน าเข้าต่างๆ มาก าหนด
กลยุทธ์ (gathering multiple input to formulate strategy)  3) การมีความคาดหวังและการ
สร้างโอกาสส าหรับอนาคต (anticipating and creating a future) 4) วิธีการคิดเชิงปฏิวัติ 
(revolutionary thinking) 5) การก าหนดวิสัยทัศน์ (creating a vision) วิสัยทัศน์ (vision)16                   
เซงเก (Senge) 1) วิสัยทัศน์ส่วนตัว คือ มีจุดมุ่งหมาย มีความหวังท่ีจะไปเป้นอย่างใดอย่างหนึ่งใน
อนาคต 2) มีแรงมุ่งมั่นใฝ่ดี คือ เมื่อมีวิสัยทัศน์แล้วก็จะต้องมีแรงมุ่นมั่นท่ีจะลงมือท ากิจท้ังปวงให้
บรรลุต่อผลส าเร็จ 3) มีความมุ่งมั่นมั่นฝึกฝนให้เกิดความช านาญและ 4) มีความคิดวิเคราะห์ส่ิงใดๆ 
ด้วยเหตุด้วยผล โดยได้แบ่งรูปแบบของภาวะผู้น าดังนี้ 1) นักออกแบบ (designer)  2) ผู้ให้บริการ
หรือผู้คอยช่วยเหลือ (steward) 3) เป็นครูผู้สอน (teacher)17  ยุคล์ (Yukl) ได้ก าหนดองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารไว้ 7 ประการ ดังนี้ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวและ
การจัดล าดับความส าคัญ (determine long – term objectives and priorities) 2) การประเมิน
จุดอ่อนจุดแข็งในปัจจุบัน (assess current strengths and weaknesses) 3) การก าหนดสมรรถนะ
หลัก (identify core competencies) 4) การประเมินความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงด้านกลยุทธ์
(evaluate the need for a major change in strategy)  5) การระบุกลยุทธ์ท่ีมีอนาคตไกล

                                                             

 15 Michael A. Hitt , R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson,The 
Management of Strategic : Concepts and Cases, 9th ed. (Thomson,2011),318-325. 
 16 Andrew J. Dubrin, Leadership : Research Findings Practice and Skills,                
7th ed.( Ohio:South-Western, 2013),411. 
 17 Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the 
Learning Organization (New York : Doubleday, 2006),58. 



 
 

 

(identify promising strategies) 6) การประเมินผลของกลยุทธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (evaluate the 
likely outcomes of a strategy) 7) การให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกลยุทธ์ ( involve other 
executives in selecting a strategy)18 
 ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ได้น าเสนอไว้หลากหลายดังนี้ ฮอยและ               
มิสเกล (Hoy and Miskel) ยังได้เสนอว่าเมื่อองค์การมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลจึงควรวัดจาก 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) 2) ความพึงพอใจในการ
ท างาน (job satisfaction) 3) ความใส่ใจในงาน (absenteeism) 4) การลดอัตราการลาออกกลางคัน 
(dropout rate) และ 5) คุณภาพโดยท่ัวไป (overall quality)19 ยูค (Yukl กล่าวว่า ความมี
ประสิทธิผลขององค์การเป็นความก้าวหน้าในระยะยาวและเป็นตัวช่วยให้องค์การนั้นๆ อยู่รอด ความ
มีประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 3 ประเภท คือ 1) ความมีประสิทธิภาพ
และขั้นตอนการท างานท่ีเช่ือถือได้ (efficiency and process reliability) 2) ความสัมพันธ์ของ
บุคลากรและทรัพยากร (human resources and relations) 3) นวัตกรรมและการปรับตัวต่อ
ส่ิงแวดล้อม (innovation and adaptation)20 และนอกจากนี้ พาร์สัน (Parson) ได้น าเสนอ
ประสิทธิผลขององค์การ 4 ด้าน  1) ความสามารถในการปรับตัว (adaptation) 2) ความสามารถใน
การบรรลุเป้าหมาย (goal attainment) 3) ความสามารถในการบูรณาการ (integration)  4) การ
รักษาแบบแผนวัฒนธรรม (latency) 21  ดังปรากฏในแผนภูมิท่ี 1  
 
 
 
 
 
 

                                                             

 18 Gary Yukl,Leadership in Organization,5th ed.(New Jersey : Courier 
Stoughton ,2006),378-382. 
 19 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel. Educational Administration : Theory 
Research and practice, 8 th ed. (New York : McGraw-Hill lnc.,2008 ),291-322. 
 20 เรื่องเดียวกับ, 14. 
 21 Talcott Parsons, “Suggestions for a Sociological Approach to the Theory 
of Organization,” In Complex Organizations : A sociological Readers (New York : 
Free Press.1966), 44  



 
 

 

สภาพแวดล้อม (environment) 

องค์การ (organization) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

สภาพแวดล้อม  (environment) 

 
แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีการวิจัย 
ท่ีมา  : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration  

Concepts and practices, 6th ed. (CA : Wadsworth, 2012), 21. 

 : Michael A. Hitt , R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson,The Management 
of Strategic : Concepts and Cases, 9th ed. (Thomson,2011),318-325.  
 : Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel. Educational Administration : Theory 
Research and practice, 8 th ed. (New York : McGraw-Hill lnc.,2008 ),291 – 322. 
 
 
 

กระบวนการ 
(process) 

 
- การบริหาร 
   ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
- การจัดการเรียน 
  การสอน 
- การนิเทศ ก ากับ    
  ติดตาม ประเมินผล 
 

 

ปัจจัยน าเข้า 
(input) 

 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
-วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลยี 

ผลผลิต 
(output) 

 
- ประสิทธิผลของโรงเรียน 
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  - ความพึงพอใจในการ 
    ท างาน 
  - ความใส่ใจในงาน 
  - การลดอัตราการลาออก 
    กลางคัน 
  - คุณภาพโดยท่ัวไป 



 
 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ ฮิทท์ ไอร์แลนด์ 
และ ฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson) 5 ประการ คือ  1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 
(determining strategic direction) 2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ  (effectively managing 
the firm’s resource portfolio) 3) สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล (sustaining an 
effective organizational culture ) 4) มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (emphasizing ethical 
practices)  5) การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล (establishing  balanced organizational 
controls) ประกอบกับศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and 
Miskel) ซึ่งได้กล่าวถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้ 5 ประการ คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(Achievement) 2) ความพึงพอใจในการท างาน (Job satisfaction) 3. ความใส่ใจในงาน 
(absenteeism) 4) การลดอัตราการลาออกกลางคัน (Dropout rate ) 5) คุณภาพโดยท่ัวไป 
(Overall quality) ดังปรากฏในแผนภูมิท่ี 2  
 

        ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Xtot)      ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) 

1. การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (X1)          1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) 
2. การบริหารทรัพยากรในองค์การ (X2)                   2. ความพึงพอใจในการท างาน (Y2) 
3. สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมี          3. ความใส่ใจในงาน (Y3) 
   ประสิทธิผล (X3)           4. การลดอัตราการลาออกกลางคัน (Y4) 
4. มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (X4)         5. คุณภาพโดยท่ัวไป (Y5) 
5. การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล (X5)    
 

แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตการวิจัย 
ท่ีมา  : Michael A. Hitt , R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson,The Management 
of Strategic : Concepts and Cases, 9th ed. (Thomson,2011),318-325. 
 : Wayne K. Hoy and Cecill G. Miskel. Educational Administration : Theory 
Research and practice, 8 th ed. (New York : McGraw-Hill lnc.,2008 ),291 – 322. 
 

 



 
 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เข้าใจความหมายของค าศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยนี้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยาม 
ขอบเขตของศัพท์เฉพาะท่ีน ามาใช้ในการศึกษาดังนี้ 
 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนท่ีมีความสามารถในการคาดการณ์ มีวิสัยทัศกว้างไกล มีความยืดหยุ่น และสามารถน า
วิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มี 5 ประการ ได้แก่ 1) การก าหนด
ทิศทางเชิงกลยุทธ์   2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3) สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมี
ประสิทธิผล 4) มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม  5) การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล  
 ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการ การจัดการและการ
ปรับตัวขององค์การในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ส าหรับการ
วิจัยครั้งนี้ใช้ประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วยเกณฑ์ช้ีวัด 5 ประการ ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  2) ความพึงพอใจในการท างาน 3. ความใส่ใจในงาน 4) การลดอัตราการลาออก
กลางคัน 5) คุณภาพโดยท่ัวไป 
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 หมายถึง โรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ซึ่งต้ังอยู่ใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาปัญหา วัตถุประสงค์ของวิจัย ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาซึ่งในบทนี้จะ
กล่าวถึงวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิดของนักการศึกษา นักวิชาการ ผู้วิจัยจึงได้เรียบเรียงหัวข้อ
ตามล าดับดังนี้ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักง านเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

 
 ภาวะผู้น าเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์ทุกกลุ่มต้ังแต่สังคมล้าหลัง เช่น              
ชนเผ่าโบราณด้ังเดิมจนถึงสังคมเมืองสมัยใหม่ ในสังคมดังกล่าวเราจะพบบุคคลจ านวนหนึ่งซึ่งใช้ภาวะ
ผู้น าของตนเพื่อประสานประโยชน์และขจัดข้อขัดแย้งให้กับสมาชิกในกลุ่ม สามารถกล่าวได้ว่าภาวะ
ผู้น าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับองค์การทุกประเภท ไม่ว่าองค์การของรัฐหรือเอกชน รวมท้ังองค์การ
ชุมชนเพราะองค์การจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ าหรือไม่เพียงใดนั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการท่ี
องค์การนั้นมีผู้น าท่ีมีภาวะผู้น าเพียงพอท่ีจะโน้มน้าวชักจูงให้บุคลากรท างานให้เก่องค์การตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้22 
 

ความหมายของผู้น า 

 ชโลทร ปิงเมือง  ให้ความหมายว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลท่ีริ เริ่มหรือส่ งเสริมให้มีการ
เปล่ียนแปลงในองค์การโดยมีอิทธิพลหรือความหมายสามารถในการจูงใจให้คนอื่นปฏิบัติตามค าส่ัง 
ความคิดเห็น หรือความต้องการของตน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไว้23  

                                                             

 22 เสน่ห์ จุ้ยโต, การบริหารนวัตกรรม: ศาสตร์ใหม่ของ การจัดการ. วารสารการจัดการ
สมัยใหม่, 1(1), 35. 
 23 ชโลทร ปิงเมือง, “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใน
อ าเภอวังเหนือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต3”(พะเยา : ส านักพิมพ์               
มหาวิทยายาลัยพะเยา,2556),10 



 
 

 

 สุขฤทัย จันทร์ทรงกรด  ให้ความหมายว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลท่ีได้รับเลือกต้ังหรือการยก
ย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าท่ีในต าแหน่งผู้น า เป็นท่ียอมรับจากบุคคลในกลุ่ม มีอิทธิพล มีอ านาจ                      
มีความสามารถชักจูง และช่วยเหลือให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้งานส าเร็จตาม
จุดประสงค์24 
 วันเฉลิม เป่งใส ให้ความหมายว่า บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถหรือมีอิทธิพล จนกลายเป็น
ท่ียอมรับ ยกย่อง เคารพ เช่ือใจ ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท าให้ได้รับการเลือกต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้น า มีบทบาทหน้าท่ีในการน าพา ผลักดัน สร้างแรงจูงใจ ควบคุม ตรวจตรา แก้ไขปัญหา 
ประสานงาน ให้บุคคลในกลุ่มนั้นๆ ท างานเพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์25 
 ทอมพ์สัน (Thompson) ได้กล่าวว่า ผู้น า คือบุคคลท่ีได้รับการคัดเลือกจากบุคคลอื่นๆ ใน
กลุ่มและเป็นผู้ท่ีมีความสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในส่ิงท่ีผู้อื่นร้องขอ สามารถช้ีน าหนทางให้ผู้อื่นท าตาม
โดยผู้ตามให้ความเช่ือฟัง26 
 เทนเนนบอมและคณะ (Tennenbaum and others) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับผู้น าไว้ว่า ผู้น า 
คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบุคคลหลายคนท่ีมีอ านาจ อิทธิพล หรือความสามารถในการจูงใจคนให้
ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ หรือค าส่ังของเขาได้ ผู้น ามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือ
พฤติกรรมของคนอื่น27 
 ฮาลปิน (Halpin2006/43) ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับผู้น าไว้ 5 อย่าง ดังนี้ 
   1. ผู้น า คือ บุคคลท่ีมีบทบาทเหนือบุคคลอื่น 
      2. ผู้น า คือ บุคคลท่ีมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อคนในหน่วยงานกว่าผู้อื่น 
   3. ผู้น า คือ บุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการท าให้หน่วยงานด าเนินงานไปสู่เป้าหมายท่ี
วางไว้ 

                                                             

 24  สุขฤทัย จันทร์ทรงกลด, “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด
จันทบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17”(ชลบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยายาลัย
บูรพา,2558),14. 
 25 วันเฉลิม เป่งใส, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย”(พะเยา : ส านักพิมพ์มหาวิทยายาลัย
พะเยา,2560),17. 
 26 Arthur Thompson,Strategic Management Concepts and Cases 13th ed. 
(Boston : Irvin McGraw-Hill,2003),45. 
 27 Robert Tannenbaum and others, Leadership and Organization (New York 
:McGraw-Hill Book Company,1961),24. 



 
 

 

   4. ผู้น า คือ ผู้ท่ีได้รับเลือกจากผู้อื่นให้เป็นผู้น า 
   5. ผู้น า คือ ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้น าในหน่วยงาน หรือด ารงต าแหน่งหัวหน้า28 
 ยุคล์ (Yukl)  ให้ความหมายว่า ผู้น า หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่มและเป็นผู้ท่ีต้อง
ปฏิบัติภาระหน้าท่ีของต าแหน่งผู้น าท่ีได้รับมอบหมาย บุคคลอื่นในกลุ่มท่ีเหลือก็คือผู้ตาม29 
 จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า ผู้น า หมายถึงบุคคลท่ีได้รับการยอมรับและยกย่องจาก
บุคคลอื่นและสามารถท าให้ผู้อื่นศรัทธาและประสานให้เกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนด 
 

ความหมายของภาวะผู้น า 

 จอมพงศ์ มงคลวนิช ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใด บุคคล
หนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มคนกระตุ้น ช้ีน า ผลักดันให้บุคคลอื่น หรือกลุ่ม
บุคคลอื่นมีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการท าส่ิงต่างๆ ตามความต้องการโดยมีความส าเร็จ ของ
กลุ่มหรือองค์กรเป็นเป้าหมาย30 
 เนตร์พัณณา ยาวิราช ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง บุคคลท่ีมีความสามารถในการ
บังคับบัญชาบุคคลอื่นโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่น เป็นผู้ท าให้บุคคลอื่นไว้วางใจ
และให้ความร่วมมือ ความเป็นผู้น าเป็นผู้มีหน้าท่ีในการอ านวยการ หรือส่ังการ บังคับบัญชา 
ประสานงานโดยอาศัยอ านาจ หน้าท่ี (Authority) เพื่อให้กิจการงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีต้องการความเป็นผู้น า หมายถึง ผู้มีความสามารถในการใช้ศิลปะในการจูงใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จด้วยความเต็มใจ31 
 วิโรจน์ สารรัตนะ ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการท่ีผู้บริหารจะให้มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร32 

                                                             

 28  Halpin,A.W,Theory and research in Administration .(NewYork:Macmillan 
,2001),213. 
 29  เรื่องเดียวกับ ,18. 
 30 จอมพล มงคลวนิช,การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา ,พิมพ์คร้ังที่2 
(กรุงเทพฯ : วีพรินท์,2556),181. 
 31 เนตร์พัณณา ยาวิราช,การจัดการสมัยใหม่ = Modern management ,พิมพ์ครั้งท่ี 8                 
(ชลบุรี:ส านักพิมพ์มหาวิทยายาลัยบูรพา,2556),14 
 32 วิโรจน์ สารรัตนะ,กระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษ
ท่ี 21 (กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์,2556),90 



 
 

 

 ธุมากร เจดีย์ค า ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง พฤติกรรมท่ีผู้น าแสดงออกในรูปของ
กระบวนการความสามารถหรือกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดอิทธิพลของบุคคลอื่นโดยท่ีบุคคลอื่นจะคล้อย
ตามหรือปฏิบัติตามผู้น าเพื่อให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งใน
ร่วมมือประสานงานกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยอาศัยกระบวนการส่ือสารและการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม33 
 คมกฤช พรหมฉิน ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการ สภาวะ หรือ ศักยภาพ
ความสามารถของบุคคล ท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่ม มีความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์ ใน
การจูงใจให้คนอื่นคล้อยตาม ท าตามและสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างประสานสัมพันธ์
ก่อนมีคุณลักษะท่ีเหมาะสม ท้ังด้านความรู้ มีสติปัญญา มองการณ์ไกล มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการองค์กร มีทักษะเป็นศูนย์กลางของการเปล่ียนแปลงท่ีทรงความรู้ สามารถ
ขับเคล่ือนองค์กรให้ปฏิบัติภารกิจ ตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ34 
 โบวี่และคณะ (Bovee,et al)  ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถในการท่ี
จะกระตุ้นและใช้อิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การซึ่งกระบวนการภาวะผู้น า
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อให้กลุ่มท างานหรือปฏิบัติตามเป้าหมาย 
2) ขั้นกระตุ้นสมาชิกในองค์การให้ท างานจนบรรลุเป้าหมายองค์การ และ 3) ขั้นส่งอิทธิพลต่อพลวัต
หรือความเปล่ียนแปลงของกลุ่มและวัฒนธรรมองค์การ35 
 ไลเคิร์ธ (Likert) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการซึ่งผู้น าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความ
คาดหวัง ค่านิยม และความสามารถในการติดต่อพบปะเจรจาของบุคคลท่ี ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

                                                             

 33 ธุมากร เจดีย์ค า, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี,จันทบุรี,2559),11. 
 34 คมกฤษ พรหมฉิน, “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี,จันทบุรี,2560),10. 
 35 Courtand L. Bovee, et al, Management (New York : McGraw – 
Hill,1993),468. 



 
 

 

ดังนั้นเพื่อท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ผู้น าจะต้องแสดงออกซึ่งพฤตกรรมท่ีจะท าให้
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าสนับสนุนในความสามารถของพวกเขา 36 
 กิ๊บสันและคณะ (Gibson and Others) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า คือ การพยายามใช้
อิทธิพลในการชักจูงผู้อื่นเพื่อการบรรลุความส าเร็จในเป้าหมาย37 
 ยุคล์ (Yukl) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าไว้ว่า ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการโดยการ
อาศัยการใช้อิทธิพลและการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยบุคคลเหนือผู้อื่นเพื่อช้ีแนะหรือน าทางเพื่อวาง
โครงสร้างงานหรือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและความสัมพันธ์ต่างๆ ในกลุ่มหรือองค์การ38 
 แบส (Bass) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น าคือ กระบวนการต่างๆ ดังนี้ 1) ภาวะผู้น าเป็นผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงกิจกรรมกลุ่ม 2) ภาวะผู้น าเป็นการผสมผสานคุณลักษณะต่างๆ ของผู้น าท่ีช่วยให้
สามารถจูงใจบุคคลอื่นให้ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 3) ภาวะผู้น าเป็นการใช้อ านาจท้ังทางตรง
และทางอ้อมหรือการมีอิทธิพลต่อกลุ่มท่ีท าให้สมาชิกในกลุ่มท าตามท่ีต้องการ 4) ภาวะผู้น าเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามซึ่งผู้น าใช้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่ม 5)  ภาวะผู้น าเป็น
พฤติกรรมการควบคุม ส่ังการกิจกรรมของกลุ่ม 6) ภาวะผู้น าเป็นศิลปะของการเกล้ียกล่อม จูงใจ หรือ
ดลใจสมาชิกของกลุ่มให้ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ 7) ภาวะผู้น าเป็นความ
แตกต่างระหว่างอ านาจของผู้น ากับผู้ตาม 8) ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ท้ัง
ระหว่างผู้น าและผู้ตามและระหว่างผู้ตามด้วยกัน 9) ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการท่ีผู้น าก าหนดขอบข่าย
และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ก าหนดช่องทางการส่ือสารเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ภายใน
กลุ่ม39 

                                                             

 36 Rensis Likert, The Human Organization (New York : McGraw-Hill,Book 
Company,1967),273. 
 37 James L. Gibson,Ivancevich,John M.; & James H. Donnelly, Organization 
Behavior Structure Process,14th ed. (New York : McGraw-Hill,Book Company,2009) 
,272. 
 38 เรื่องเดียวกับ ,18. 
 39 B.M.Bass and  Stogdill, Handbook of Leadership .(New York : Free Press 
,1990),111. 



 
 

 

 เซอร์จิโอแวนนี่ (Sergiovanni) ได้เสนอว่า ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการโดยให้ความหมายไว้
ว่า ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการของการเกล้ียกล่อม จูงใจของงผู้น าท่ีจะให้ผู้ตามประพฤติปฏิบัติซึ่ง
ส่งเสริมจุดประสงค์ของผู้น าหรือจุดประสงค์ร่วมกันของผู้น ากับผู้ตาม40 
 ดูบริน (Dubrin) ได้เสนอความหมายไว้แตกต่างจากคนอื่นๆ โดยมองว่าภาวะผู้น านั้นเป็น
ความสามารถกล่าวคือ ภาวะผู้น าเป็นความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมั่นและให้การสนับสนุนบุคคล
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ41 
 ริชาร์ด และเองเกิล (Richards and Engle) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง การจุดประกาย
วิสัยทัศน์ให้ผู้อื่นเห็น แล้วยังปลูกฝังค่านิยมและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จ42 
 ดาฟท์ (Daft) ได้เสนอความหมายของ ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถในการใช้อิทธิพลใน
การโน้มน้าวผู้อื่นเพื่อการบรรลุเป้าหมาย43 
 โลว์ และ โกลเวอร์ (Low snd Glover) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ ภาวะผู้น า คือ ผู้สร้างและ
รักษาวัฒนธรรมขององค์การและท าทุกอย่างให้ถูกต้อง44 
 เบนนิส (Bennis) ได้เสนอ ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของผู้น าท่ีรู้จักตนเอง  มี
วิสัยทัศน์ในการติดต่อส่ือสารที่ดี สร้างความร่วมมือและความไว้วางใจในเพื่อนร่วมงาน45 
 แมคเวลล์ (Maxwell) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง ความสามารถของผู้น าในการชักจูง
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างาน46 

                                                             

 40 Thomas J Sergiovanni , The Principalship : A Reflective Practice 
Perspective. 2nd ed. (Boston : Allyn and Bacon,2001),58. 
 41 Andrew J. Dubrin,Leadership , Research Findings Practice and Skills, 4th 
ed. (New York : Houghton Miffin Company,2004),21. 
 42 V. Richards and W. Engle, Teaching Thinking & Problem Solving, 
(Constructivist teaching : Theory and practice,1990),281. 
 43  R.L. Daft, Leadership : Theory and practice,(Florida :Dryden,1999),478. 
 44  S. Low & D. Glover,Education Leadership and Learnship and Learning, 
(Buckingham,UK : Open University Press,2000),14. 
 45 Warren G. Bennis, The concept of Organizational Health in Changing 
Organizational Behavior , 9th ed.(New York : McGraw-Hall ,2002),9. 



 
 

 

 ดิมมอค และอเลน (Dimmock and Allan) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้น า คือ ผู้สร้างแรง
บันดาลใจและความส าเร็จให้ผู้ตาม ภายใต้ความคาดหวังอย่างมีเหตุผล ในระยะยามและส้ันของ
องค์การ47 
 จากความหมายท่ีได้กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการใช้อิทธิพลของ
บุคคลท่ีสามารถสร้างจูงใจหรือส่ังการให้บุคคล กลุ่มคนท ากิจกรรมต่างเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กลุ่ม เพื่อการช้ีแนะหรือน าทางเพื่อวางโครงสร้างงานหรือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและ
ความสัมพันธ์ต่างๆในกลุ่มหรือองค์การ ซึ่งภาวะผู้น าเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงกิจกรรมกลุ่มช่วย
ให้สามารถจูงใจบุคคลอื่นให้ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ เป็นศิลปะของการเกล้ียกล่อมจูงใจ 
สมาชิกของกลุ่มให้ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งถือเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่มท้ังระหว่างผู้น าและผู้ตามและระหว่างผู้ตามด้วยกันเอง 
 

ความหมายของกลยุทธ์  

 ค าว่า “Strategy”มาจากค าว่า “Strategos” ในภาษากรีก ท่ีเกิดจากค าว่า “Stratgos” ซึ่ง
หมายถึง “army” หรือ “กองทัพ” ผสมกับค าว่า “agein” ซึ่งหมายถึง “lead” หรือ “น าหน้า” จึง
ท าให้นักวิชาการทางการบริหารตีความว่า “leading the total organization” หรือ “การน าทางให้
องค์การโดยรวม” ซึ่งมีท้ังในเชิงจุดมุ่งหมายและวิธีการว่า ต้องการจะท า “อะไร” ให้ส าเร็จ และท า 
“อย่างไร”48 
 จากการศึกษาความหมายของกลยุทธ์มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้มากมายดังนี้ แซมมูเอล 
(Samuel) ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่า คือ ชุดของทางเลือกระยะยาวเกี่ยวกับเป้าประสงค์เชิง
ปฏิบัติการและนโยบาย รวมท้ังแผนปฏิบัติการของแผนงานของรัฐบาล ซึ่งองค์การภาครัฐบาลก าหนด

                                                                                                                                                                               

 46 Maxwell, Intellectual Property Low and Taxation, Nigel A. East away, 
Richard J. Gallafent, Victor A. F. dauppe, 6th ed. (East away, Nigel A. London : 
Thomson Sweet,2003),42. 
 47 C. Dimmock and W. Allan, Educationnal Leadership : Culture and Diversity, 
(Gates head London : Athenaeum Press,2005),11. 
 48 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการก าหนดแผนองค์การ
สู่ความเป็นเลิศ,พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ : คลังนานาวิทยา อินโนกราฟฟิกส์ จ ากัด,2548),16 



 
 

 

โดยค านึงถึงปัจจัยท่ีส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของแผนงานท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของแผนงาน49 
 ฟิดเลอร์ (Fidler) ให้ค าจ ากัดความของกลยุทธ์ (strategy) ว่าเป็นทิศทางและขอบข่ายของ
องค์การในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเป็นความส าเร็จหรือเป็นประโยชน์ต่อขอบข่ายของการเปล่ียนแปลง
ทรัพยากรภายในองค์การและสภาพแวดล้อมท่ีตรงตามความต้องการของตลาด และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย50 
 ลุสซิเออร์ (Lussier) ท่ีกล่าวว่า กลยุทธ์ (strategy) เป็นแผนด าเนินการตามพันธกิจเพื่อให้
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด 51 
 ฮิตต์ และโรเบิร์ต (Hitt and Robert) ได้ให้ความหมายกลยุทธ์ คือ ภาวะผูกพันธ์ในการ
ด าเนินงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถหลัก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบท่ีเหนือ
ผู้อื่น52 
 จากความหมายของกลยุทธ์ท่ีได้กล่าวมาพอสรุปได้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง แผนหรือแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัดภายในองค์การ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ หรืออาจเป็นแผนด าเนินการตามพันธกิจเพื่อให้ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด 
 

ความหมายของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

 ส าหรับความหมายของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้มากมายดังนี้   
 เนตร์พัณณา ยาวิราช ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategy leadership) 
ว่าเป็นรูปแบบของผู้น าชนิดหนึ่งท่ีน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้น าขององค์การหลายแห่งท่ี
ประสบความส าเร็จล้วนแต่มีความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

                                                             

 49 Paul Samuel,Strategic Management of Development Programs (Geneva : 
International Labor Office,1983),57. 
 50 Brian Fidler, Strategic Management for School Development (London : 
Paul Chapman Publishing,2002),9. 
 51 Robert N. Lussier, Managenent Foundamentals, 2nd ed. (Canada : South-
Western, a division of Thomson,2003),547. 
 52 เรื่องเดียวกับ,15. 
 



 
 

 

สร้างความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการมีคุณสมบัติส าคัญคือเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (vision) กว้างไกล
และน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส าเร็จ53 
 ศิริเพ็ญ สกุลวลีธร กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผู้น าแสดงให้เห็นถึงการก าหนด
ทิศทางและการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกท่ีบ้านเป็นกระบวนการพัฒนาความสามารถ
ของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับสูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์
ของกลุ่มจูงใจให้เพื่อนร่วมงาน เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและด าเนินการใดๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 เกศรา สิทธิแก้ว กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผู้น าท่ีมีกระบวนการในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นแบบแผน เพื่อพัฒนาองค์การให้ไปสู่ความส าเร็จภายใต้เป้าหมาย
วิสัยทัศน์เดียวกัน ซึ่งตระหนักถึงการวางแผนการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแลของผู้น าท่ีเป็นหลัก
ส าคัญ ซึ่งภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาในการ
บริหารงานและมีการด าเนินงานท่ีมีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์เปิด
กว้างทางความคิดและการแสดงความคิดเห็น เพื่อน าไปพัฒนาต่อให้ดียิ่งขึ้น การกระตุ้นผู้ร่วมงานให้
เกิดความกระตือรือร้นในการท างานอยู่ตลอดเวลา โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเน้นความยืดหยุ่น
ของระบบการท างานสถานศึกษาท่ีเห็นผลท้ังระยะส้ันและระยะยาวจากการด าเนินงาน54 
คชกฤช พรหมฉิน กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการใช้อิทธิพลของผู้น าท่ีมี
วิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษาโดยยึดเป้าหมาย และภารกิจขององค์การเป็นหลัก และจะสรรหา
วิธีการบริหารงานด้วยการก าหนดทิศทางท่ีชัดเจน การกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยรางวัลอันเกิดจากการบรรลุผลส าเร็จในงาน การริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงใหม่  โดยให้
อ านาจแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานด้วยเพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมาย โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี และยังคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่าง
พนักงาน55 

                                                             

 53 เรื่องเดียวกับ ,31. 
 54 เกศรา สิทธิแก้ว, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี”(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ปทุมธานี , 2558),49. 
 55 เรื่องเดียวกับ ,30. 



 
 

 

 ฟิงเคลสไตน์และแฮมบริค (Finkelstein and Hambrick) ให้ความหมายภาวะผู้น าเชิง                 
กลยุทธ์ หมายถึง ผู้น าหรือกลุ่มผู้น าระดับสูงท่ีมีความสามารถในการคาดการณ์ มีมุมมองท่ีกว้ างไกล 
และมีความยืดหยุ่น เพื่อท าให้องค์การบรรลุเป้าหมาย โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบงานท้ังองค์การ 
 มากูรริ และโรแลนด์ (Maghroori and Rolland) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ คือ 
กระบวนการของการก าหนดทิศทางและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อน าไปปฏิบัติในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ เพื่อบรรลุและรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การ56 
 ฮอฟเปอร์ และพอต์เตอร์ (Hooper and Potter) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
คือ วิสัยทัศน์ ความประสงค์ การส่ือสาร และค่านิยม 57 
 ร็อบบ้ิน และคอลเทอร์ (Robbins and Coulter) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ คือ 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การวางแผน การน าไปปฏิบัติและการควบคุมหรือการ
ประเมินผล 58 
 กิลล์ (Gill) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผู้น าท่ีสามารถก าหนดเป้าหมาย 
ทิศทางท่ีชัดเจนเพื่อน าไปสู่การสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ขึ้น เพื่อน าองค์การไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ี
ก าหนดเอาไว้59 
 ดูบริน (DuBrin) กล่าวว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership) เป็นภาวการณ์น า
โดยก าหนดทิศทางและกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์การ ในการริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆเพื่อให้
องค์การอยู่รอดและมีความก้าวหน้า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ เป็นภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูง
คล้ายคลึงกับภาวะผู้น ามุ่งเน้นเป้าหมาย (path-goal leadership) ซึ่งจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

                                                             

 56 R. Maghroori and C. Rolland, The Appreciative Inquiry Summit : A 
Practitioner’s Guide for Leading Large-Group Change, (San Francisco : Berrett-
Koehler,1997),125. 
 57 E. Hooper and P.A. Potter, Meeting the need of intensive care unit 
patient families, (New York : Harper&Row,2001),64. 
 58 S.P. Robbins and M. Coulter, Management 6th ed. (New York : Prentice 
Hall,2003),85. 
 59 C.Gill, Motivation for writing through blogs, (Bowling Green State: 
University,USA,2006),45. 



 
 

 

รางวัลอันเกิดจาการบรรลุผลส าเร็จในงานและผู้น าเชิงปฏิรูป (transformational leadership) ซึ่ง
เน้นการน าเพื่อการเปล่ียนแปลงมากกว่าความคงท่ี60 
 ฮิตต์ และโรเบิร์ต (Hitt and Robert) กล่าวว่าภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
leadership) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์คือความสามารถในการคาดการณ์ รักษาความยืดหยุ่นและ
มอบหมายหน้าท่ีให้ผู้อื่นในการสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์ตามความเหมาะสม ภาวะผู้น าเชิงกล
ยุทธ์นั้นเกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรท้ังหมดโดยการจัดการบุคลากร ความสามารถในการรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจโลก ผู้น าระดับยุทธศาสตร์จะต้องเรียนรู้วิธีท่ีจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ61 
 จากความหมายของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership) สามารถสรุปได้ว่า ภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การเป็นผู้ท่ีมีสามารถในการคาดการณ์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความยืดหยุ่น
และสามารถน าวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งภาวะผู้น าเชิง กล
ยุทธ์ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของผู้น าชนิดหนึ่งท่ีน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์การ ผู้น าขององค์การ
หลายแห่งท่ีประสบความส าเร็จล้วนแต่มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ สามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส าเร็จ 
 

คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

 เท้ือน ทองแก้ว  ได้กล่าวถึงลักษณะของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
 1. ผู้น าจะต้องมองไกล คิดไกล มองเห็นเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าและไม่ใช่แค่มองเห็น
อย่างเดียวเท่านั้นจะต้องช่วยให้ทุกคนในทีมงานมองเห็นภาพอนาคตอย่างท่ีผู้น าเห็นด้วย ผู้น าท่ีดีจะ
ไม่หยุดสร้างสรรค์อนาคตใหม่ ๆ ให้กับองค์กรและพัฒนาวิธีการท างานใหม่ ๆ 
 2. ผู้น าท่ีดีจะต้องเป็นผู้ท่ีสร้างทีมงานท่ีแข็งแกร่งได้มีความน่าเช่ือถือท าให้บุคลากรทุกคนใน
ทีมงานยินดีท่ีจะท างานร่วมกัน ไม่มีความล าเอียงและเลือกปฏิบัติใครบางคนเป็นพิเศษเพราะถ้าท า
แบบนั้นทีมงานท่ีดีก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน การมอบหมายและจัดสรรงานผู้น าท่ีดีไม่ใช่แค่เพียง
มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมอย่างเดียว แต่จะต้องพิจารณาเสมอว่าใครท่ีเหมาะสมกับงานต่าง ๆ 
ก็จะมอบหมายท่ีเขาถนัดเพื่อให้เกิดผลงานท่ีดีท่ีสุดนั้นแสดงว่าผู้น าจะต้องศึกษาและรู้จักจุดแข็ง
จุดอ่อนของสมาชิกของทีมงานตนเองเป็นอย่างดี 

                                                             

 60 A.J.DuBrin , Leadership : Research Findings, Practice, and Skills, (Boston : 
Houghton ,1998),335.อ้างใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี,ภาวะผู้น า (กรุงเทพฯ : ธนรัชการพิมพ์, 
2544),206-207. 
 61 เรื่องเดียวกับ ,15. 



 
 

 

 3. ผู้น าท่ีดีจะต้องสร้างและพัฒนาคนทุกคนท่ีอยู่ในการดูแลเพื่อท าให้ทุกคนเก่งขึ้น และมี
ความสามารถในการท างานมากขึ้น ไม่ ใช่แค่บริหารแบบเดิม ๆ ไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นในตัว  
พนักงานเลย ดังนั้นผู้น าจะต้องฝึกสอนพนักงานและวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับ
พนักงานแต่ละคนเพื่อให้พนักงานมีทักษะใหม่ ๆ ในการท างานเกิดขึ้นเสมอ 
 4. ผู้น าท่ีดีจะต้องเป็นคนท่ีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในทีมงาน  
ท าให้สมาชิกเกิดความฮึกเหิมและมุ่งมั่นท่ีจะท างานและฟันฝ่าอุปสรรคไปพร้อม ๆ กัน 
 5. ผู้น าไม่จ าเป็นต้องเป็นบุคคลท่ีมีต าแหน่งหัวหน้าหรือผู้ท่ีได้รับการยอมรับจากผู้อื่น  
เท่านั้น แต่ท่ีส าคัญก็คือผู้น าเป็นผู้ท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลเชิงบวกต่อความเป็นอยู่
ท่ีดีของผู้อื่นของชุมชนและของสังคม โดยรวมอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพพอท่ีจะเป็นผู้น า
ได้กระบวนการของการเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น านั้นไม่สามารถอธิบายได้โดยง่ายเพียงแค่ดูจาก
พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่ภาวะผู้น ายังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในแง่ความร่วมมือ
ของกลุ่มคนหรือระหว่างกลุ่มคนในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันบนฐานของค่านิยมเหมือนกันคือการ
ท างานเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบวกจากความเช่ือท่ีว่าผู้น าคือผู้ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ
ภาวะผู้น าคือ การท างานร่วมกันในลักษณะของกลุ่มบุคคลท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลง ดังนั้น
การพัฒนาผู้น าท่ีมีฐานความเช่ือดังกล่าวจึงเน้นเรื่องค่านิยมส าคัญท่ีใช้เป็นฐานของการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมควบคู่ไปกับการเรียนรู้ค่านิยมส่วนบุคคลเพื่อการเป็นผู้น าท่ีดีต่อไป62 
 ธีรศักดิ์ ชนะบางแก้วกล่าวว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีดังต่อไปนี้ 
 1. ภาวะผู้เป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพลท่ีผู้น าพยายามจะมีอิทธิพลเหนือผู้ตาม 
เพื่อให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามต้องการโดยมีจุดมุ่งหมายขององค์การเป็นเป้าหมาย ไม่ใช่เรื่อง
ของบุคคลท่ีจะพึงมีภาวะผู้น าได้โดยท่ีไม่ได้มีการกระท าใด ๆ เป็นกระบวนการให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่น 
ดังนั้นผู้น าท่ีมาจากการแต่งต้ัง เช่น ผู้อ านวยการ ผู้บัญชาการ อาจจะมีภาวะหรือไม่มีก็ได้ 
 2. ภาวะผู้น า นอกจากเป็นกระบวนการแล้ว ภาวะผู้น าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ตาม 
ยอมให้ผู้น าใช้อิทธิพลต่อตัวเขา ซึ่งโดยท่ัวไปก็ต้องพิจารณาถึงระดับความถูกต้องของอิทธิพลท่ีใช้ด้วย
ว่าไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจเข้าขู่เข็ญหรือบีบบังคับให้ท าตามเพราะถ้าเป็นการเช่นนั้นก็ไม่ถือว่าผู้น ามี
ภาวะผู้น าได้ 
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 3. ภาวะผู้น า จะถูกอ้างถึงเมื่อจุดหมายของกลุ่มหรือองค์การประสบความส าเร็จดังนั้นถ้าหาก
ผู้น าไม่สามารถน ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จดังกล่าวได้ ก็ย่อมหมายถึงว่าผู้น าไม่ได้แสดงภาวะผู้น าหรือไม่มี
ความสามารถในการน านั้นเอง63 
 นวลจันทร์ จุนทนพ กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้น าเชิงกลยุทธ์นั้นเป็นผู้ท่ีมีความคิดความ
เข้าใจระดับสูง มีความสามารถในการน าปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ มาก าหนดกลยุทธ์มีความคาดหวังและ
การสร้างโอกาสส าหรับอนาคต และมีวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ ตลอดจนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน64 
 สรุปได้ว่าคุณลักษณะของผู้น าเชิงกลยุทธ์นั้นเป็นผู้ท่ีมีความคิดความเข้าใจระดับสูงมี
ความสามารถในการน าปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ มาก าหนดกลยุทธ์ มีความคาดหวังและการสร้างโอกาส 
ส าหรับอนาคตและมีวิธีการคิดเชิงปฏิวัติตลอดจนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน 
 

แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

 นักวิชาการจ านวนมากท่ีศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้น า โดยพยายามหา
ค าตอบว่าเพราะเหตุใดผู้น าแต่ละคนจึงมีนิสัย พฤติกรรม และอารมท่ีแสดงออกแตกต่างกันซึ่งมีผลต่อ
การยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาและประสิทธิภาพของการท างาน มีการต้ังข้อสังเกตว่า เพราะเหตุใด
ผู้น าท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถจึงท าหน้าท่ีอย่างไม่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ท่ีแตกต่าง
กัน โดยไม่สามารถน าผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ 
ปัญหาท่ีมีผู้อยากรู้มากท่ีสุด คือ มีรูปแบบของผู้น าท่ีถือว่าดีท่ีสุดหรือไม่ท่ีเหมาะสมจะเป็นผู้น าในทุก
สถานการณ์ในขณะเดียวกันปัญหาท่ีน่าจะมีความส าคัญและได้รับการศึกษามากท่ีสุดคือ “อะไรคือ
ผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ”65 ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จ าน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ไว้ว่า 
 เดวีส์และเดวีส์ (Davies and Davies) ได้ก าหนดรูปแบบของการมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า
คุณลักษณะของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ควรประกอบด้วยคุณสมบัติ 2 ด้าน คือ 
 1. ด้านความสามารถในการจัดการ ประกอบด้วย 
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  1.1 ความสามารถในการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ขององค์การ มีความสามารถในการ
มองไปในอนาคต เข้าใจบริบทขององค์การในปัจจุบัน ก าหนดแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และรูปแบบการด าเนินงานในภาวะปัจจุบัน 
  1.2 ความสามารถในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
  1.3 ความสามารถในการปรับสมาชิกในองค์การให้เข้ากับองค์การ สร้างค่านิยมใน
องค์การท่ีสนับสนุนให้สมาชิกเกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ปรับปรุงพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมาย
ขององค์การ 
  1.4 ความสามารถในการก าหนดเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ สามารถสร้าง พัฒนาและ
เปล่ียนแปลงกลยุทธ์ได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงจากภายนอกมีการตัดสินใจท่ีถูกต้องทันต่อเวลาและ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 2. ด้านคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย 
  2.1 เป็นผู้ท่ีไม่พึงพอใจกับส่ิงท่ีมีอยู่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่
หยุดนิ่งอยู่กับท่ี ปรับปรุง พัฒนาองค์การอยู่ตลอดเวลา 
  2.2 มีความสามารถในการดูดซับความรู้ใหม่ๆ สามารถน าความรู้มาวิเคราะห์ 
ประยุกต์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ต่อองค์การ มีการเรียนรู้ตลอดเวลา 
  2.3 มีความสามารถในการปรับตัว เป็นผู้ท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงและมีความ
ยืดหยุ่นสูง 
  2.4 มีภาวะผู้น า ฉลาด และมีสติปัญญา มีการตัดสินใจท่ีถูกต้องในเวลาท่ีเหมาะสม 
สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้ว่าส่ิงไหนคือความคิดท่ีดีหรือไม่ดี ท าให้ผู้อื่นยอมรับในคุณค่าและ
ความคิดของตนน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์66 
 เดส และมิลเลอร์ (Dess and Miller) เสนอภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มี 3 ประการ ดังนี้ 
 1. การก าหนดทิศทางขององค์การ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ท่ีง่ายแก่การเข้าใจ และกลยุทธ์ต่างๆมี่
มีความหมายต่อธุรกิจ เทคโนโลยีหรือวัฒนธรรมองค์การในแง่ท่ีว่าส่ิงท่ีกล่าวมานี้จะมีรูปแบบอย่างไร
ต่อไปในอนาคต เป็นการมีวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์นั่นเอง 
 2. การออกแบบองค์การเป็นกิจกรรมท่ีเน้นการประเมินองค์การท่ีจ าเป็นต่อการก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ และสามารถน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติได้อย่างประสบความส าเร็จ 
 3. การปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์การซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศและคุณธรรมของ
องค์การ บุคลากรท่ัวทั้งองค์การต้องได้รับการสนับสนุนให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน รวมท้ังเข้าใจถึงกลยุทธ์

                                                             

 66 Babrara J. Davies and Brent Davies, “Strategic Leadership”. School 
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ต่างๆ เพื่อท่ีจะสามารถท างานร่วมกันได้ด้วยความสามารถสูงสุดและพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมอย่าง
เต็มท่ี67 
 ดูบริน (Dubrin) ได้ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 5 องค์ประกอบ คือ  
 1. ผู้น าท่ีมีความคิดความเข้าใจระดับสูง (high – level cognitive activity) การคิดเชิง               
กลยุทธ์ต้องอาศัยทักษะด้านความเข้าใจท่ีเกิดขึ้นในระดับสูง เช่น ความสามารถในการคิดเชิงมโนภาพ 
(conceptually)  ในการซึมซับและการรับรู้แนวโน้มของส่ิงต่างๆ จ านวนมาก ได้อย่างมีเหตุผลและมี
ความสามารถในการสรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อน าไปก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ ตลอดจนสามารถประมวล
ข้อมูลต่างๆ และผลท่ีเข้าใจตามมา ส าหรับองค์การท่ีมีปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมนี้เรียกว่าการคิดเชิง
ระบบ (systems thinking) 
 2. ความสามารถในการน าปัจจัยน าเข้าต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์ (gathering multiple 
input to formulate strategy) ผู้น าเชิงกลยุทธ์อาจเปรียบเทียบได้กับผู้ท่ีมีสมาธิสูงในการท างานโดย
อิสระ และสามารถก าหนดอนาคตได้ ในทางปฏิบัติแล้วผู้น าก็จะปรึกษาหารือกับบรรดาผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
หลายๆ ฝ่าย ซึ่งเป็นลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยในการท างานร่วมกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ 
 3. การมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสส าหรับอนาคต (anticipating and creating a 
future) ซึ่งต้องอาศัยทักษะการคาดคะเนอนาคต จากค ากล่าวท่ีว่า “การมองอนาคตอย่างทะลุปรุ
โปร่งเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างความส าเร็จและความล้มเหลว” ดังนั้นจึงต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับอนาคตเป็นการคาดคะเนอย่างแม่นย าเกี่ยวกับรสนิยมและความต้องการของลูกค้า ตลอดจน
เป็นการคาดคะเนทักษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับองค์การในอนาคต 
 4. วิธีการคิดเชิงปฏิวัติ (revolutionary thinking) เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการ
เปล่ียนแปลงท้ังระบบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับค าว่า การสร้างสรรค์อนาคตใหม่ (re-inventing the 
future) ซึ่งสรุปได้ว่า”กลยุทธ์ใดก็ตามหากไม่สามารถท้าทายสถานการณ์หรือสภาพท่ีเป็นอยู่ ก็ไม่อาจ
เรียกส่ิงนั้นว่า กลยุทธ์” หลายองค์การท่ีไม่ประสบความส าเร็จกลยุทธ์ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้เหนือกว่าคู่แข่งขัน 
 5. การก าหนดวิสัยทัศน์ (creating a vision) วิสัยทัศน์ (vision) หมายถึง สภาพขององค์การ
ท่ีต้องการจะเป็นในอนาคต หรือเป็นเป้าหมายท่ีมีลักษณะกว้างๆ ซึ่งเป็นความต้องการในอนาคต โดย
ยังไม่ได้ก าหนดวิธีการเอาไว้ เป็นการสร้างความคิดโดยการใช้ค าถาม เช่น ค าถามถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุดยิ่งใหญ่
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ท่ีสุด บริการท่ีดีท่ีสุด ฯลฯ และวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นรูปแบบของข้อเสนอแนะแบบไม่เจาะจง และเป็น
ต าแหน่งของทิศทางท่ีจะไป68 
 เซงเก (Senge) กล่าวถึงภาวะผู้น าแบบใหม่ในฐานะผู้สร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ว่าคนท่ีจะก้าว
ไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้นจะต้องมี 1) วิสัยทัศน์ส่วนตัว คือ มีจุดมุ่งหมาย มีความหวังท่ีจะไปเป้นอย่างใด
อย่างหนึ่งในอนาคต 2) มีแรงมุ่งมั่นใฝ่ดี คือ เมื่อมีวิสัยทัศน์แล้วก็จะต้องมีแรงมุ่นมั่นท่ีจะลงมือท ากิจ
ท้ังปวงให้บรรลุต่อผลส าเร็จ 3) มีความมุ่งมั่นหมั่นฝึกฝนให้เกิดความช านาญและ 4) มีความคิด
วิเคราะห์ส่ิงใดๆ ด้วยเหตุด้วยผล โดยได้แบ่งรูปแบบของภาวะผู้น าดังนี้ 
 1. นักออกแบบ (designer) หมายถึง เป็นผู้พัฒนาวิสัยทัศน์ ค่านิยม และจุดมุ่งหมายของ
องค์การ โดยผู้น าต้องท ากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้คนในสถานการณ์ ตัวผู้น าจะต้อง
เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถมองเห็นโอกาสท่ีเปิดกว้างต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาใดๆ
โดยการออกแบบวิธีการ ขั้นตอนและรูปแบบของกระบวนการภายในองค์การ ตลอดจนรูปแบบการ
ผลิต 
 2. ผู้ให้บริการหรือผู้คอยช่วยเหลือ (steward) หมายถึง การเป็นผู้น าท่ีต้องรับฟังวิสัยทัศน์
ของผู้อื่นและปรับแต่วิสัยทัศน์ของตนซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบในฐานะเจ้าหน้าท่ีให้บริการที
จะต้องท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ขององค์การ โดยผู้น าจ าเป็นต้องเป็นท่ีพึ่งพิงแก่ผู้ตาม เป็น
ผู้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ทีมงานจะรู้สึกมั่นใจในการมีพี่
เล้ียงและมีผู้ให้ความช่วยเหลือ 
 3. เป็นครูผู้สอน (teacher) หมายถึง การเป็นผู้น าท่ีต้องส่งเสริมความรู้ พัฒนาความเข้าใจ
อย่างเป็นระบบ และท าให้ทุกคนสามารถเข้าใจความเป็นจริงในปัจจัยท้ังหมดได้โดยกระตุ้นให้ผู้อื่นได้
คิดได้เข้าใจมากกว่ามุ่งให้ท า69 
 ฮิทท์ ไอร์แลนด์ และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskission) ได้น าเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติของความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลไว้ 5 ประการ ดังปรากฏในแผนภูมิท่ี3 
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 69 Peter M. Senge, The Fifth Discipline : The Art and Practice of the 
Learning Organization (New York : Double day, 1990),58. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
แผนภูมิท่ี 3 แนวทางการปฏิบัติของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล 
ท่ีมา : Michael A. Hitt , R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson,The Management of 
Strategic : Concepts and Cases, 9th ed. (Thomson,2011),318. 
 จากแผนภูมิท่ี 3 ได้สรุปแนวทางการปฏิบัติของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิผล อธิบาย
ดังนี้ 
 1. การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (determining strategic direction) คือ มีความสามารถ
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตลอดจนจูงใจกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติตาม
ได้อย่างสม่ าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงการเป็นผู้น าด้านกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารทรัพยากร
ขององค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างความร่วมมือของบุคลากรในการก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากความสามารถหลักโดย
ใช้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ผู้น ายุทธศาสตร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดจะสร้างทางเลือกท่ีเป็นไปได้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินการท่ีส าคัญ ๆ 
ของผู้น าแต่ละด้าน 
 2. การบริหารทรัพยากรในองค์การ (effectively managing the firm’s resource 
portfolio ) มีความสามารถใช้กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรในองค์การ ท้ังด้านงบประมาณด้าน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า คุ้มทุน เพื่อเกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ การบริหารทรัพยากรในองค์กร หมาย
รวมถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทางสังคมขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง  
ความรู้และทักษะของบุคลากรท้ังหมดขององค์กรจากมุมมองของผู้บริหารบุคลากร ถือเป็นแหล่งทุนท่ี
ต้องการการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนถือเป็นกุญแจส าคัญของความส าเร็จขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง การพัฒนาบุคลากรขององค์กรจึงมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากร ได้พัฒนางาน 

ผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

การก าหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ 

จัดต้ังควบคุม 
องค์การให้สมดุล 

การบริหารทรัพยากร 
ในองค์การ 

สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

มุ่งเน้นการปฏิบัติ 
อย่างมีคุณธรรม 



 
 

 

พัฒนาตนเอง เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความสามารถในงานนั้นอย่างมีแท้จริง  ดังเช่ น  
การพัฒนาอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของทุนมนุษย์ท่ีแสดงให้เห็นว่า
การพัฒนาบุคลากรเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างแท้จริงของความได้เปรียบในการแข่งขัน ในทุกรูปแบบ
ของธุรกิจท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ พัฒนาการฝึกอบรม  
ท่ีมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ท่ีบุคลากรจะกลายเป็นผู้น าทางยุทธศาสตร์ท่ีประสบ
ความส าเร็จยิ่งขึ้น 
 3. สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล (sustaining an effective organizational 
culture) มีความสามารถในการก าหนด เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การและค่านิยมให้เหมาะสมกับ
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมภายนอก สามารถเลือกวัฒนธรรมองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมท างานของสมาชิก การก าหนดค่านิยมหลักของวัฒนธรรม
องค์กรท่ีใช้ร่วมกันตลอดจนการด าเนินการ แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีขีดความสามารถและกลยุทธ์การ
ด าเนินการในการผลิตวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคุมพฤติกรรมของพนักงานให้เป็นปัจจัย
ส าคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมองค์กรวัฒนธรรมเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด  
 4. มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (emphasizing ethical practices) เป็นผู้น าท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นท่ีน่าไว้วางใจ มีการตัดสินใจโดยค านึกถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว การมุ่งเน้นกระบวนการทางบนพื้นฐานของระดับองค์กรเพื่อให้
บุคลากรท าหน้าท่ีอย่างมีจริยธรรม ท าส่ิงท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามนโยบาย ในทางกลับกันการ
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจจะก่อให้ เกิด " ทุนทางสังคม" ในองค์กรเพิ่มขึ้น   
ความปรารถนาดีท่ีมีต่อบุคคลและกลุ่ม ในองค์กรหรือแนวทางปฏิบัติผิดจรรยาบรรณเกิดขึ้นในองค์กร
อาจเป็นท่ียอมรับได้ จากการศึกษาพบว่าในสถานการณ์เช่นนี้ผู้จัดการมีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติท่ีผิดจรรยาบรรณเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเมื่อความพยายามในปัจจุบันไม่เพียงพอ 
จรรยาบรรณองค์กร จริยธรรมสนับสนุนและท าให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะต้องมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของพนักงานอย่างถูกต้องการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมต้องเป็น
ตัวก าหนดกระบวนการตัดสินใจขององค์กร และต้องเป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร ในความ
เป็นจริงหลักฐานการวิจัยช้ีให้เห็นว่าวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่าเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการสร้าง
ความมั่นใจว่าบุคลากรปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจริยธรรมขององค์กร 
 5. การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล (establishing balanced organizational controls) 
มีการบริหารจัดบริหารงานดูแลในกระบวนการท างานให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริการ ผู้รับบริการ
พึงพอใจในบริการท่ีได้รับและผู้ให้บริหารมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 70  

                                                             

 70 เรื่องเดียวกับ ,15. 



 
 

 

การสร้างระบบการควบคุมภายในแบบสมดุล (Balanced Organizational Controls) เป็นพื้นฐาน
ของระบบทุนนิยมและได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์  
 ท่ีใช้โดยผู้บริหารเพื่อรักษาหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบในการควบคุม ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร และ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์ การควบคุมส าหรับการใช้กลยุทธ์รวมท้ังการ
ด าเนินการท่ีจะต้องด าเนินการเมื่อต้องมีการปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องในบทนี้เรา
จะมุ่งเน้นไปท่ีการควบคุมองค์กรท้ังสองด้านกลยุทธ์และการเงิน การควบคุมทางการเงิน เพราะผู้น า
ยุทธศาสตร์ต้องมีความรับผิดชอบในการพัฒนาและการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  การควบคุมทาง
การเงินมุ่งเน้นไปท่ีการเงินระยะยาวออกมาในทางตรงกันข้ามการควบคุมเชิงกลยุทธ์ มุ่งเน้นไปท่ี
เนื้อหาของการด าเนินการเชิงกลยุทธ์มากกว่าผลของกลยุทธ์ การด าเนินการอาจถูกต้อง แต่ยังคงอยู่ใน
ผลลัพธ์ทางการเงินท่ีไม่ดีเนื่องจากสภาวะภายนอก เช่น ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจการกระท าของ
รัฐบาลภายในประเทศหรือต่างประเทศท่ีไม่คาดคิดหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดังนั้นการเน้นการ
ควบคุมทางการเงินมักจะก่อให้เกิดการตัดสินใจในระยะส้ันและมีความเส่ียงมากขึ้นเนื่องจากผลลัพธ์
ทางการเงินอาจเกิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมโดยตรงของผู้บริหารนอกจากนี้
การควบคุมเชิงกลยุทธ์ยังช่วยให้ผู้บริหารระดับล่างสามารถตัดสินใจได้ว่าแนวทางปฏิบัตินั้นต้องมี
ประสิทธิภาพ ท่ีรวมระดับความเส่ียงปานกลางและยอมรับได้เนื่องจากผลลัพธ์ระหว่างผู้บริหารระดับ
ธุรกิจจะเสนอข้อเสนอเชิงกลยุทธ์และผู้บริหารระดับองค์กรท่ีประเมินผลดังกล่าว 
 ยุคล์ (Yukl) ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารไว้ 7 ประการ ดังนี้ 
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวและการจัดล าดับความส าคัญ (determine long – 
term objectives and priorities) วัตถุประสงค์ระยะยาวและการจัดลพดับความส าคัญควรต้ังอยู่บน
พื้นฐานของพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์การ เช่น การมุ่งพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นของผู้เรียน การเตรียม
ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพของผู้เรียน การเพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2. การประเมินจุดอ่อนจุดแข็งในปัจจุบัน (assess current strengths and weaknesses) 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององค์การ กับองค์การ
อื่นการศึกษาสภาพการได้เปรียบขององค์การ เช่น ทักษะความสามรถของบุคลากร ช่ือเสียงของ
องค์การ การตรวจสอบภายในและภายนอกองค์การ มีการศึกษาจุดอ่อนขององค์การเพื่อแก้ไข 
ปรับปรุง 

                                                                                                                                                                               

 
 
 



 
 

 

 3. การก าหนดสมรรถนะหลัก (identify core competencies) ความรู้ ความสามารถของ
องค์การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งเป็นข้อได้เปรียบขององค์การ เช่น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 4. การประเมินความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงด้านกลยุทธ์ (evaluate the need for a 
major change in strategy) ผู้บริหารสามารถมองเห็นสถานการณ์และประเมินได้ว่าองค์การต้อง
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ ท่ีมีอยู่ขององค์การหรือไม่อย่างไร ผู้บริหารมีความยืดหยุ่น และสามารถ
ปรับเปล่ียนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ 
 5. การระบุกลยุทธ์ท่ีมีอนาคตไกล (identify promising strategies) ผู้บริหารประเมินกล
ยุทธ์ต่างๆ อย่างรอบคอบ ไม่ด่วนตัดสินใจท่ีกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง ผู้บริหารสามารถก าหนดกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจและศักยภาพขององค์การ 
 6. การประเมินผลของกลยุทธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (evaluate the likely outcomes of a 
strategy) ผู้บริหารสามารถคาดการณ์สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นหลังการด าเนินงานตามกลยุทธ์ท้ังในเชิง
บวกและลบ 
 7. การให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกกลยุทธ์ ( involve other executives in selecting 
a strategy) กลยุทธ์ท่ีดีควรพัฒนาขึ้นมาจากความร่วมมือของทีมผู้บริหาร และควรเลือกกลยุทธ์ท่ี
สามารถปรับเปล่ียนได้71 
 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน 

 สังคมพหุวัฒนธรรมเป็น แนวคิด และทฤษฏีท่ีพัฒนามาจากชาติตะวันตก นิยามดังกล่าวเป็น
ประเด็นท่ีส าคัญและมีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายท้ังในแวดวงการศึกษา การปกครอง และ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังในระดับภาครัฐและเอกชน อย่างไร ก็ตามการให้นิยามของค าดังกล่าวค่อนข้างมี
ความแตกต่างกันท้ังนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเช่ือของแต่ละบุคคล ผู้คนมักจะมองว่าสังคม
พหุวัฒนธรรมเป็นสังคมของความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีลักษณะเฉพาะหากมองไปในลักษณะของมุมมองท่ีกว้างและลึกยิ่งขึ้น 
สังคมพหุวัฒนธรรมไม่ได้ครอบคลุมแค่ประเด็นข้างต้นแต่ยังรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คน วิธีการคิด การมี
ปฏิสัมพันธ์ และการส่ือสารซึ่งไม่เพียงแต่เน้นอยู่ท่ีความแตกต่างทางด้านภาษาหรือศาสนาของคนต่าง
เช้ือชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลท่ีมาจากพื้นฐานหรืออัตลักษณ์เดียวกันด้วย 
 เมื่อมุมมองของสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นไปในลักษณะแนวต้ังและแนวนอน จึงเป็นส่ิงท่ีส าคัญ
ท่ีทุกคนโดยเฉพาะผู้น าต้องเข้าใจบริบทของนิยามดังกล่าวในวงกว้างขึ้นท้ังนี้เนื่องจากความเช่ือและ
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ความคิดเป็นตัวก าหนดการกระท า การมีมุมมองท่ีถูกต้องจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
ผู้น าทางการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับบริบทดังกล่าว และแน่นอนท่ี สุด
การน าการจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องบูรณาการเอาแนวคิดของสังคมพหุวัฒนธรรมเข้าไปใน
การคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีความละเอียดอ่อนและท้าทาย ท้ังนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้น าหลาย
ท่านอาจมีความคิดว่าสถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมอาจบั่นทอนศักยภาพในการท างาน และด้วย
สาเหตุนี้เองท่ีหลายท่านอาจมีมุมมองท่ีว่าการรักษาสถานภาพขององค์การอาจเป็นการสร้างคุณค่า
และการท าหน้าท่ีเพียงพอแล้วในภาวการณ์ในปัจจุบัน แต่ก็อาจมีหลายท่านท่ียังมีแนวคิดในเชิงบวก 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางสังคม อย่างน้อยท่ีสุดก็คือความเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา
โดยเฉพาะตัวผู้เรียน และครูรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรแลสมาชิกของชุมชน ท้ังนี้
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ต้องต้ังค าถามว่ากลยุทธ์ใดท่ีเหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ีก าลังเผชิญในปัจจุบัน 
การคิดเชิงกลยุทธ์และการมีทักษะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์จึงน่าท่ีจะเป็นค าตอบและเป็นตัวก าหนด
ทิศทางในการท างาน ประสานงาน หรือพัฒนาภาระงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย72 
 แวน เอร์ ฮีจเดน (Van Der Heijden) ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่
ความเปล่ียนแปลงซึ่งต้องกระท าอย่างเป็นระบบและเพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการท างานอย่างมี
แบบแผนน าต้องเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจร่วมโดยผ่านกระบวนการการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อท่ีจะได้
ค าตอบในการตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงหรือให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมท่ีเป็นอยู่ ท้ังนี้
รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์ต้องมีลักษณะเป็นพลวัต ผ่านกระบวนการของการส่ือสาร การก าหนดความ
มุ่งมั่นต้ังใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีมุ่งหวัง 
นอกจากนี้การคิดเชิงกลยุทธ์ต้องสะท้อนพันธกิจและวิสัยทัศน์ รวมถึงแผนงานหรือโครงการของ
องค์การเป็นหลักและส่ิงท่ีส าคัญท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้คือบริบทและพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรม ส่วนแค
ปแลนและนอร์ตัน (Kaplan and Norton) ได้ก าหนดแนวคิดเชิงกลยุทธ์แบบสมดุลในการบริหาร
องค์การจากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าการคิดเชิงกลยุทธ์ต้องเน้นความมีสมดุล ดังปรากฏใน
แผนภูมิท่ี 4 
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แผนภูมิท่ี 4 การวางแผนเชิงกลยุทธ์แบบสมดุลของโรงเรียน 
ท่ีมา : เอกรินทร์ สังข์ทอง, ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม : การทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและการปฏิบัติ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,2555),9. 
 จากแผนภูมิท่ี 4 สามารถสรุปได้ว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ต้องเน้นความมีสมดุลขององค์ประกอบ
ต่างๆ อย่างสัมพันธ์กันองค์ประกอบต่างๆ อย่างสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
 1. ประการแรกสถานศึกษาหรือองค์การต้องให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมและคุณค่าซึ่งอาจ
เป็นสัญลักษณ์ขององค์การ ผู้น าต้องตรวจสอบวัฒนธรรมท่ี ไม่เอื้อต่อการท างานหรือวัฒนธรรมท่ีเป็น
อุปสรรคของการท างาน เช่น การขาดทิศทางหรือแผนงานท่ีชัดเจน หรือไม่ชอบการเปล่ียนแปลง และ
เมื่อทราบปัญหาหรืออุปสรรคแล้วผู้น าและสมาชิกขององค์การต้องร่วมสร้างวัฒนธรรมท่ีดีต่อการ
ท างานร่วมกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างให้เกิดบรรยากาศการยอมรับวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน
โดยเฉพาะพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมของสมาชิกในองค์การ นอกจากนี้ผู้น าต้องตระหนักว่า กลยุทธ์
จะไม่สามารถถูกน าถ่ายทอดไปสู่กระบวนการปฏิบัติท่ีดีได้หากขาดกระบวนการเรียนรู้และระบบการ
เรียนรู้ ดังนั้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้จึงมีความส าคัญ โดยอาจกระท างานผ่านการร่วมเสวนาหรือ
แลกเปล่ียนความคิดเกี่ยวกับปัญหาหรือทิศทางขององค์การ และท่ีขาดเสียมิได้คือแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ และควรก าหนดออกมาเป็นนโยบายท่ีชัดเจน ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพขององค์การรวมถึงความสามารถของสมาชิกขององค์การเป็นส าคัญ นอกจากนี้
สถานศึกษาอาจต้องประยุกต์และน าเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีดี รวมถึงการจัดท าข้อมูลโดย
จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลท่ีเป็นระบบเพื่อใช้ในการบริหารหรือการตัดสินใจทางการบริหาร  

วัฒนธรรมและคุณค่า 
(culture and value) 

กลยุทธ ์
(Strategy

) 

ความสัมพันธ์ 
 (relationship) 

การเรียนรู้ 
(learning) 

ทรัพยากร 
 (resource) 



 
 

 

 2. ปัจจัยท่ีส าคัญอีกประการของการคิดเชิงกลยุทธ์คือ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณค่าสูงสุด การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าหมายถึงการใช้อย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่ความตระหนี่
หรือมัธยัสถ์จนเกินเหตุ แต่ควรเน้นความคุ้มทน และท่ีส าคัญและขาดเสียมิได้ส าหรับการคิดเชิงกล
ยุทธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมคือการต้องให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของสมาชิกท้ังในองค์การและ
นอกองค์การทีมีพื้นฐานทางสังคมท่ีแตกต่างกัน การหาแนวร่วมเพื่อช่วยคิดช่วยท าเป็นส่ิงจ าเป็นและ
ในการท างานก็ควรมุ่งเน้นรูปแบบการท างานเป็นทีม เรียนรู้และยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน
บนหลักของผลประโยชน์ร่วมขององค์การ และเจริญงอกงามของสมาชิกขององค์การและสังคม
โดยเฉพาะนักเรียน ในขณะเดียวกันผู้น าต้องควบคุม และคอยดูแลเกี่ยวกับการเมืองท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท างานท้ังระบบ ผู้น าต้องตระหนักว่า การเมืองมักจะ
น าไปสู่ความขัดแย้งท้ังภายในและภายนอกองค์การ ดังนั้นจึงต้องแสวงหาจุดร่วมบนพื้นฐานของความ
คิดเห็นหรือความสนใจของสมาชิกในองค์การหรือนอกองค์การท่ีมีความแตกต่างกั น จากแนวคิด
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือท่ีช่วยก าหนดทิศทางการท างานขององค์การ การ
ท่ีองค์การจะสามารถขับเคล่ือนไปอย่างราบเรียบและมีทิศทาง  จ าเป็นต้องมีกรอบแนวคิดท่ีสอดคล้อง
กับองค์ประกอบต่างๆท่ีเช่ือมโยงกับองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมท่ีมีความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม ความเช่ือของผู้คนการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นต่อองค์การจึงต้องอาศัยความพิถีพิถัน  
ความร่วมมือ การเคารพซึ่งกันและกัน และท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือการมีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และการมี
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและเป็นจริง สามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายและเป็นท่ียอมรับของทุกๆ
ฝ่าย73 
 

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการบริหารสถานศึกษา 

 ภาวะผู้น าการบริหารการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งเพราะในการบริหารการศึกษานั้น
ผู้บริหารจะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมายท่ียากต่อการแก้ไข บางปัญหาขาดความชัดเจน
หรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการศึกษา ดังนั้นหน้าท่ีของผู้บริหารการศึกษาจึงต้องแสวงหา
ความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีการน ามาแก้ไข พัฒนาการศึกษาให้ไปสู่ความส าเร็จ ผู้บริหารจึงต้อง
ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ 
 ในทุกวงการท้ังเล็กใหญ่ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน ต่างมีความต้องการผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์ มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีกลยุทธ์ในการบริหารให้องค์กรนั้นให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท้ังส้ิน ส่ิงท่ีท าให้ความส าเร็จเกิดขึ้นได้คือ การมีภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
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บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกันต้องการผู้น าท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ มีเทคนิควิธีการท่ีจะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของชาติ หลักสูตร ชุมชนและสังคม ดังนั้นการน าภาวะผู้น ามาใช้ในการศึกษาจึงมีแนวทางดังนี้ 
 1. การน าภาวะผู้น ามาใช้ส าหรับผู้บริหารท้ังผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี ผู้อ านวยการ
โรงเรียน หรือรองผู้อ านวยการ อธิการบดี รองอธิการบดี หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งผู้บริหาร
การศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา ล้วนเป็นผู้ ท่ีมี
ภาระหน้าท่ีในการจัดการศึกษาท้ังส้ิน การจะบริหารการศึกษาทุกระดับให้ส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารต้องมี
ภาวะผู้น า มีกลยุทธ์ตามทฤษฎีภาวะผู้น าด้านคุณลักษณะ ด้านพฤติกรรม และทฤษฎีผสมผสานใน
รูปแบบท่ีทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์ สถานการณ์ รูปแบบสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ผู้ท่ีเป็น
ผู้บริหารหรือเตรียมตัวเป็นผู้บริหารจะได้เตรียมฝึกตนเองตามหลักการ ทฤษฎีของภาวะผู้น า ซึ่งถ้า
ผู้บริหารรู้จักบริหารงานโดยใช้ทฤษฎีภาวะผู้น า ผนวกกับทฤษฎีการบริหารการศึกษา ผสมผสานกับ
เหตุการณ์ สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมจนเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ แสดงว่ าผู้น ามีภาวะผู้น า
ทางการบริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน ดังนั้นภาวะผู้น าท่ีน ามาใช้กับการบริหารทางการศึกษา
มีประโยชน์โดยตรงต่อตัวผู้บริหารเอง ซึ่งจะส่งผลต่องานอย่างแน่นอนเพราะผู้บริหารมีต าแหน่งใน
ฐานะผู้บังคับบัญชา มีอ านาจในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง 
 2. การน าภาวะผู้น ามาใช้กับการบริหารงาน องค์การใดท่ีมีการบริหารท่ีดีจะน าความส าเร็จ
มาให้ซึ่งถ้าขาดการบริหารท่ีดีก็จะเกิดความล้มเหลว นอกจากภาวะผู้น าท่ีมีตัวผู้บริหารเองแล้ว  
การบริหารที่มีกลยุทธ์ที่ดีของผู้บริหารจะน าความส าเร็จมาให้ โดยผู้บริหารใช้หลักการบริหารงานท่ีดีมี
ความเหมาะสมกับบุคคล เหตุการณ์ สถานท่ี คือ เทคนิคการบริหารงานท่ียึดหลักการของภาวะผู้น า
กลยุทธ์นั่นเอง 
 3. การน าภาวะผู้น ามาใช้กับผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน เมื่อได้รับค าส่ัง
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีผู้อยู่ในวงงานท่ีเป็นลูกน้องตามล าดับต่อไป
เรื่อยๆ ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับจึงต้องมีภาวะผู้น าเช่นเดียวกันในการปฏิบัติงานท่ีตนได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงเพราะความเป็นผู้น าย่อมมีอยู่ในตัวของทุกคนท่ีสามารถตัดสินใจท างานการ
จัดการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปเพราะสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรมเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เปล่ียนแปลง 
 จากสาระท่ีกล่าวมาท้ังหมด สรุปได้ว่า สังคมโลก สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงทุกด้าน จ าเป็น
ท่ีผู้น า ผู้บริหารทุกองค์การต้องปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองค์การ เพื่ อให้องค์การนั้นอยู่รอด
ประเทศไทยจึงเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงเรียกว่า ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการศึกษา 
ปฏิรูปการเมือง ในวงการศึกษาก็เช่นกันปรับกลยุทธ์การท างานเสียใหม่ เช่น ปฏิรูประเบียบราชการ 
ปฏิรูปบุคคลและบุคลากร ปฏิรูปการเรียนรู้ แต่ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนออกกมายังไม่เป็นท่ีน่า



 
 

 

พอใจ ในทางตรงกันข้ามคุณภาพผู้เรียนมีแนวโน้มลดลงในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ตัวบ่งช้ีของความไม่
ส าเร็จ (หลีกเล่ียงใช้ค าว่าล้มเหลว) อย่างท่ีควรจะเป็นจึงเป็นเครื่องบ่งบอกถึงภาระของผู้รับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นผู้ท่ีเป็นบุคคลส าคัญ
ในการจัดการคือ ผู้บริหารการศึกษา ทีมิใช่เพียงอยู่ในต าแหน่ง หรือได้รับมอบหมาย แต่ผู้บริหารยุค
ใหม่ ต้องเป็นผู้หารมืออาชีพท่ีมีภาวะของความเป็นผู้น าสูง ประกอบด้วยการเป็นผู้น าท้ังจิตและ
วิญญาณ มีกลยุทธ์จึงจะน าพาองค์การฝ่าฝันกับวิกฤติท่ีเกิดขึ้นได้ในขณะนี้ 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึง
ได้น าแนวคิดของฮิทท์ ไอร์แลนด์  และฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskission) ซึ่งประกอบด้วย 
5 ประการ คือ 1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (determining strategic direction) 2) การบริหาร
ทรัพยากรในองค์การ (effecytively managing the firm’s resource portfolio ) 3) สนับสนุน
วัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล (sustaining an effective organizational culture) 4) มุ่งเน้น
การปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (emphasizing ethical practices)5) การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล 
(establishing balanced organizational controls) มาเป็นแนวทางในการศึกษาภาวะผู้น าเชิง 
กลยุทธ์ของผู้บริหาร 
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

  
 จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประสิทธิผลในเชิงการบริหารการศึกษาส่วนใหญ่กล่าวคือ ค าว่า
ประสิทธิผลขององค์การหรือประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน (organizational effectiveness or 
organizational effectiveness of schools ) ซึ่งในสภาพที่แท้จริงก็ถือว่าโรงเรียนเป็นองค์การหนึ่ง 
ดังนั้นในท่ีนี้จึงกล่าวถึง “ประสิทธิผลของโรงเรียน(schools effectiveness)” ในความหมายเดียวกับ
ประสิทธิผลขององค์การ  
 

ความหมายของประสิทธิผล 

 นักวิชาการในแต่ละสาขาได้ให้นิยามของประสิทธิผล (effectiveness) ไว้ต่างๆ กัน ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วจะมองประสิทธิผลไปในแนวทางท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จของงานเป็นส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 



 
 

 

 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา  หมายถึง ระดับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าได้ก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้มากน้อย
เพียงใด74 
 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ได้กล่าวถึง ประสิทธิผล หมายถึง การท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือผลผลิตเทียบกับวัตถุประสงค์75 
 ปราชญา กล้าผจญ และศิริพงษ์ เศาภายน ได้กล่าวถึง  ประสิทธิผล หมายถึง การท างานท่ีมุ่ง
บรรลุผลส าเร็จโดยไม่ค านึงว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด ขอให้งานส าเร็จดังหวังเพียงพอ76  
 คชาภรณ์ เสริมศรี ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง การท างานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ท้ังในด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ตามพันธกิจอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยมีการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ77 
 คณิสร พรไกรเนตร ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลในการท างาน สรุปว่า องค์กรท่ีมี
บุคลากรท างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถย่อมส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุตาม
วัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นโดยสามารถวัดผลการท างานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ภายใต้ข้อก าหนดตามวัตถุประสงค์การประเมินประสิทธิผล การปฏิบัติงานและรูปแบบการประเมิน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ีองค์กรก าหนดไว้ ซึ่งสามารถน าผลของการวัดผลการท างานดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลขององค์กร78 

                                                             

 74 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ
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 78 คณิสร พรไกรเนตร, “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมองค์กรกับ
ประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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 ขวัญฤดี อาภานันท์ ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดแต่ได้
ผลประโยชน์ท่ีสูงสุด ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนับสนุนการด าเนินงาน
ขององค์กร ส่งเสริมความอยู่รอดและเจริญเติบโตขององค์กร79 
 สุกัญญา วิริยะอารี ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง การประเมินสมรรถนะของ
องค์กรท่ีสามารถประสานการด าเนินโครงการภายใต้แผนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีต้องการโดย
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยวิธีการที่ดีท่ีสุด เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร80 
 พัชรินทร์ พันธ์โตดี  ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลจะเกี่ยวข้องกับระดับของความส าเร็จใน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีสามารถด าเนินกิจกรรมก้าวหน้าไปและสามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ จนท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานรวมถึงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ตลอดถึงการแก้ปัญหาภายในองค์การหรือสถานศึกษา81 
 พัฒนพร ศิลาวงษ์ ได้ให้ความหมายว่า การท่ีองค์การสามารถด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ท้ังท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสามารถใช้ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการท่ีจะโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เกิดผลตาม
เป้าหมายท่ีต้ังเอาไว้82 

                                                             

 79 ขวัญฤดี อาภานันท์ , “ภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” (วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,2559),23. 
 80 สุกัญญา วิริยะอารี, “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2”(วิทยานิพนธ์ครุศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,2559),46. 
 81 พัชรินทร์ พันธ์โตดี, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลของ 
การบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 5” (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556),28. 
 82 พัฒนพร ศิลาวงษ์, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลของ
การบริหารงานของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1” 
(การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2556),32. 



 
 

 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2556, หน้า 713) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ
หรือผลท่ีเกิดขึ้น83 
 สิริทร คงคุณ ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จในการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ84 
 วันเฉลิม เป่งใส ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล คือ ผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้น เกิดจาก
ประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสามารถใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการท่ี
โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เกิดผลตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ซึ่งนั่นก็คือการท าให้นักเรียนมี
ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความพึงพอใจในการท างานของครู ความสามารถใน
การใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการปรับเปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก85 

ส าหรับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กล่าวถึง  ประสิทธิผลการ
ด าเนินการของสถานศึกษา หมายถึง ผลการบริหารการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกท่านได้รับการพัฒนา ในวิชาท่ีสอน หรือวิชาครูตามท่ีคุรุสภา
ก าหนด (ไม่ต่ ากว่า 20 ชม. / ปี) 
 2. สถานศึกษามีการประเมิน แผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
 3. สถานศึกษามีการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ  
1 ครั้ง 
 4. สถานศึกษามีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบ ของครูทุกคนทุกภาคการศึกษา 
       5. สถานศึกษามีการน าผลประเมินจากข้อ 1-4 ไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
 

                                                             

 83 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
5 ธันวาคม 2554. (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน,2556),713. 
 84 สิริทร คงคุณ, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลของการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28” 
(วิทยานิพนธ์ กศ.ม.,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2556),49. 
 85 เรื่องเดียวกับ , 25. 



 
 

 

 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้ความหมายของประสิทธิผล (effectiveness) ไว้ว่า 
หมายถึง การบรรลุเป้าหมายและความสามารถในการจัดหาทรัพยากรมาใช้ในระบบองค์กร เรียกว่า 
Goal and System-Resource Model if Effectiveness86 
 แวบพู (Vappu) ให้ความหมายของประสิทธิผลองค์การว่าเป็นโรงสร้างท่ีส าคัญประการหนึ่ง
ในทางสังคมวิทยา โดยท่ังไป หมายถึง ระดับ (degree) ท่ีองค์การประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามเป้าหมาย87 
 กิ๊บสัน (Gibson ) ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า คือ  effect ท่ีใช้ในบริบทความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล ซึ่งสามารถจ าแนกประสิทธิผลออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  1) ประสิทธิผลระดับ
บุคคล (Individual Effectiviness) เป็นการเน้นผลการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลหรือสมาชิกในองค์การ
ท่ีท างานตามหน้าท่ีและต าแหน่งในองค์การ โดยใช้กระบวนการประเมิ นผลการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาการขึ้นค่าตอบแทนหรือการให้รางวัลตอบแทนเป็นปัจจัยท่ีเป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับ
บุคคลอันได้แก่ ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) 
แรงจูงใจ (Motivation) และความเครียด (Stress) 2) ประสิทธิผลระดับกลุ่ม (Group Effectiviness) 
เป็นภาพรวมของกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิกในองค์การท่ีท างานตามหน้าท่ีและต าแหน่งในองค์การเป็น
ปัจจัยท่ีท าให้ เกิดประสิทธิผลระดับกลุ่ม อันได้แก่ ความสามัคคี (Cohesiveness) ภาวะผู้น า 
(Leadership)  โครงสร้าง (Structure) สถานภาพ (Status) บทบาท (Roles) และบรรทัดฐาน 
(Norms) 3) ประสิทธิผลระดับองค์การ (Organizational Effectiveness) เป็นภาพรวมของ
ประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุ่ม เป็นปัจจัยท่ีเป็นเหตุให้เกิดประสิทธิผลระดับองค์การอันได้แก่ 
สภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) กลยุทธ์ (Strategy choices) โครงสร้าง 
(Structure) กระบวนการต่างๆ (Process) และวัฒนธรรม (Culture) โดยประสิทธิผลท้ัง 3 ประการ 
มีความสัมพันธ์กัน88 
 เซอร์จิโอวานนิ (Sergiovanni) อธิบายถึงประสิทธิผลโรงเรียนว่า มีความหมาย 2 ความหมาย 
คือ ความหมายแบบท่ัวไป หมายถึง ความสามารถในการผลิตท่ีจะท าให้เกิดผลตามท่ีปรารถนา อีก
ความหมายคือ ความหมายเชิงเทคนิค หมายถึง วัฏจักรของการบริหารการศึกษาโดยประสิทธิผลจะ

                                                             

 86  เรื่องเดียวกับ,19. 
 87 Tyysk L. Vappu , “ Insiders and Outsiders : Women’s Movement and 
Organizational Effectiveness . Canadian Review of sociology and Anthropology 
33, 3(1998):391-410 
 88 เรื่องเดียวกับ ,37. 



 
 

 

น ามาซึ่งความหมายเฉพาะหรือพิเศษในส่วนนี้จะเน้นไปท่ีความมีสัมฤทธิ์ผลท่ีดีในทักษะพื้นฐานของ
นักเรียนท่ีสามารถวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน89 
 กลิคแมน (Glickman) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล คือ โรงเรียนท่ีมีสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงกว่าระดับเกณฑ์มาตรฐานท่ีทดสอบ90 
 สเตียร์ (Steer) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง ระดับขององค์การท่ีประสบความส าเร็จใน
งาน91 
 อาจีรีส (Argyris) กล่าวว่า ประสิทธิผลคือสภาวะท่ีองค์การสามารถเช่ือมผลผลิตขึ้นในขณะท่ี
ปัจจัยการผลิตลดลงหรือผลผลิตคงท่ี การปฏิบัติงานในองค์การนั้น92 
 บาร์นาร์ด (Barnard) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลไว้ว่า หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิด
ความส าเร็จสมตามวัตถุประสงค์ขององค์การ93 
 แคทซ์และคาห์น (Katz and Kahn) ได้ให้ความหมายในมุมมองของสังคมศาสตร์ว่า หมายถึง 
ความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่างๆ คือ 1) ระบบย่อยเกี่ยวกับการผลิต 2) ระบบย่อยท่ีท าหน้าท่ีส่งเสริม
และสนับสนุน 3) ระบบย่อยท่ีผดุงการท างาน 4) ระบบย่อยส าหรับการปรับปรุง และ 5) ระบบย่อย
ของการบริหาร โดยความสัมพันธ์ของระบบย่อยเหล่านี้จะน ามาซึ่งความส าเร็จ ตามจุดประสงค์ท่ี
ก าหนดของการกระท าร่วมกัน94 
 มอทท์  (Mott)  มีแนวความคิดว่าสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม่ มักพิจารณาท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น  ในบรรดาความคิดท้ังหลาย การท่ีสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 1) ความสามารถในการผลิต นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (productivity)  

                                                             

 89 Thomas J Sergiovanni ,The Principalship : A Reflective Practice 
Perspective. 2nd ed. (Boston : Allyn and Bacon,1991),256. 
 90 Carl D. Glickman, Supervision of Instruction A Development Approach, 
2nd ed. ZBoston :Allyn and Bacon , 1990),155. 
 91 Richard M. Steers, Organization Effectiveness : A Behavioral View. (Santa 
Monica , California : Goodyear Publishing Company , Inc., 1977),40. 
 92 Chris Argyris, Integrations The Individual and The Organization (New York 
: John Wiley,1964),123.  
 93 Chester I. Barnard, The Function of The Executive (Cambridge : Harvard 
University Press, 1966), 482. 
 94 Daniel Katz and Robert L. Kahn , The Social Psychology of Organization 
(New York : John Wiley and sons,1966),23-26  



 
 

 

2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติในทางบวก (positive attitude) 3) ความสามารถในการ
ปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษาได้ (adaptability) 4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในถานศึกษา 
(flexibility)95 
 สรุปได้ว่า ประสิทธิผล (effectiveness)  หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการ การ
จัดการและการปรับตัวขององค์การในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ท้ังนี้ในระบบของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาคน จึงมีความหมายรวมไปถึง
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูมีความพึงพอใจในการท างาน และยังรวมถึงการบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศคติทางบวก  ตลอดจน
ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ท้ังภายในภายนอกและ
รวมท้ังความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน 
 

ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงความส าเร็จของสถานศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องท่ี
นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและบุคคลท่ัวไปให้ความสนใจอย่างแพร่หลายมากท่ีสุดประการ
หนึ่ง จากการค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมีนักบริหาร นักวิชาการ และนักการศึกษาหลายท่านไ ด้ให้
ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 ชนกพร มนัส ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของบุคลากร
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ปรับตัว ปรับทัศนคติ เปล่ียนมุมมองท่ีมีความแตกต่าง
กัน ร่วมต้ังเป้าหมายเดียวกัน พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้96 
 ธุมากร เจดีย์ค า ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การท่ีผู้บริหารสถานศึกษา 
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก
ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังสามารถแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษา ส่งผลให้ครูเกิดความพึงพอใจในการท างาน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น การปฏิบัติงาน

                                                             
95 Paul E. Mott, The Characteristic of Effective Organization (New York : Macmillan, 

1966),398. 
 96 ชนกพร มนัส, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ปทุมธานี”(วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2559),30. 



 
 

 

บรรลุตามเป้าหมายตามท่ีต้ังไว้และใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการ
มองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ97 
 มอทท์ (Mott) ให้ความหมายว่า สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม่มักพิจารณาท่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การท่ีสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 1) 
ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (productivity) 2) ความสามารถใน
การพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติในทางบวก (positive attitude) 3) ความสามารถในการปรับเปล่ียน
และพัฒนาสถานศึกษาได้ (adaptability) และ 4)ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 
(flexibility)98 
 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง 
การท่ีผู้บริหารสามารถใช้ภาวะผู้น าเป็นศูนย์รวมในการจัดการศึกษาท าให้ครูและนักเรียนเกิดความ
พอใจ เป็นผลท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษามีประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์99 
 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ การด าเนินการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึง
ความส าเร็จของสถานศึกษา ส่งผลให้ ผู้เรียนมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของสังคม                  
การบรรลุผล คือ สถานศึกษาสามารถผลิตผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทัศนคติในทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 

ความส าคัญของประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างมากในการด าเนินงาน  เพราะเป็นภาพ
ความส าเร็จของสถานศึกษาในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  แต่หากสถานศึกษาใดไม่
สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ ก็จะท าให้สถานศึกษานั้นขาดความน่าเช่ือถือ ไม่มี
คุณภาพ เป็นต้น    ซึ่งความส าคัญของประสิทธิผลของสถานศึกษามีผู้ให้ความเห็นไว้ ดังนี้ 
 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  ได้กล่าวถึงความส าคัญของประสิทธิองค์การ ว่าประสิทธิผล
องค์การนั้นถือเป็นค่านิยมท่ีส าคัญขององค์การแบบส่ิงมีชีวิต โดยองค์การแบบส่ิงมีชีวิตหันมาเน้นเรื่อง
ผลลัพธ์หรือผลท่ีเกิดขึ้นโดยเทียบกับวัตถุประสงค์เพื่อให้อิสระกับผู้ปฏิบัติงานด้วย และประสิทธิผลจะ
มีความส าคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์  มองว่าโครงสร้างองค์การมีความ

                                                             

 97 เรื่องเดียวกับ ,33. 
 

98
  เรื่องเดียวกับ ,95. 

 99 เรื่องเดียวกับ ,19. 



 
 

 

สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมอันจะน าไปสู่ประสิทธิผลขององค์การนอกจากนี้ประสิทธิผลขององค์การถือ
เป็นมาตรฐานภายนอกซึ่งใช้กับผลผลิตหรือกิจกรรมขององค์การ  เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
ตอบสนองความพึงพอใจตามเกณฑ์การประเมิน เป็นการประเมินภายในเกี่ยวกับปริมาณทรัพยากรใน
กระบวนการท่ีท าผลผลิตหรือกิจกรรมนั้น100 
 ภารดี อนันต์นาวี ได้กล่าวถึงความส าคัญของประสิทธิผล ว่าเป็นการช่วยตรวจสอบ
วัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์การ เพราะการจัดต้ังอง ค์การนั้นย่อมมีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์การอย่างชัดเจน เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามความต้องการขององค์การ เพราะการ
ด าเนินงานในแต่กิจกรรมย่อมต้องมีการวางแผนงาน ก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การจัดสรร
ทรัพยากร การใช้อ านาจหน้าท่ีการบริหารการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อ
ประเมินผลแล้วน ามาเปรียบเทียบผลงานท่ีด าเนินงานได้ตามแผนงานกับวัตถุประสงค์ขององค์การท่ี
คาดหวัง ถ้าผลของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังขององค์การ แสดงว่าองค์การมี
ประสิทธิผล ซึ่งประสิทธิผลขององค์การแบ่งได้ 2 ระดับ คือ 1) ประสิทธิผลระดับบุคคล เป็นลักษณะ
ของบุคคลท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แล้วประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ท าให้เกิดผลโดยตรงและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ผลท่ีเกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น 
ความถูกต้อง ความคุ้มค่า ความเหมาะสม ตรงกับความคาดหวังและความต้องการขององค์การสังคม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการปฏิบัติงาน 2) ประสิทธิภาพระดับองค์การ คือ การเน้นไปท่ีผลรวมของ
องค์การท่ีมีประสิทธิผลประกอบด้วยตัวบ่งช้ี 5 ตัว ได้แก่ การผลิตประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ การ
ปรับเปล่ียน และการพัฒนา101 
 ช่วงโชติ พันธุเวช ได้กล่าวถึงความส าคัญของประสิทธิผลของสถานศึกษา ว่าเป็นผลลัพธ์ของ
การด าเนินงานท่ีส าคัญของสถานศึกษา เป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมากขึ้น102 
 จันทรานี สงวนนาม ได้กล่าวถึงความส าคัญของประสิทธิผล ว่าเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
ด้านต่างๆ ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ถือว่า 
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  เรื่องเดียวกับ ,75. 
 101 ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีก ารบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (ชลบุรี:
มนตรี, 2553), 204. 
 102 ช่วงโชติ พันธุเวช, การจัดการศึกษาเชิงคุณภาพSippo (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎ                         
สวนสุนันทา, 2555), 248. 



 
 

 

ประสิทธิผลนั้นเป็นองค์ประกอบของความส าเร็จ แต่เป็นส่ิงท่ีไม่คงท่ีเสมอไป หากไม่มีการพัฒนา
รวมถึงประสิทธิผลนั้นเป็นเกณฑ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของสถานศึกษาอีกด้วย103 
 จากความส าคัญเกี่ยวกับประสิทธิผลต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผล 
ของสถานศึกษามีความส าคัญในการช่วยตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการบริหารสถานศึกษาว่า 
บรรลุผลหรือไม่ ถือเป็นมาตรฐานท่ีวัดผลผลิตของสถานศึกษา เป็นตัวช่วยในการประเมินเพื่อ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษาสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ัง 
ไว้ก็จะได้รับความเช่ือมั่นจากทุกฝ่าย แต่ถ้าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้อาจจะท าให้
สถานศึกษานั้นล่มสลายในท่ีสุด เพราะการบริหารสถานศึกษาให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีต้องมีการวางแผน การ
ก าหนดหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดี ถือ
เป็นมาตรฐานของสถานศึกษาในการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน 
 

แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารงาน
ทุกประเภท จึงมีนักวิชาการให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลไว้หลากหลาย มีท้ังแนวคิดท่ีคล้ายกันและ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของหน่วยงาน แต่โดยส่วนมากจะมุ่งให้แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถใน
การผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งมีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังนี้ 
 สุรศักด์ิ สหวิริยะสิน ได้เสนอแนวคิดประสิทธิผลของสถานศึกษา 4ด้าน ประกอบด้วย                  
1) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2)ด้านความสามารถในการ
พัฒนาทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน และ                               
4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน104 
 ประยูร คุณนาม ได้เสนอแนวคิดประสิทธิผลของสถานศึกษา 4 ด้านประกอบด้วย 1) 
ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2)ความสามารถในการพัฒนาทัศนคติ

                                                             

 103 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: ไทย
ร่มเกล้า, 2553), 188. 
 

104
 สุรศักด์ิ สหวิริยะสิน , “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
เขต 1” (วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา,2556),7. 



 
 

 

ทางบวกของนักเรียน 3) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี และ 4) 
ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม105    
 ชนกพร มนัส ได้เสนอแนวคิดประสิทธิผลขององค์กร คือ  ความสามารถขององค์กรในการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ให้มีความยืดหยุ่นสามารถประสานงานร่วมมือความส าเร็จของ
ผลงานการปฏิบัติงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร106 
 เสกสันต์ รอดย้อย ได้เสนอแนวคิดประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบด้วย ด้าน
ความสามารถทางวิชาการ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษา และ ด้านความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา107 
 ภารดี อนันต์นาวี ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง  การท่ีองค์การได้
ด าเนินการใดๆ โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีองค์การต้ังไว้ 
และสามารถสรุปความหมายตามทฤษฎีองค์การได้ 3 ลักษณะดังนี้ 1) ความหมายท่ีใช้ในแนวทาง
เป้าหมาย ( Goal – based Approach) เป็นการพิจารณาว่า การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายต่าง 
ๆ ท่ีองค์การตั้งไว้หรือไม่ 2) ความหมายท่ีใช้แนวทางระบบ (System – based Approach) เป็นการ
พิจารณาว่าองค์การน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 3) ความหมายท่ีใช้แนวทางกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (Muliple– Constituencies) เป็นการพิจารณา
ว่าองค์การน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อได้108 
 ออนสไตน์ (Ornstein) เสนอว่าควรมีประสิทธิผลของสถานศึกษา มี 12 ประการคือ                   
1) ผลคะแนนจากผลสอบอ้างอิงปกติ 2) คะแนนจากการเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง 3) คะแนนจาก
แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้น เช่น การเขียน หรือการวัดอย่างอื่นท่ี ไม่ได้ก าหนดในวัตถุประสงค์                        

                                                             

 
105 ประยูร คุณนาม, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอ าเภอบ่อทอง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 2”(วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา,2557), 6. 
 

106 ชนกพร มนัส, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ปทุมธานี”(วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2559),31. 
 

107
 เสกสันต์ รอดย้อย, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถาน

ศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1”(วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,2560),33. 
           108 เรื่องเดียวกับ ,101. 



 
 

 

4) คะแนนจากผลผลิต คือ ความคิดรวบยอดของนักเรียน 5) ความเห็นของครู และผู้บริหารเกี่ยวกับ
การบรรลุเป้าหมายของนักเรียน 6) ความคิดของผู้ปกครองและชุมชน 7) การมีส่วนร่วมของนักเรียน
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 8) รางวัลท่ีนักเรียนได้รับ 9) อัตราการมาเรียน 10) จ านวนวัสดุ ส่ือ                     
ท่ีนักเรียนยืมจากห้องสมุด 11) คุณภาพความสามารถในโปรแกรมอื่น ๆ เช่น งานศิลปะ ดนตรี                     
การแสดง 12) การให้การสนับสนุนของชุมชนต่อสถานศึกษา109 
 แฮนสัน (Hanson) กล่าวว่า สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลมีลักษณะดังนี้ 1) มีการปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2) บรรยากาศสนับสนุนการเรียน 3) มีการติดตามก ากับ
กระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) ส่งเสริมการรักษาวินัยของผู้เรียน 6) มีการจัด
สภาพแวดล้อมและสวัสดิการการท างาน110 
 บอสเสิร์ท (Bossert) กล่าวว่า การศึกษาถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาต้องพิจารณาจาก                     
1) ความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 2) การนิเทศงานอย่างใกล้ชิด3) การประเมินกิจกรรมทางวิชาการ  
4) การเพิ่มความเช่ียวชาญในการสอนของอาจารย์ 5) การเพิ่มอิสระในห้องเรียน  
 มาร์เชล (Marcel) วิจัยเรื่องอ านาจของครูใหญ่กับประสิทธิผลของสาถนศึกษา ในปี 1990 
เครื่องมือท่ีใช้คือแบบสอบถามพฤติกรรมของผู้บริหารและประเมินสถานศึกษาประกอบด้วยการ
ประเมินการบรรลุเป้าหมาย ภาวะผู้น า บรรยากาศการติดต่อส่ือสารของครู การส่ือสารของผู้บริหาร
และการปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูใหญ่  34 คน ผู้ช่วยครูใหญ่ 113 คน และครู 375 
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ตัวประกอบ พบว่า พฤติกรรมการใช้อ านาจ
เป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น า มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาและครู111 

 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ไ ด้สรุปลักษณะสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลว่า ควรมี
องค์ประกอบดังนี้ 1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิการการท่ีดี 3) จัดการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาทางบวก 5) ส่งเสริมความมี

                                                             
109 C. Allen. Ornstein, Educational Administration : Concepts And Practices (California : 

Wadsworth Publishing, 1996), 178-179. 
110 Mark E.Hanson, Educational Administration and Organization Behavior, 4thed. (Boston: 

Allyn and Bacon, 1996), 35. 
111 K. Marcel, “Principal Power and School Effectiveness : A Study of Urban 

Public Middle School”, (Dal 51/60A, 1990): 1852. 



 
 

 

ปฏิสัมพันธ์ต่อกันแบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพัฒนาบุคลการอย่างกว้างขวาง 7) ใช้ภาวะผู้น าแบบมีส่วน
ร่วม 8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 9) ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม112 
 กิ๊บสันและคณะ (Gibson and others) ได้อธิบายค าว่า ประสิทธิผลในระดับองค์การ ได้แก่ 
1) สภาพแวดล้อม 2) เทคโนโลยี 3) กลยุทธ์ 4) โครงสร้างกระบวนการต่าง ๆ 5) วัฒนธรรม113 

 บราวน์ (Brown) กล่าวถึงการวัดประสิทธิผลขององค์การใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ผลผลิต 2) การ
รับรู้เกี่ยวกับองค์การ 3) งบประมาณ 4) ภาวะผู้น าองค์การ114 
 ควินและโรบาร์ท (Quinn and Rohrbaugh) ได้เสนอแนวคิดในการ ประเมินประสิทธิผล
ของสถานศึกษาได้แก่ 1) ความสามัคคีของบุคลากร 2) นวัตกรรมในโรงเรียน 3) การพัฒนา
บุคลากร115 

 มาโฮนี และอีทเซล (Mahoney and Eeizel) ให้แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ ประสิทธิผลของ
องค์การธุรกิจและหน่วยงานวิ จัยโดยได้พัฒนาเกณฑ์ประสิทธิผลขององค์การธุรกิจ ได้แก่ 
ความสามารถในการผลิต การสนับสนุนการใช้การวางแผน ความเช่ือถือได้และความคิดริเริ่ม ส่วน
เกณฑ์ประสิทธิผลของหน่วยงานวิจัยและพัฒนา ควรใช้ความน่าเช่ือถือได้ ความร่วมมือ และการ
พัฒนา116 

ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้กล่าวถึงแนวคิดของประสิทธิผลของสถานศึกษาไว้ 5 
ประการ ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement)  2) ความพึงพอใจในการท างาน ( job 
satisfaction) 3) ความใส่ใจงาน (absenteeism)  4) การลดอัตราการลาออกกลางคัน (dropout 
rate) และ 5) คุณภาพโดยรวม (overall quality)117 

                                                             
112 Thomas J.Sergiovanni, The Principalship : A Reflective Practice Perspective, 

2nded. (Boston, MA : Allyn and Bacon, 1991), 258-263. 
113 เรื่องเดียวกับ ,37. 
114 William A. Brown, “Organizational Effectiveness in Nonprofit Human 

Sevice Organization : The Influence of the Board of Directors”, Dissertation 
Abstracts International-B 60,12 (2000) : 15-17. 

115 A.F. Quinn. And M.S.Rohrbaugh, Personnel Management of People at 
Work (New York :Publishing Co., Inc,2002), 211-213. 

116 John H. Mahoney and Nigel Eeitzel, Organization Behavior : Theory & 
Practice (Englewood Cliff : Prentece Hall,2001),142-144. 
 

117
 เรื่องเดียวกับ,19. 



 
 

 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจัย รวมถึงการ 
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงก าหนดขอบเขตเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) หมายถึง ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาในรอบปี

การศึกษาท่ีผ่านมา นักเรียนในโรงเรียนได้รับการยกย่องชมเชย หรือรางวัลทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้น 

สามารถสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อได้จ านวนมากขึ้น รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตัวเอง มี

ความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองสูง โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ไปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นอย่างสม่ าเสมอ และน าผลการทดสอบการวัดผลมาเป็น

ข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายท่ี

แข็งแรงและสุขภาพจิตดี มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย ผู้ปกครองพึงพอใจในการจัดการ

เรียนการสอนของสถานศึกษาในด้านความมีระเบียบวินัย คุณธรรม ความประพฤติของนักเรียน 

ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (achievement) เป็นส่ิงท่ีบ่ง

ช้ีให้เห็นผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องการพิจารณาความสารถทางสติปัญญา

ของนักเรียนแล้ว ยังแสดงถึงคุณค่าของหลักสูตร ผู้บริหารและครูผู้สอนอีกด้วย โดยดูจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน ความสารถในการศึกษาต่อสถาบันช้ันสูงได้เป็นจ านวนมาก ตลอดจนการ

บริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ118 

กู๊ด (Good) อธิบายความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า หมายถึง ความรู้หรือทักษะ

อันเกิดจาการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ท่ีเรียนมาแล้ว ซึ่งได้จากการสอบของครูหรือผู้รับผิดชอบการสอน

หรือท้ังสองรวมกัน119 

                                                             
118 Mott P.W., อ้างถึงใน พรชัย เช้ือชูชาติ, “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ

โรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก”,35-
36. 

119 Carter V. Good, Dictionary of Education, 3nd ed. (New York : McGraw-Hill 
Book Company, 1973), 320. 



 
 

 

ลินวอลล์ และนิโก (Linvall and Niko) ได้กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการ

เรียนท่ีมีตัวบ่งช้ีอันได้มาจากกระบวนการท่ีไม่ต้องอาศัยการทดสอบเช่น การสังเกต การตรวจการบ้าน 

และอาจอยู่ในรูปของคะแนนเฉล่ียหรือเกรด (grade) ของทางโรงเรียน นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอีกวิธีหนึ่ง คือ การวัดโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนท่ัวไป (published achievement 

test) ซึ่งโดยท่ัวไปพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นดัชนีท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะช้ีให้เห็น

ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา120 

อายส์เนค และไมลี (Eysneck andMeili) ได้กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ในการเรียน หมายถึง ดัชนีช้ี

ประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน หรือระหว่างการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนก็ได้121 สอนคล้องกับแนวคิดของ 

ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้แนวคิดว่าเมื่อสภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การวัดประสิทธิผลของโรงเรียนจึงควรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียน (achievement) ได้แก่ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียน 

ศีลธรรมของนักเรียน คะแนนการสอบระดับชาติ นักเรียนสามารถสอบแข่งขัน เข้าเรียนในสถานศึกษา

อื่นได้ ผลงานเป็นท่ียอมรับหรือได้รับรางวัลการพัฒนาการของนักเรียน122 

จากความหมายข้างต้นและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยสามารถสรุปได้ 

ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ มีศีลธรรมและมี

พฤติกรรมการเรียนท่ีดี ผลคะแนนสอบของนักเรียนพัฒนาในระดับสูงขึ้น ได้รับรางวัลจากการเข้า 

ร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังครูมีมุมมองต่อนักเรียนและ

โรงเรียนในทางท่ีดี 

 

 

 

                                                             

 120 MauritZ C. Linvall and Anthony J. Miko, Measuring Pupill Achievement 
and Aptitude, 2nd ed. (New York: Harcourt Jovanovich, 1967), 5. 
 121 Hans J. Eysneck and Richard Meili, Encyslopedia of Psychology (London: 
Scarch Press, 1972), 16. 
 122 เรื่องเดียวกับ , 19. 



 
 

 

2. ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction)  
ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction) หมายถึง การท่ีบุคลากรในสถานศึกษา

ยอมรับนโยบาย มาตรการ และข้อตกลงร่วมกัน ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา มีความพึงพอใจใน
ระบบการบริหารงานของสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยนวัตกรรม
ใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน มีความภาคภูมิใจกับผลการปฏิบัติงานให้ทันการ
เปล่ียนแปลง มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานทุก
คน เกี่ยวกับความหมายของค าว่า ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction) ได้มีนักวิชาการได้
ให้ความหมายหลายทัศนะ ดังนี้ 

เพาเวลล์ (Powell) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
ด าเนินชีวิตให้มีความสุข สนุกสนานปราศจากความทุกข์ ท่ีเกิดจากการปรับตัวต่อส่ิงแวดล้อมได้เป็น
อย่างดี และเกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของบุคคล และการได้รับการตอบสนองในส่ิงต่างๆ 
เหล่านั้น123 

บาร์สกี (Barsky) ยังได้กล่าวคล้ายกันว่า ความพึงพอใจนั้นเป็นทัศนคติด้านบวกต่อส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง ซึ่งความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเป็นความรู้สึกสนุกสนาน สบายใจ ปิติยินดี ต้ืนตัน หากว่าไม่
มีความพึงพอใจก็จะก่อให้เกิดความผิดหวัง ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้เข้ารับบริการรวมถึงองค์การ
นั้นๆ ด้วย124 

กู๊ด (Good) ได้ให้ความเห็นท่ีมีลักษณะคล้ายกันว่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง 
ระดับความพอใจของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อคุณภาพของ
งานนั้นๆ125 

สตราอุสและเซย์ลิส (Strauss and Sayles) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้สึกพอใจในการ
ท างานท่ีท าและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเหล่านั้น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและจะรู้สึกพึงพอใจ
ในงานท่ีท า เมื่องานนั้นให้ผลประโยชนืตอบแทนทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานได้126 

                                                             

 123 Douglas H. Powel, Understanding Human Adjusting Normal Adaption 
through the Life Cycle (Boston: Little Brown, 1983), 17-18. 
 124 Jonathan D. Basky, World Class Customer Satisfaction (Burr Ridge, Ill:Irwin 
Professional Pub, 1995), 2. 
 125 เรื่องเดียวกับ  ,119. 

126 George Strauss and Leonard R. Sayles, Personnel : The Human Problems 
of Management (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1960), 119-127.  



 
 

 

แอพเพิลไวท์ (Applewhite) กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจในการท างานว่าเป็น
ความสุขความสบายท่ีได้จากสภาพท่ีท างาน ความสุขเกิดจากการท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน การมี
ทัศนคติท่ีดีต่องานและความพอใจเกี่ยวกับรายได้จากองค์การ127 

บลัม และเนเอร์ (Blum and Nayler) ท่ีว่าความพึงพอใจในการท างาน คือ ผลรวมของ
ทัศนคติต่างๆ แสดงออกโดยผู้ปฏิบัติงาน ทัศนคติเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับงานท่ีปฏิบัติและเกี่ยวข้อง
กับปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าจ้าง ความมั่นคง สภาพการท างาน โอกาส ความก้าวหน้า การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ความยุติธรรม ความสัมพันธ์ทางสังคม การได้รับการดู แลเอาใจใส่ และความ
ยุติธรรม128 

มิวซิสกี้ (Muchinsky) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นลักษณะของปรากฏการณ์
เหล่านั้นมารวมเป็นทฤษฎีเดียวกันได้129 

ล็อค (Locke) สรุป ความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ตัวงานในด้านความ
น่าสนใจ โอกาสการเรียนรู้งาน ความส าเร็จ การควบคุมและวิธีการท างาน 2) เงินเดือน 3) การเล่ือน
ต าแหน่ง 4) การได้รับการยอมรับนับถือ และความเช่ือมั่นในผลส าเร็จของงาน 5) ผลประโยชน์เกื้อกูล 
6) สภาพการท างาน 7) การนิเทศงาน 8) เพื่อร่วมงาน และ 9) หน่วยงานและการจัดการ130 

โพเบิร์ก และพ็อพเพิลตัน (Pobeaux and Poppleton) เสนอลักษณะท่ีท าให้เกิดความพึง
พอใจในการท างาน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ลักษณะท่ีเกี่ยวกับงาน ประกอบด้วย ระดับการท างาน 
เนื้อหาของงาน รวมท้ังพฤติกรรมการบริหารงาน และ 2) ลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร ซึ่งหมายถึง 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสุขภาพจิต131 

                                                             
127 P.B. Applewhite, Organization Behavior (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall Inc., 1965), 8. 
128 Milon L. Blum and James C. Nayler, Industrial Psychology (New York : 

Harper and Row, 1968), 364. 
129 Paul H. Muchinsky, Psychology Applied to Work (Homewood, Illinois : 

The Dorsey Press, 1983), 322. 
130 Edwin A. Lock, “The Nature and Causes of Job Satisfaction,” in 

Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 2nd ed. (Chicago : Rand 
McNally, 1976), 1302. 

131 Peter Pobeaux and Stephen E. Popleton, Psychology and Work (London : 
McMillan and Press, 1978), 158-159. 



 
 

 

 ส่วน ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้แนวคิดว่า ความพึงใจในการท างาน ได้แก่ 
ความพึงพอใจต่องาน ภาระงาน ผลตอบแทนของงาน ค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการ ตัวงาน เนื้องาน 
ความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง นโยบาย แผนงาน 
มาตรการ กระบวนการ ความพึงพอใจ ต่อโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ การลาออก การ
อุทิศตน ความอิสระในการปฏิบัติงาน โอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร การใช้ทักษะท่ีหลากหลาย มี
มุมมองว่างานมีความส าคัญ ความพึงพอใจต่อโอกาสการเล่ือนต าแหน่ง132 

จากความหมายข้างต้นและการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาสรุปได้ว่า ความพึง
พอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่องาน และภาระงานท่ีรับผิดชอบ ผลตอบแทนของ
งานความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง นโยบาย แผนงาน มาตรการ 
กระบวนการ ความพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ การลาออก การอุทิศตน ความ
มีอิสระในการปฏิบัติงาน โอกาสการได้รับข้อมูลข่าวสาร การใช้ทักษะท่ีหลากหลาย การมีมุมมองว่า
งานมีความส าคัญ ความพึงพอใจต่อโอกาส และการเล่ือนต าแหน่ง 

 
3. ความใส่ใจในงาน (absenteeism)   
ความใส่ใจในงาน (absenteeism) หมายถึง  ความใส่ใจในงาน ของบุคลากรในองค์การส่งต่อ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กบัขวัญและก าลังใจของบุคลากร ในองค์การท่ีมีความ
ใส่ใจในงานต่ า บุคลากรจะมีขวัญและก าลังใจท่ีน้อย ในขณะท่ีองค์การท่ีมีความใส่ใจในงานสูงบุคลากร
จะมีขวัญและก าลังใจท่ีสูงตามไปด้วยโดยได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความใส่ใจในงานไว้
หลายทัศนะ ดังนี้ 

ภิญโญ มนูศิลป์ ท่ีกล่าวว่าความใส่ใจในงาน หมายถึง การมาปฏิบัติงานตามตารางการท างาน
ท่ีก าหนดไว้รวมถึงการมาปฏิบัติงานเต็มช่ัวโมงหรือเต็มวัน เป็นต้น133 

นิโคลสัน และคนอื่นๆ (Nicholson and others) ยังได้กล่าวว่า ความใส่ใจในงาน หมายถึง 
ปฏิกิริยาของบุคลากรในองค์การท่ีมีข้ึนเพื่อแสดงถึงความสุขท่ีได้รับจากการท างาน134 
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 เรื่องเดียวกับ , 19. 
 133 ภิญโญ มนูศิลป์, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีม ,” ในวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  (ลพบุรี:
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, 2559), 8. 
 134 Nicholson Nigel and others, "Absence from Work and Job Satisfaction," 
Journal of Applied Psychology 61,6 (December 1976): 735. 



 
 

 

โรดส์ และเสตียร์ (Rhodes and Steers) ท่ีกล่าว ตรงกันว่าความใส่ใจในงาน เป็นการแสดง
ความรู้สึกในทางบวกต่อสถานการณ์ในการท างาน135 

สเปคเตอร์ (Spector) ได้กล่าวว่า ความใส่ใจในงาน หมายถึง การท่ีพนักงานมาตามตาราง 
ท่ีก าหนดไว้136 

ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ท่ีกล่าวว่าความใส่ใจในงาน หมายถึง ความรับผิดชอบ
ในการท างาน อัตราการขาดงานของบุคลากรมีน้อย ภาวะผู้น าของผู้บริหารกับบรรยากาศขององค์การ 
ทัศนคติของบุคลากรท่ีมีต่องาน เจตคติต่องาน เช่น บรรยากาศ แรงจูงใจ และแรงกระตุ้นในการ
ท างาน137 

จากความหมายข้างต้นและการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาสรุปได้ว่า ความใส่  
ใจในงาน หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบและมาปฏิบัติงานตามเวลาท่ี
ก าหนด มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานและมีแรงจูงใจในการท างาน จ านวนครูลาออกน้อยลง และ 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีจนเกษียณอายุราชการ 

 
4) การลดอัตราการลาออกกลางคัน (dropout rate)  
การลดอัตราการลาออกกลางคัน (dropout rate) หมายถึง เป็นการแก้ปัญหาท่ีส าคัญท่ีท า

ให้เห็นว่าการศึกษายังประสบผลส าเร็จ การท่ีนักเรียนอยู่ในระบบสถานศึกษา โดยใช้เวลาเรียนเป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดในแต่ละช่วงช้ัน และไม่ออกจากระบบสถานศึกษาก่อน โดยมีสาเหตุมาจาก
ความยากจน การอพยพตามผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว ปัญหาในการปรับตัว สมรส ประกอบอาชีพ
เล้ียงครอบครัว เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ต้องคดีถูกจับ ซึ่งการลดอัตราการลาออกกลางคันมีนักวิชาการได้
ให้ความหมายไว้หลายทัศนะดังนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวว่า การออกกลางคัน หมายถึง การท่ีผู้เรียน
หยุดเรียน หรือออกจากระบบการศึกษาโดยท่ียังเรียนไม่จบตามหลักสูตร138 

                                                             

 135 S.R. Rhodes and R.M. Steers, Managing Employee Absenteeism (USA: 
John Wiley and Sons, 1996), 10. 
 136 Paul E. Spector, Industrial and Organizational Psychology Research and 
Practices (USA: John Wiley and Sons, 1996), 15. 
 137 เรื่องเดียวกับ , 19. 
 138 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา, 2556), 3. 



 
 

 

ฮอย และมิสเกล (Hoyand Miskel) ท่ีกล่าวว่า การลดอัตราการออกกลางคัน หมายถึง การ
ท่ีนักเรียนออกจากระบบโรงเรียนโดยใช้เวลาเรียนเป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนดแต่ละช่วงช้ัน  โดยมี
สาเหตุมาจากความยากจน การอพยพตามผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว ปัญหาในการปรับตัว สมรส 
ประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัว เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ต้องคดีถูกจับ แต่ท้ังนี้ไม่รวมถึงกรณีนักเรียนย้าย
สถานศึกษา139 
 จากความหมายข้างต้นและการจัดระบบการศึกษาในประเทศไทยสามารถสรุปได้ว่านักเรียน
ในสถานศึกษามาเรียนอย่างสม่ าเสมอ การท่ีนักเรียนอยู่ในระบบสถานศึกษา โดยใช้เวลาเรียนเป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดในแต่ละช่วงช้ัน นักเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร และไม่ออกจากระบบ
สถานศึกษาก่อน โดยมีสาเหตุมาจากความยากจน  การอพยพตามผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว ปัญหา
ในการปรับตัว สมรส ประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัว เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ต้องคดีถูกจับ ท้ังนี้ไม่รวมถึง
กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา 

 
5) คุณภาพโดยทั่วไป (overall quality) 
คุณภาพโดยท่ัวไป (overall quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองต่อชุมชน 

และการจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียงซึ่งในปัจจุบันกระแสเรื่องคุณภาพได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
วงการต่างๆ เป็นอย่างมาก การตอบรับกระแสดังกล่าวนี้ในวงการศึกษามีให้เห็นเช่นเดียวกัน จึง 
ท าให้มีผู้นิยามความหมายค าว่าคุณภาพไว้ดังนี้ 

จูรัน และกรินา (Juran and Gryna) ได้กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึง ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการนั้นหมายรวมถึงผู้รับบริการภายนอกด้วย เช่น คนในชุมชน140 

ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้แนวคิดว่าประสิทธิผลขององค์กรท่ีวัดคุณภาพ
โดยท่ัวไปนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วย ความสามารถในการปรับตัว (adaptation) ความสามารถ
ในการผสมผสาน ( integration) และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ (Latency)โดยมี
รายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 

5.1 ความสามารถในการปรับตัว (adaptation) ได้แก่ ความสามารถขององค์การท่ีจะ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนเพื่อให้องค์กรอยู่รอด โดยต้องพัฒนาองค์กรให้สามารถ
ท าหน้าท่ีและด าเนินการต่อไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

                                                             

 139 เรื่องเดียวกับ ,19. 
 140 Joseph M. Juran and Frank M. Gryna, Quality Planning and Analysis, 3rd 
ed. (New York: McGraw Hill., 1993), 3. 



 
 

 

กริฟฟิทส์ (Griffiths) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎ๊ระบบเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัว
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางการบริหารแปดประการ ดังนี้ 1) แรงกระตุ้น ส่วนใหญ่ในการปรับตัว
ในองค์กรมาจากภายนอกองค์กร 2) ความมากน้อยและความคงทนของการปรับตัวในองค์กรมาจาก
ภายนอกองค์กร 3) การปรับตัวในองค์กรมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่า ถ้าหากว่าผู้เข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
สูงสุดมาจากภายนอกองค์กร 4) เมื่อมีความกดดันเพิ่มอย่างต่อเนื่องในระยะแรก ระบบจะตอบสนอง
ชดเชยอย่างเกินเหตุ ผลสุดท้ายก็ล่มสลายแบบจบส้ิน 5) จ านวนนวัตกรรมรวมท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นสัดส่วน
ผกผันกับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุด 6) ยิ่งมีระดับการบังคับบัญชามากเพียงใด โอกาส
ปรับตัวเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์กรก็มีน้อยเพียงนั้น 7) เมื่อมีการปรับตัวเกิดขึ้นมักเกิดขึ้น
จากส่วนบนไปสู่ส่วนล่างมากกว่าจากส่วนล่างขึ้นไปส่วนบน และ 8) ยิ่งระบบย่อยท าหน้าท่ีในกา ร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดีเพียงใด โอกาสปรับตัวเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในองค์กรก็มีน้อยเพียง
นั้น141 

สเตียร์ (Steers) พบว่า การปรับตัวและมโนทัศน์ท่ีมีความคล่องตัว และการเปล่ียนแปลงเป็น
ส่ิงท่ีนักวิจัยใช้กันมากในเรื่องการวัดประสิทธิผล142 

กิ๊บสัน (Gibson) ได้สร้างแบบจ าลองเพื่อเป็นเกณฑ์วัดประสิทธิผลในระยะกลาง ซึ่ง
หมายความรวมไปกับความสามารถของฝ่ายบริหารในอันท่ีจะรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงซึ่งเกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมพอๆกับท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร ความไม่มีประสิทธิผลในการผลิตประสิทธิภาพและ
ความพอใจอาจเป็นสัญญาณว่ามีความจ าเป็นต้องปรับหรือดัดแปลงการปฏิบัติการในด้านการบริหาร
และนโยบายให้เหมาะสมขึ้น หรือสภาพแวดล้อมจากการเรียกร้องผลผลิตซึ่งแตกต่างกันหรือให้ตัว
ป้อนซึ่งแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งก่อให้เกิดความจ าเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงหากองค์กรไม่สามารถ
ปรับตัว ความอยู่รอดขององค์กรก็จะอยู่ในอันตราย143 

ดังนั้น ประสิทธิผลของสถานศึกษาด้านความสมารถในการปรับตัว จึงถูกน ามาก าหนดเป็น
ความสามารถของนักการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามการปรับตัวอาจจะไม่ได้ผลหากครูและผู้บริหารใช้
บ่อยโดยไม่รู้จักการเปล่ียนแปลง 

                                                             
141 Daniel E. Griffiths, “Administrative Theory and Change in 

Organizations,” in Organization and Human Behavior : Focus on Schools (New York : 
McGraw-Hill, 1969), 371-374. 

142 Richard M. Steers, Organization Effectiveness : A Behavioral View (Santa 
Monica, California : Good Years Publishing Company Inc., 1977), 163. 

143 เรื่องเดียวกับ ,37. 



 
 

 

5.2 ความสามารถในการผสมผสาน หมายถึง ลักษณะทางสังคมขององค์การ และบุคลากรท่ี
แสดงถึงความมีประสิทธิผล กล่าวคือ บุคลากรจะมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เป็นความพึงพอใจในการ
ท างานซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น ความส าเร็จ การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า 
ความมั่นคง การได้รับการตอบสนองตามความต้องการของร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน จนท า
ให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในงาน  
 5.3 ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ เป็นเครื่องท่ีบ่งช้ีถึงความมีประสิทธิผลขององค์การ 
ส่วนอีกตัวหนึ่งคือการท่ีองค์การสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมขององค์การนั้น ซึ่งอาจเป็น
สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง สถานศึกษาจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการปรับเปล่ียนเพื่อ
พัฒนาและความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เพราะประสิทธิผลนั้นขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของการแก้ปัญหาท่ีตอบสนองต่อความต้องการท้ังด้านเจตคติและพฤติกรรม144 

ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) กล่าวว่า สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะ
พิจารณาจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแล้ว จะต้องด าเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาและสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ครูอาจารย์ได้ เพราะ
ประสิทธิผลองค์กรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการแก้ปัญหา และด้านพฤติกรรมท่ีมีต่อปัญหาจาก
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ดังนั้น การแก้ปัญหาจะต้องมีความพร้อมท่ีจะแก้ปัญหาทันทีต่อ
เหตุการณ์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้น 
 จากความหมายข้างต้นและการบริหารสถานศึกษาในประเทศไทยสามารถสรุปได้ว่า คุณภาพ
โดยท่ัวไป หมายถึง สถานศึกษาสามารถปรับนโยบาย วิธีการด าเนินงาน ให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี การตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน และการจัดการทรัพยากรอย่างพอเพียง ความสามารถในการปรับตัวของบุคลากรให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลง มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับและปรับเปล่ียนการท างานเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงนโยบายใหม่ๆ ความสามารถในการผสมผสาน ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนใน
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแก้ปัญหา
ในโรงเรียน 
  

วิธีการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 การบริหารสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคม จะต้องมีการ  
ติดตามก ากับการด าเนินงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย ตลอดจนการน าความรู้ท่ีมีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ซึ่งต้องอาศัยความรู้และทักษะการบริหารจัดการของผู้บริหาร
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สถานศึกษา ในการปรับปรุงการบริหารงานจะต้องเริ่มด้วยการวัด เพื่อให้ได้สารสนเทศของการ  
บริหารงานส าหรับใช้ประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพของการบริหารงาน  และจบลงด้วยการน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารงาน ซึ่งการประเมินนั้นหมายถึง การตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ีถูก 
วัด โดยการเทียบกับเกณฑ์ จุดเน้นของการประเมินอยู่ที่ความยุติธรรมและความเหมาะสมของเกณฑ์ท่ี
ใช้ในการตัดสินท่ีมีความโปร่งใส เปิดเผย นอกจากนี้การประเมินผลท่ีดีต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลท่ี
มีความตรงและเช่ือถือได้ ซึ่งได้มาจากกระบวนการวัดผลท่ีมีคุณภาพซึ่งสามารถให้ผลการวัดท่ีถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  
 ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การหรือประสิทธิผลของสถานศึกษานั้นจะต้องอาศัย
เกณฑ์หรือตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นตัวก าหนดแนวทาง เพื่อให้สถานศึกษามีเป้าหมายในการด าเนินงาน
ท่ีชัดเจน ซึ่งวิธีการประเมินซึ่งเป็นแนวทางในการประเมินสถานศึกษา ได้มีนักวิชาการท้ังในประเทศ
และต่างประเทศน าเสนอไว้ ดังนี้ 
 สเตียร์ (Steers) ได้ก าหนดรูปแบบวิธีการประเมินประสิทธิผลขององค์การไว้ 4 วิธี โดยมี 
รายละเอียดแต่ละวิธี ดังนี้ 
 1. วิธีการแบ่งตามจ านวนเกณฑ์ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
  1.1 รูปแบบเกณฑ์เด่ียว (univariate effectiveness models) เป็นวิธีการท่ีมุ่งผล
การประเมินโดยใช้เกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน 30 ตัวแปร ซึ่งปัญหาท่ีพบคือการใช้รูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับความ 
คิดเห็นของผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีประเมินมากกว่าจะใช้เกณฑ์เป็นกลางในการตัดสิน 
  1.2 รูปแบบพหุเกณฑ์ (multivariate effectiveness models) เป็นวิธีการในการ 
วิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การโดยวิธีการก าหนดรูปแบบ และน าไปทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์กัน
ระหว่างตัวแปร เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวแปรท่ีก าหนดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กัน เป็นวิธีการท่ีมีขึ้น 
เพื่อแก้ไขข้อจ ากัดของรูปแบบเกณฑ์เด่ียว 
 2. วิธีการแบ่งตามก าหนดเกณฑ์เพื่อสร้างรูปแบบ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
  2.1 รูปแบบในลักษณะของการพรรณนา (descript models) เป็นวิธีการสรุป
ลักษณะจากผลการวิเคราะห์องค์การท่ีประสบความส าเร็จ 
  2.2 รูปแบบในลักษณะเป็นการสร้างปทัสถาน (normative models) เป็นวิธีการ
ก าหนดสภาวะท่ีจ าเป็นต้องมี เพื่อให้องค์การนั้นด าเนินงานแล้วเกิดประสิทธิผล 
 3. วิธีการแบ่งตามความสามารถในการน าเกณฑ์การประเมินผลไปประยุกต์ใช้ มี 2 รูปแบบ  
ได้แก 
  3.1 รูปแบบท่ีเป็นสากล (universalistic models) เป็นรูปแบบท่ีเกณฑ์นั้นสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลประสิทธิผลองค์การได้ทุกท่ี 



 
 

 

  3.2 รูปแบบท่ีเฉพาะ (contingent models) เป็นรูปแบบการประเมินในบาง
องค์การเท่านั้น 
 4. วิธีการแบ่งตามเทคนิคท่ีใช้ในการได้มาซึ่งเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผล มี 2 รูปแบบ  
ได้แก่ 
  4.1. รูปแบบอนุมาน (deductive models) เป็นรูปแบบท่ีได้จากการศึกษาหลักการ 
ตามแนวคิดทฤษฎีแล้วตีความเพื่อก าหนดเป็นเกณฑ์ในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 
  4.2 รูปแบบอุปมาน (induction models) เป็นรูปแบบท่ีได้จากผลของการพิสูจน์ 
กรณีเฉพาะ แล้วน ามาสร้างเกณฑ์ในการประเมินท่ีมาจากการวิจัยไม่ได้มาจากทฤษฎีเหมือนรูปแบบ 
อนุมาน145 
 สตีเฟน และแมรี (Stephen and Mary) ได้ก าหนดวิธีการประเมินประสิทธิผลขององค์การ  
โดยจ าแนกได้ 7 วิธี ได้แก่ 1) วิธียึดเป้าหมายเป็นหลัก 2) วิธีระบบทรัพยากร 3) วิธีกระบวนการภายใน                   
4) วิธีการเชิงกลยุทธ์ 5) วิธีการแข่งขัน 6) วิธีความถูกต้องตามหลักกฎหมาย และ 7) วิธีท่ีไม่มีประสิทธิผล146

 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ได้พัฒนาชุดของเกณฑ์การประเมินเพื่อให้มองเห็นของ
ความมีประสิทธิผลขององค์การขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยเกณฑ์การประเมินนั้นได้ค านึงถึงหลักความส าคัญ 3 
ประการ ดังนี้ 1) หลักการเรื่องเวลา (time)  ให้มีการประเมินความมีประสิทธิผลขององค์การท้ังใน
ระยะ ส้ันและระยะยาว2)หลักการความ เป็นพหุขององ ค์ประกอบการประ เมิน  ( plural 
constituencies) โดยในการประเมินความมีประสิทธิผลนั้นให้ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders) ท่ีหลากหลาย และ 3) หลักการเรื่องความเป็นพหุของเกณฑ์ (plural criteria) โดย
เกณฑ์การประเมินความมีประสิทธิผลขององค์การนั้นต้องค านึงถึงความเป็นระบบ (system) ของ
องค์กร ดังนั้นการประเมินจะต้องประเมินท้ังปัจจัยป้อนเข้ากระบวนการและปัจจัยป้อนออก147 
 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ได้ก าหนดวิธีการประเมินประสิทธิผลขององค์การตามแนวทาง 
ต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ตัวแบบ ดังนี้ 
 1. ตัวแบบการบรรลุเป้าหมาย เป็นการมองว่าองค์การนั้นเป็นอิสระ โดยมุ่งการด าเนินงาน
เพื่อตอบสนองเป้าหมายขององค์การ ซึ่งเป้าหมายนั้นต้องมีความชัดเจนมีจ านวนไม่มากจึงสามารถ
จัดการได้ และสามารถวัดได้ มีการส่ือสารในองค์การให้เข้าใจและเห็นชอบร่วมกันในเป้าหมายของ 
องค์การ 
                                                             

 145 Richard M. Steers, Organizational Behavior (Upper Saddle River, 
N.J.:Prentice Hall, 1985), 80-86. 
 146 P. Stephen Robbins and K. Mary Coulter, Management, 6th ed. (Upper 
Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1996), 77. 
 147  เรื่องเดียวกับ,19. 



 
 

 

 2. ตัวแบบระบบ เป็นการมองว่าองค์การนั้นประกอบด้วยระบบย่อยๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน  
สอดคล้องกับทฤษฎีระบบ เกี่ยวข้องกับการแลกเปล่ียนพลังงานกับสภาพแวดล้อมภายนอก มี
จุดมุ่งหมายเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม การประเมินประสิทธิผล 
หรือผลการด าเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับความสอดคล้องระหว่างส่ิงแวดล้อมกับองค์การและ
ระหว่างระบบต่างๆ ภายในองค์การ 
 3. ตัวแบบการตอบสนองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการมองว่าองค์การนั้นเป็นพื้นท่ีทางการเมือง
มีการแข่งขันกันเพื่อควบคุมทรัพยากร ดังนั้น ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถของ
องค์การในการตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อความอยู่รอดของ  
องค์การ 
 4. ตัวแบบกรอบค่านิยมต่างกัน เป็นการมองว่าไม่มีเกณฑ์ใดท่ีดีท่ีสุดท่ีใช้ในการประเมิน  
ประสิทธิผลขององค์การได้ เกณฑ์การประเมินผลจึงขึ้นอยู่กับผู้ประเมินว่าจะมีความเห็นว่าเกณฑ์ใดท่ี
ส าคัญท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุด  
 5. ตัวแบบดุลยภาพ เป็นแนวการคิดการวัดผลการปฏิบัติงานในองค์การว่าสอดคล้องกับนิสัย
ทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การหรือไม่เพียงไร โดยให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การ  
ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้ และการเติบโต148  
 ภารดี อนันต์นาวี ได้ก าหนดวิธีในการประเมินประสิทธิผลขององค์การไว้ 4 วิธี ได้แก่ 
 1. วิธีการบรรลุเป้าหมาย เป็นวิธีท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะระดับท่ีก าหนด
เป็นการเน้นท่ีผลมากกว่าวิธีการด าเนินการ แนวคิดของวิธีการนี้คือ องค์การจะต้องมีเป้าหมายท่ี
แน่นอน เป้าหมายต้องมีความชัดเจนเข้าใจตรงกัน เป้าหมายต้องไม่มากเกินไป เป็นเป้าหมายท่ีมี
ความเห็นสอดคล้องกัน วัดความก้าวหน้าของเป้าหมายได้ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ควรท าให้เป็นเป้าหมาย
เชิงปฏิบัติการท่ีเป็นเป้าหมายเฉพาะขององค์การเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสามารถวัดได้ 
 2. วิธีการเชิงระบบ เป็นวิธีการท่ีองค์การต้องมีปัจจัยน าเข้า ( input) มีกระบวนการ 
(process) และมีผลผลิต (output) ต้องรักษาเสถียรภาพและสมดุล ดังนั้น แนวทางเชิงระบบ คือ 
ความสามารถขอองค์การในการจัดการทรัพยากร การรักษาเสถียรภาพและสมดุลของระบบภายใน
องค์การ และการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก แนวทางเชิงระบบเน้นท่ีวิธีการมากกว่า
ผลผลิต มีข้อดี คือ ท าให้ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของการพึ่งพากันและกันของระบบย่อยๆ  
ภายในองค์การจนท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ 
 3. วิธีการเชิงกลยุทธ์ วิธีการนี้เป็นการศึกษาประสิทธิผลขององค์การแนวใหม่ โดยมอง
องค์การในฐานะท่ีเป็นระบบภายใต้สภาพแวดล้อม ซึ่งต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ
                                                             

 
148  เรื่องเดียวกับ,75. 

 



 
 

 

ความพอใจของกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องท่ีให้การสนับสนุนองค์การให้มีความอยู่รอด ประสิทธิผลขององค์การ
ตามแนวทางนี้ก็คือ ระดับความสามารถขององค์การในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มท่ี
เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมขององค์การ 
 4. วิธีการแข่งขัน วิธีการนี้เป็นการบูรณาการการศึกษาประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ค่านิยม ความชอบ และความสนใจของผู้ประเมินจึงเป็นเกณฑ์ท่ีดีท่ีสุด การประเมินประสิทธิผลตาม
แนวทางนี้คาดว่าจะท าให้การประเมินประสิทธิผลขององค์การมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น149 
 จากวิธีการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า วิธีการ
ประเมินสถานศึกษามีข้ึนเพื่อติดตาม ก ากับการด าเนินงานให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ โดยเริ่มจากการ
วัดผลเพื่อให้ได้สารสนเทศ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยวิธีการประเมินนั้นมีขึ้นเพื่อ
ตัดสินคุณภาพของการบริหารงาน เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ซึ่งการประเมินสามารถแบ่งได้หลายวิธี เช่น การแบ่งตามจ านวนเกณฑ์ การแบ่งตาม
เป้าหมาย การแบ่งตามระบบทรัพยากร การแบ่งตามแนวทางการพัฒนา การแบ่งตามประโยชน์การ
น าไปใช้ เป็นต้น จะเห็นว่ามีการประเมินในหลายวิธีแต่ทุกวิธีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานศึกษารู้ถึง
สถานะของตนเองว่าอยู่ในระดับใด มีการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลท่ีดี 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 149 เรื่องเดียวกับ ,101. 



 
 

 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

  
 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประกอบด้วยโรงเรียน
จังหวัดราชบุรี จ านวน 26 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 29 โรงเรียน              
มีนักเรียนจ านวน 57,138 คน มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3,781คน เป็น
หน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติการของกระทรวง ประกอบด้วย สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา โดยเขตพื้นท่ีบริหารจังหวัดราชบุรีและ
กาญจนบุรี จ านวน 55 โรงเรียน ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ตารางท่ี  1 (ต่อ) 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ล าดับ โรงเรียน 
จ านวน 

ครู/บุคลากร 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

โรงเรียนในเขตจังหวัดราชบุรี จ านวน 26 โรงเรียน 
1 สวนผ้ึงวิทยา 75 1,283 36 
2 ปากท่อพิทยาคม 41 625 18 
3 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 203 3,106 81 
4 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 123 1,754 51 
5 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 33 524 16 
6 วัดสันติการามวิทยา  

ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
30 420 13 

7 ราชโบริกานุเคราะห์ 272 3,565 94 
8 แคทรายวิทยา 15 76 5 
9 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 52 529 20 
10 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 59 828 25 
11 โสภณศิริราษฎร์ 35 510 15 
12 บ้านคาวิทยา 52 780 22 
13 สายธรรมจันทร์ 97 1,819 52 



 
 

 

 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ล าดับ โรงเรียน 
จ านวน 

ครู/บุคลากร 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

14 โพธาวัฒนาเสน ี 166 2,714 66 
15 ประสาทรัฐประชากิจ 65 1,083 31 
16 หนองปลาหมอพิทยาคม 26 297 14 
17 โพหัก 17 188 8 
18 หนองโพวิทยา 31 518 15 
19 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 17 139 11 
20 ช่องพรานวิทยา 34 606 21 
21 เนกขัมวิทยา 16 150 6 
22 มัธยมวัดดอนตูม 46 609 20 
23 ท่ามะขามวิทยา 27 343 15 
24 บางแพปฐมพิทยา 69 1,011 31 
25 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 58 1,047 29 
26 รัตนราษฎร์บ ารุง 149 2,688 67 
27 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 59 847 26 
28 ท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 104 1,709 49 
29 หนองขาวโกวิทพิทยาคม 17 135 7 
30 พังตรุราษฎร์รงัสรรค์ 15 161 7 
31 ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 63 1,143 31 
32 วิสุทธรังสี 301 4,058 103 
33 กาญจนานุเคราะห์ 258 3,792 104 
34 เทพมงคลรังสี 118 1,703 56 
35 หนองตากยาต้ังวิริยะราษฎร์บ ารุง 21 290 12 

36 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
กาญจนบุรี 

91 1,257 37 

37 บ่อพลอยรัชดาภิเษก 74 1,056 41 



 
 

 

 
ท่ีมา :  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 , แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8: กลุ่มนโยบายและแผน,2563), 2-8 
 

 

 

 

ล าดับ โรงเรียน 
จ านวน 

ครู/บุคลากร 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ห้องเรียน 

38 ท่ามะกาวิทยาคม 144 1,924 54 
39 พนมทวนชนูปถัมภ์ 44 806 28 
40 หนองรีประชานิมิต 42 848 24 
41 พระแท่นดงรงัวิทยาคาร 66 924 28 

42 
พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคล้ิมสุคนธสิทธิ์
อุปถัมภ์) 

25 267 12 

43 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 27 434 18 
44 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 15 125 8 
45 ท่าเรือพิทยาคม 24 275 11 
46 เลาขวัญราษฎร์บ ารุง 54 993 30 
47 หนองปรือพิทยาคม 13 246 12 
48 ประชามงคล 64 1,202 41 
49 ห้วยกระเจาพิทยาคม 29 355 14 
50 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 63 1,053 36 
51 ศรีสวัสด์ิพิทยาคม 33 393 17 
52 ทองผาภูมิวิทยา 50 883 31 
53 อุดมสิทธิศึกษา 89 1,652 46 
54 ไทรโยคน้อยวิทยา 34 447 17 
55 ร่มเกล้า กาญจนบุรี 36 948 32 



 
 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 

 กัลยรัตน์  เมืองสง  ได้ศึกษา รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามแนวคิดของผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 การมีกิจกรรมท่ี
ใช้ความคิดความเข้าใจระดับสูง ได้แก่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยสามารถจ าแนก
แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้  องค์ประกอบท่ี 2 มีความสามารถรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์ ได้แก่มีการรายงานผลแผนงานและโครงการเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการ
พัฒนางาน และก าหนดแผนปฏิบัติการ องค์ประกอบท่ี 3 มีความสามารถในการพยากรณ์และก าหนด
อนาคตได้ ได้แก่ มีความสามารถเชิงรุก โดยกระท าการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนขณะท่ีผู้บริหารส่วน
ใหญ่จ าวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนและรอปัญหาคล่ีคลายไปเอง องค์ประกอบท่ี 4 การคิดปฏิวัติ ได้แก่ 
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษาองค์ประกอบท่ี 5 มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ ได้แก่ ก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีสร้างจากแรงบันดาลใจ มีความทะเยอทะยาน คิดนอกกรอบ และ
กว้างไกล และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับเลือกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  การศึกษาดูงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการระดมความคิดส่วนแนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า ประเด็นส าคัญตามองค์ประกอบท้ัง 5 คือ องค์ประกอบท่ี 1 ได้แก่ มีการส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพื่อคุณภาพของการศึกษา องค์ประกอบท่ี 2 ได้แก่ มีการท างานท่ีมี
เป้าหมาย และมีความสุขในการท างานองค์ประกอบท่ี 3 ได้แก่ เป็นนักวางแผนกลยุทธ์ ขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ และคิดเชิงรุกได้องค์ประกอบท่ี 4  ได้แก่ มีความคิดในเชิงรุกและสร้างแรงบันดาลใจให้
เพื่อนร่วมงานเกิดความคิดริเริ่มในการท างานและการแก้ปัญหา และองค์ประกอบท่ี 5 ได้แก่ ก าหนด
วิสัยทัศน์ได้ชัดเจน150 
 เกศรา  สิทธิแก้ว ได้ศึกษา ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ท้ังโดยรวมและรายด้าน  ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน อยู่ใน
ระดับมาก ท้ังโดยรวมและรายด้าน   ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึ กษา

                                                             

 150 กัลยรัตน์ เมืองสง, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยบูรพา,2550),บทคัดย่อ 



 
 

 

ประถมศึกษาปทุมธานี เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ รองลงมา ด้านการ
บริหารทรัพยากรภายในองค์ ด้านการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมในการควบคุมองค์การให้สมดุล และด้าน
การคิดเชิงปฏิวัติ ร่วมกันพยากรณ์การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ได้ร้อยละ 67.00151 
 มันทนา กองเงิน ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับ
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01152 
 กล้าศักด์ิ  จิตต์สงวน  ได้ศึกษา รูปแบบการพัฒนา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ด้านท่ีมีสภาพปัจจุบันสูงสุดคือ การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจินตนาการท่ีหลากหลาย ส่วนสภาพท่ี
พึงประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ด้านท่ีมีสภาพที่พึงประสงค์สูงสุดคือ การรับรู้ ความเข้าใจ การคิดรวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์  
ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นพบว่า ด้านท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุด คือ การคิดเชิง
ปฏิวัติ  สภาพปัจจุบันของการพัฒนาภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจาณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีสภาพปัจจุบันสูงสุด คือ การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านท่ีมีสภาพท่ีพึงประสงค์สูงสุดคือ ก าหนดวิสัยทัศน์ ผลการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น พบว่า ด้านท่ีมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสุดคือ การคิดเชิงปฏิวัติ 

                                                             

 151 เกศรา สิทธิแก้ว, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,2558),
บทคัดย่อ 
 152 มัทนา กองเงิน, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554 ),บทคัดย่อ 



 
 

 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา คือรูปแบบการ
เปล่ียนแปลงจิตส านึกและสร้างกลยุทธ์การเปล่ียนแปลง รูปแบบ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไป
ได้ ของการน าไปใช้อยู่ในระดับมากท่ีสุด153 
 ปาริฉัตร   ช่อชิต  ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ผลการวิจัย สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ การส่ือสารและจูงใจ การท างานเป็นทีม และการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ตามล าดับ ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
8 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปหาน้อยดังนี้ ความมี
ประสิทธิภาพและขั้นตอนการท างานท่ีเช่ือถือได้ ความสัมพันธ์ของบุคลากรและทรัพยากร นวัตกรรม
และการปรับตัวต่อส่ิงแวดล้อม ตามล าดับ  สมรรถนะผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01154 
 พรสุณี  หงส์ลอย ได้ศึกษา การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ท้ังโดยภาพรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม ท้ังโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่
ในระดับมาก  การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยส่งผลต่อประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม155 

                                                             

 153 กล้าศักด์ิ  จิตต์สงวน, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น ากลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชา
นโยบายการจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2555),บทคัดย่อ 
 154 ปาริฉัตร ช่อชิต, “สมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559 ),ง 
 155 พรสุณี  หงส์ลอย, “การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550 ),ง 



 
 

 

 ลัดดาวัลย์  บุญเลิศ  ได้ศึกษา การวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละขั้นตอนพบว่า มี 3 ขั้นตอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุดเรียง
ตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ การก าหนดปรัชญาความเช่ือขององค์กร การก าหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กรและการก าหนดพันธกิจ ส่วนอีก 6 ขั้นตอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเรียง
ตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ การก าหนดแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายใน 
การก าหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอก การก าหนดยุทธศาสตร์ทางเลือก และ
การก าหนดนโยบาย  ประสิทธิผลของโรงเรี ยนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามี 2 ด้านอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ การขาดงานและคุณภาพโดยรวม ส่วนท่ีเหลืออยู่
ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความพึงพอใจในงาน อัตราการออก
กลางคันของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกล
ยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ใน
ภาพรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็น
รายขั้นตอนและรายด้าน พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยกเว้นด้านอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
ไม่มีความสัมพันธ์กับการวางแผนกลยุทธ์156 
 ภัทรญา อธิภัทรวาทิน  ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุล
กับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้น าเชิง               
กลยุทธ์ด้านการควบคุมองค์การให้ สมดุลของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) ระดับการการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน พื้นฐาน และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุลกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 93 คนได้จากการเลือกแบบเจาะจง และครูผู้สอน จ านวน 248 คนได้

                                                                                                                                                                               

 
 156 ลัดดาวัลย์ บุญเลิศ, “การวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554 ),ง 



 
 

 

จากการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ผลการวิจัย พบว่า               
1) ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุลของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุม 
องค์การให้สมดุลกับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01157 
 เชวงศักด์ิ พฤกษเทเวศ ได้ศึกษา การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พบว่า ตัวแปรท่ีเป็นองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังนี้ องค์ประกอบหลักด้านการ
ก าหนดทิศทางขององค์การ องค์ประกอบหลักด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และองค์ประกอบหลักด้าน
การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ซึ่งท้ัง 3 องค์ประกอบหลักจะต้องปฏิบัติผ่านตัวแปรท่ีเป็น
องค์ประกอบย่อยท้ังหมด 12 องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์จ านวน 116 ตัวบ่งช้ี 
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีด้านการก าหนดทิศทางขององค์การ 71 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีด้านการน ากลยุทธ์ไป ตัว
บ่งช้ี ตัวบ่งช้ีรวมภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบด้วยตัวบ่งช้ี
ท่ีเป็นองค์ประกอบหลักรวม 3 องค์ประกอบ เรียงล าดับตามน้ าหนักจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
องค์ประกอบด้านการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ องค์ประกอบหลักด้านการก าหนดทิศทางของ
องค์การ และองค์ประกอบด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
รูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้ค่าไค-สแควร์ ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้วทดสอบสมมติฐาน การวิจัย
ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญเชิงสถิติ158  

                                                             

 157 ภัทรญา อธิภัทรวาทิน, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุมองค์การให้สมดุลกับการ
บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี,2560),ก 
 158 เชวงศักด์ิ พฤกษเทเวศ, “การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553), ก. 



 
 

 

 สุรีย์มาศ สุขกสิ ได้ศึกษา การศึกษาความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ  
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง จันทบุรีและตราด พบว่า  
1) ความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ีย 
จากมากไปน้อยสามล าดับคือ การมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์ได้  
การก าหนดวิสัยทัศน์ และการมีความสามารถในการพยากรณ์และก าหนดอนาคตได้ 2) ความต้องการ 
ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประถมศึกษาระยอง จันทบุรีและตราด จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ159 
 วันวิสาข์ ทองติง ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า  
1) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ี 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านท่ี 5 การก าหนดวิสัยทัศน์ รองลงมาคือ ด้านท่ี 2 ความสามารถในการน า 
ปัจจัยน าเข้าต่างๆ มาก าหนดกลยุทธ์ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ด้านท่ี 4 การมีวิธีการคิดเชิง 
ปฏิวัติ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านท่ีมี 
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านท่ี 2 ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก  รองลงมาคือด้าน
ท่ี4 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านท่ี 1 ความสามารถ
ในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 3) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5โดยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01160 
 สุพรรณ ประศรี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการ  
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  

                                                             

 159 สุรีย์มาศ สุขกสิ, “การศึกษาความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง จันทบุรีและตราด” 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, 2554), ช. 
 160 วันวิสาข์ ทองติง, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2555), ก. 



 
 

 

2 พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตาม  
ค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ 2) ด้านความสามารถน าปัจจัยต่าง ๆ มา 
ก าหนดกลยุทธ์ได้ 3) ด้านวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ 4) ด้านการมีความคาดหวังและการสร้างโอกาสส าหรับ 
อนาคต และ5) ด้านการมีความคิดความเข้าใจในระดับสูง 2) สถานศึกษา มีการด าเนินการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ    
1) ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 3) ด้าน
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4)ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 5) ด้านการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6)ด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 7)ด้านการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา และ8) ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 3) 
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01161 
 สมชาย พิมพาภรณ์ ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท่ี 6 พบว่า 1) ผู้บริหารและครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายแบบของภาวะผู้น า พบว่า อยู่ในระดับมากทุกแบบโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ีย
มากไปหาน้อย ดังนี้ แบบผู้รักษาสถานภาพเดิม แบบผู้สร้างสรรค์ให้มีส่วนร่วมแบบผู้สร้างสรรค์ท่ี
ควบคุม และแบบผู้บริหารกระบวนการ 2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารแบบผู้
สร้างสรรค์ท่ีควบคุม และแบบผู้บริหารกระบวนการ  2) เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้
บริหาสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตาม
ต าแหน่ง  จังหวัดท่ีสังกัด และระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
เมื่อจ าแนกตามเพศ อายุ และอายุราชการ ไม่พบทัศนะผู้ตอบแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01162 

                                                             

 161 สุพรรณ ประศรี, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2555), ง. 
 162 สมชาย พิมพาภรณ์, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ผู้บริหารและครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาที่ 6” (วิทยานิพนธ์ปริญญา                   
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
,2555), ก. 



 
 

 

 เพ็ญประภา สาริภา ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) โรงเรียนมีประสิทธิผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01163 
 วิราพร ดีบุญมี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
มีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ 
ในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงจากค่าเฉล่ียสูงสุดตามล าดับ ดังนี้ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ด้าน
การก าหนดกลยุทธ์ ด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ด้านวัฒนธรรมขององค์การ และด้านการ
ก าหนดทิศทางขององค์การ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยภาพรวมท้ัง 
5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ โดยเรียงจาก
ค่าเฉล่ียสูงสุดตามล าดับ ดังนี้ ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ด้านความพึงพอใจในการท างานของครู   
ด้านการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียน ด้านบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก และมีค่า
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01164 
 ศิริเพ็ญ สกุลวลีธร ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการใช้ความคิด ความเข้าใจในระดับสูง ด้าน

                                                             

 163 เพ็ญประภา สาริภา. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2556), ก. 
 164 วิราพร ดีบุญมี, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556), ก. 



 
 

 

ความสามารถในการพยากรณ์และก าหนดอนาคต ด้านความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ มา
ก าหนดกลยุทธ์ ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์และด้านการมีความคิดเชิงปฏิวัติ165 
 คชาภรณ์ เสริมศรี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านการ
ควบคุมและประเมินกลยุทธ์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การ มีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด 
2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ด้านบรรยากาศองค์การ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด และด้านคุณลักษณะของผู้เรียน มีค่าเฉล่ียต่ า
ท่ีสุด 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05166  
 รุ่งนิรัญ พุทธิเสน ได้ศึกษา องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี  
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
พบว่า 1) ระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบ                
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ                
การก าหนดทิศทางขององค์การ และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ ตามล าดับ ระดับประสิทธิผล
ของโรงเรียน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจในการ 
ท างานของครู การมีสภาพแวดล้อมท่ีดี และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ตามล าดับ ส่วน  
2) ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่าโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน โดยภาพรวมระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า โรงเรียน

                                                             

 165 ศิริเพ็ญ สกุลวลีธร, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6”(วิทยานิพนธ์ปริญญา               
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2556), ก. 
 166 คชาภรณ์ เสริมศรี, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต  สาขาวิ ช าก ารบริ ห า รก าร ศึกษา  บัณฑิ ต วิ ทย า ลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557), ก. 



 
 

 

ท่ีมีขนาดแตกต่างกัน การก าหนดทิศทางขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ส่วนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมและประเมินกลยุทธ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการ เปรียบเทียบระดับประสิทธิผลของโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน โดยภาพรวมระดับประสิทธิผลของโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกัน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจในการท างานของครูแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนการมีสภาพแวดล้อมท่ีดีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ 
0.05167 
 จุมพร พัฒนะมาศ ได้ศึกษา การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า 1) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราดอยู่ในระดับมาก 2) การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตามความคิดเห็นของครู ผู้สอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราดอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับสูงอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01168 
 สุพิชฌาย์  เหลืองนวล ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า 1. คุณลักษณะของการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

                                                             

 167 รุ่งนิรัญ พุทธิเสน, “องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557), ก. 
 168 จุมพร พัฒนะมาศ, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, 2558), ก. 



 
 

 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการควบคุม ด้านภาวะผู้น า ด้านแรงจูงใจ ด้านปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลด้าน
กระบวนการตัดสินใจ ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านเป้าหมายของการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม 
ด้านกระบวนการติดต่อส่ือสาร และอยู่ในระบบท่ี 4 ระบบความช่วยเหลือ 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพโดยรวม ด้านความพึงพอใจ
ในงาน ด้านการออกกลางคันของนักเรียน ด้านการขาดงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 3. 
คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01169 
 อ านวยพร สอิ้งทอง ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยคุณภาพชีวิต
ของผู้บริหาร ใช้ตามแนวคิดขององค์การยูเนสโก 5 ประการ ประกอบด้วย ด้านสภาพท่ัวไปของชีวิต 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านความเป็นมนุษย์ และด้านส่ิงแวดล้อม ส่วนประสิทธิผลของ สถานศึกษา 
ใช้ตามแนวคิดของลูเนนเบิร์กและออสเตน 7 ประการ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและ
ปลอดภัย พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีบรรยากาศ ของความ
คาดหวังท่ีสูง ทุ่มเทเวลาในการท างาน มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพชีวิตของผู้บริหารใน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แยก
พิจารณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกันคือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมาก ไป
หาน้อยได้ดังนี้ คุณภาพชีวิตด้านสังคม คุณภาพชีวิตด้านความเป็นมนุษย์ คุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ส่วนคุณภาพชีวิตด้านสภาพท่ัวไปของชีวิต อยู่ในระดับ มาก 2) 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แยกพิจารณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน  คือ อยู่ในระดับ มากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านพันธกิจของสถานศึกษามีความชัดเจน ด้านทุ่มเท
เวลาในการท างาน ด้านการมีภาวะผู้น าทางวิชาการ ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ผู้ปกครอง ด้าน

                                                             
169 สุพิชฌาย์ เหลืองนวล, “คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2555), ง. 
 



 
 

 

บรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง ด้านสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย และด้านการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  3) คุณภาพชีวิตของผู้บริหาร ด้านสภาพท่ัวไป
ของชีวิต คุณภาพชีวิตด้านสังคม คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตด้านความเป็นมนุษย์ และ
คุณภาพชีวิตด้านส่ิงแวดล้อมส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01170 
 ประไพ อุดมผล ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 2 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3) การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05171 
 กมลพรรณ พึ่งด้วง ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า  การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน 
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ  หลักคุณธรรมและจริยธรรม กับ หลักความ
เสมอภาค ส่วนท่ีคงเหลือ 8 ด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้  หลักความเปิดเผยและโปร่งใส หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วมและ
การมุ่งเน้นฉันทามติ หลักประสิทธิผล  หลักประสิทธิภาพ  หลักภาระรับผิดชอบและสามารถ
ตรวจสอบได้  และหลักการตอบสนอง ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน  คุณภาพ
โดยท่ัวไป  ความใส่ใจในงาน    ความพึงพอใจในงาน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการบริหารตาม

                                                             

 170 อ านวยพร สอิ้งทอง, "คุณภาพชีวิตของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556),ง. 
 171 ประไพ อุดมผล, “การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา                    
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2554),ง. 



 
 

 

หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01172 
 ศุภกร อินทร์คล้า ได้ศึกษาเรื่อง ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 โดยทักษะภาวะผู้น าใช้ตามแนวคิดของดูบริน 5 ประการ 
ประกอบด้วย มีความรู้รวบยอดและพฤติกรรมช้ีน า มีความรู้จักการเห็นตัวอย่างบทบาทภาวะผู้น าของ
คนอื่น หาประสบการณ์จากการฝึกฝน การได้รับทักษะท่ีเป็นประโยชน์หรือสมรรถนะ จากท่ีอื่นๆ และ
การน าไปปฏิบัติจริง ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้ตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล 4 ประการ 
ประกอบด้วย ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการผลิตนัดเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง ความสามารถในการผสมผสาน และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ผลการศึกษาพบว่า 
1) ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ การน าไปปฏิบัติจริง ผู้มีกรอบความรู้และมีพฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงความเป็น ผู้น ามีความรู้จากการ
เห็นตัวอย่างบทบาทภาวะผู้น าของคนอื่นหาประสบการณ์จากการฝึกฝน  การได้รับทักษะท่ีเป็น
ประโยชน์หรือสมรรถนะจากท่ีอื่นๆ ตามล าดับ 2)ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  ความสามารถในการ พัฒนาศักยภาพ 
ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการผสมผสาน และความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 3) ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่า
ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะท่ีคล้อยตามกัน173 
 สาวิตรี ง้วนหอม ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความเส่ียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยปัจจัยความเส่ียงใช้ตามแนวคิดของ ธร สุนทรายุทธ จ าแนกไว้
10 ประเภท ประกอบด้วย ปัจจัยความเส่ียงด้านเทคโนโลยี ปัจจัยความเส่ียงด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจัยความเส่ียงด้านปัญหาเศรษฐกิจ ปัจจัยความเส่ียงในโครงสร้างนโยบายสถานศึกษาปัจจัยความ

                                                             

 172 กมลพรรณ พึ่งด้วง, “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2560),ง. 
 173 ศุภกร อินทร์คล้า, “ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด 
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง. 



 
 

 

เส่ียงต่อผลผลิตและบริหารปัจจัยความเส่ียงด้านบุคลากร ปัจจัยความเส่ียงด้านประสิทธิภาพทาง
การเงิน ปัจจัยความเส่ียงด้านวัสดุทรัพยากร และปัจจัยความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ ส่วน
ประสิทธิผลของสถานศึกษาใช้ตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล ซึ่งได้จ าแนกไว้ 5 ประการ คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจในงาน การขาดงาน การลดอัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียน และคุณภาพโดยท่ัวไป ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยความเส่ียงในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ในภาพรวมอยู่ระดับมาก และเมื่อพิจารณาและละตัวแปรก็พบว่า
อยู่ในระดับมากทุกตัวแปร ยกเว้นตัวแปรท่ี 4 ปัจจัยความเส่ียงด้านการเมืองและกฎหมายมีระดับ
ปัจจัยความเส่ียงอยู่ในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า คุณภาพโดยท่ัวไป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจในการท า
งานอยู่ในระดับมาก ส่วนการขาดงาน และการลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน อยู่ในระดับ
น้อย 3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเส่ียงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า มีความสัมพันธ์กันในด้าน การบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 ยกเว้น ปัจจัยความเส่ียงด้านปัญหาเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันในทาง
ลบ174 
 สมมาตร คงช่ืนสิน ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร โดยหลักธรรมาภิบาลอาศัยแนวคิดตามคู่มือการจัดระดับการ
ก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพ.ศ. 2552 ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 10 ประการ คือ หลัก
ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ส่วน
ประสิทธิผลในการบริหารงาน อาศัยแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 และแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
ปีงบประมาณ 2555 ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณงาน
บริหารบุคคล และงานบริหารท่ัวไป ผลการวิจัยพบว่า 1) ครู กศน. แขวง มีความคิดเห็นต่อการ

                                                             

 174 สาวิตรี ง้วนหอม, “ปัจจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง. 



 
 

 

บริหารตามหลัก  ธรรมาภิบาล ของผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
2) ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหาร ท้ังในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
3) ผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของครู กศน.แขวง ต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ ชาย เพศหญิง และขนาดของสถานศึกษา เล็ก กลาง และใหญ่ 
พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 4) ผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็น
ของครู กศน. แขวงต่อประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหารสานศึกษา จ าแยกตามเพศชาย เพศหญิง 
และขนาดของสถานศึกษา เล็ก กลาง และใหญ่ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และ 5) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการบริหาร อยู่
ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01175 
 กนกวรรณ อินทร์น้อย ได้ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาระดับการปฏิบัติของกระบวนการการบริหารและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 2)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการ
บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ 3) 
ศึกษากระบวนการการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารและครูผู้สอนมีระดับการปฏิบัติกระบวนการ
การบริหารท้ังด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการปฏิบัติ
กระบวนการการบริหารของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวางแผน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.02) ด้านการจัดองค์การ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99) ด้านการจัดงบประมาณ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88) ด้านการรายงาน (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.79) และด้านการอ านวยการ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76) ตามล าดับ 2) ผู้บริหารและครูผู้สอนให้
ความส าคัญกับระดับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 
2 ท้ัง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหา (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12) ด้านความสามารถในการปรับตัว (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.01) ด้านความสามารถในการผลิต (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75)  และด้านความสามารถพัฒนา

                                                             

 175 สมมาตร คงช่ืนสิน, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ประสิทธิผลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2556), (1). 



 
 

 

ทัศนคติทางบวก(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69)  ตามล าดับ 3) กระบวนการการบริหาร ท้ัง 7 ด้าน โดยรวมมี
คระดับความสัมพันธ์สูงและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ์ประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้   (ร้อยละ 50.30) โดยมีความ
คลาดเคล่ือนในการพยากรณ์(ร้อยละ 28.806) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01176 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 จอห์นสันและโซลส์ (Johnson and Scholes) ได้ศึกษากลยุทธ์การพัฒนา พบว่า ผู้น าเชิงกล
ยุทธ์เป็นผู้ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพัฒนากลยุทธ์และเป็นผู้ท่ีมองเห็นการเปล่ียนแปลงโดยอาศัย
ข้อมูลในการออกแบบองค์กรผ่านกลยุทธ์ในการวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์นอกจากนี้แล้วจะ
เห็นได้ว่ากลยุทธ์ท่ีจัดหามานั้นเป็นรูปแบบท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคลและการ
ก าหนดกลยุทธ์ขององค์การเป็นผลกระทบมาจากความเป็นมาขององค์กรและวัฒนธรรมขององค์กรใน
อดีต ดังนั้น บทบาทด้านความคิดท่ีเพิ่มเติมอย่างเดินชัดของผู้น าเชิงกลยุทธ์ คือ การมีวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และจุดประสงค์ท่ีชัดเจน อันน าไปสู่การก าหนดส่วนอื่นๆ ในองค์กรท่ีสามารถน าไปสู่การ
ก าหนดส่วนอื่นในองค์กรท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพราะความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้
น าไปสู่ความส าเร็จของกลยุทธ์องค์กร177 
 รีด (Reid) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์และภาวะผู้น าใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ในก ากับของรัฐโคโลราโดและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์และภาวะผู้น าของอธิการบดีใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐโคโลราโดท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษาผู้วิจัยได้เปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์และ
ภาวะผู้น าของอธิการบดีโดยวิเคราะห์แผนกลยุทธ์และนโยบายของสถาบันท่ีคัดเลือกไว้ โดยเริ่มต้น
จากการเปรียบเทียบองค์ประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ์และสภาวะผู้น าของอธิการบดีก่อน 
จากนั้นจึงศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์และภาวะผู้น า กลุ่มตัวอย่าง คือ 
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในรัฐโคโลราโดการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร

                                                             

 176 กนกวรรณ อินทร์น้อย, “กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2553),ก 
 177  G. Johnson, and K. Scholes, Strategic Management in Practice from 
Exploring Corporate, 6th  ed. (London: Prentice – Hall,2003). 



 
 

 

เกี่ยวกับประเภทของการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการสัมภาษณ์อธิการบดีและรองอธิการบดีในสถาบัน
ท่ีคัดเลือกไว้ในเรื่องรูปแบบภาวะผู้น า กรอบแนวคิดการวิจัยนี้ คือ ประเภทการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของชัฟฟี่และโคป และรูปแบบภาวะผู้น าของนิวแมนน์และเบนซิมอน กรอบแนวคิดนี้ได้เช่ือมโยง
ประเภทของการบริหารเชิงกลยุทธ์เข้ากับรูปแบบภาวะผู้น า ตามแนวคิดของ ชัฟฟี่และโคป  การ
บริหารเชิงกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทางตรง(linear) ปรับเปล่ียน (adaptive) และตีความ 
(interprerive) รูปแบบภาวะผู้น าตามแนวคิดของนิวแมนน์เบนซิมอน มี 4 ประเภท  คือ ผู้น าท่ีเป็นผู้
ริเริ่ม ผู้น าท่ีเป็นผู้ประสานงาน ผู้น าท่ีเป็นให้ค าแนะน า และผู้น าท่ีคอยดูแลอยู่ห่างๆ ผลการวิจัยพบว่า 
ประเภทต่างๆของภาวะผู้น านั้นมีความสัมพันธ์กับประเภทบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ178 
 พรีตต้ี, แกล๊ตเตอร์ และไวส์ (Preedy, Glatter and Wise) ศึกษาเรื่องภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
และการบริหารการเปล่ียนแปลง พบว่า ผู้น าทางการศึกษาท่ีสามารถจัดการกับการเปล่ียนแปลงท่ี
หลากหลาย พร้อมท้ังสามารถน าองค์กรไปสู่การเปล่ียนแปลงได้โดยการสร้างสมดุบของนวัตกรรมจาก
ภายนอกด้วยค่านิยม วัตถุประสงค์ และส่ิงท่ีได้รับความสนใจเป็นพิเศษของคนในองค์กร ซึ่งเป็นการ
วางเงื่อนไขกลยุทธ์ในการมองไปข้างหน้า ท้ังในระยะกลาง และระยะยาว เพื่อก าหนดทิศทางของ
องค์กร ต าแหน่งขององค์กร โดยใช้ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์บนเหตุผลหลัก 3 ประการคือ 1) ศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อองค์กร  2) การวางแผนกลยุทธ์ซึ่งอาศัยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในองค์กร 3) การสร้างความส าเร็จขององค์กรทางการศึกษาท่ีต้องประกอบด้วยความคิด
เชิงกลยุทธ์ของผู้น า179 
 กรีนเบิร์ก วอลท์ และโรเบิร์ทสัน (Greenberg – Walt & Robertson) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“The evolving role of executive leadership” วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะส าคัญของผู้บริหารระดับสูงในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะส าคัญ
ของผู้บริหารระดับสูงในอนาคตประกอบด้วย 14 สมรรถนะได้แก่  1) มีความคิดกว้างไกล 2) สามารถ
คาดการณ์บริบทและสภาพแวดล้อมท่ีท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า 3) สามารถเสริมสร้างแรง
บันดาลใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมกันคิดค้นแนวทางปฏิบัติท่ีท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ 4) สามารถ

                                                             

 178 Linda Reid, The Relationship Between Strategic Management and 
Presidential Leadership in selected Colorado State – Supported and Private 
Institutions of Higher Education, Dissertation in Business Administration,Nova 
Southeastern University,2005 
 179 M. Preedy, R. Glatter , and C. Wise, Strategic Leadership and Educational 
Improvement (London : Cromwell,2003),1. 



 
 

 

เสริมสร้างพลังอ านาจ 5) เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 6) มีทักษะการสร้างทีมและสร้าง
เครือข่าย 7) มีความรู้  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 8) สามารถกระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สนใจคิดค้นนวัตกรรม 9) สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ 10) สามารถ
พัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 11) มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความ
รอบรู้ 12 ) ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 13) ให้เกียรติ ค านึงถึงศักด์ิศรีและคุณค่า
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 14) มีความสามารถบริหารการเปล่ียนแปลง180 
 บานด์วิน (Baldwin) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน
ประถมศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีสนับสนุนการน ารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ประกอบด้วย ความ
เป็นวิชาชีพของบุคลากร ความสามัคคีของบุคลากร ภาวะผู้น าของครูใหญ่ การเปิดเผยความต้องการ
ของบุคลากร การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนของท้องถิ่น ส่วนปัจจัยท่ีขัดขวาง 
ประกอบด้วย การขาดปัจจัยส่งเสริมองค์รวม ความไม่เข้าใจกรบวนการวางแผนกลยุทธ์และการ
จัดสรรเวลาให้กับการวางแผนกลยุทธ์181 
 บุชชี (Buzzi) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของโรงเรียนกับการเลือกมิติความ
เป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนคอนแนคติคัส โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหารโรงเรี ยน
ประถมศึกษาในรัฐคอนแนคติคัส ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
มีความสัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลของโรงเรียน182 
 สเตฟาโน่ (Stefano) ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของโรงเรียน :  บทบาทการน าของครูใหญ่
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐใน Santa Fe Province ประเทศอาเจนติน่า พบว่า พฤติกรรมในการ
ให้ความช่วยเหลือของครูใหญ่ท่ีพบบ่อยท่ีสุดในความมีประสิทธิผลของโรงเรียน คือการจัดแบ่งสถานท่ี

                                                             

 180 Greenberg – Walt, C.L. & Robertson, A.G. The Future of Leadership (San 
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อย่างเป็นสัดส่วน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงภาวะผู้น าทางการบริหาร การแบ่งอย่างเป็นสัดส่วนนี้ 
ช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการมีระเบียบวินัย183 
 วู้ดและออริค (Woods and Orlik) ได้ศึกษาวิจัยองค์ประกอบของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล
และสรุปไว้ว่า เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถาบันท่ีมีพลวัต มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถ
ก าหนดองค์ประกอบท่ีชัดเจน แต่มีเกณฑ์การประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างกว้างๆ 
โดยพิจารณาจากด้านต่างๆดังนี้ 1) คุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน 2) คุณภาพของโรงเรียนท่ี
ปรากฏผลต่อนักเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม 3)  การเรียนการสอนของครูมีคุณภาพดีกว่าท่ีอื่น 4) โรงเรียนได้
มีการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน184 
 รุทเธอร์ (Rutter) ก าหนดองค์ประกอบของการมีประสิทธิผลของโรงเรียนจากผลการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 1) มีการก าหนดค่านิยม ความคาดหวังและมาตรฐานของโรงเรียน 2) มีการบริหาร
ห้องเรียนท่ีดี 3) มีการสอนของครูและก าหนดความคาดหวังสูง 4) มีครูที่เป็นแบบอย่างท่ีดี 5) มีข้อมูล
ย้อนกลับ ในทางบวกต่อนักเรียน 6) มีสภาพแวดล้อมท่ีดีส าหรับนักเรียนและครู 7)  มีการมอบหมาย
ความรับผิดชอบให้กับนักเรียน 8) มีการประสบผลส าเร็จของนักเรียน 9) มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู
กับนักเรียน185 
 โมติมอร์ (Mortimore) ได้สรุปงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลไว้ 12 
ประการ คือ 1)  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2) การมีส่วนร่วมของหัวหน้าฝ่าย 3) การมีส่วนร่วมของครูใน
การวางแผนการพัฒนาและการตัดสินใจ 4) ความสามัคคีของคณะครู 5) สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน 6) การสอนท่ีท้าทาย 7) เน้นการเรียนรู้ 8) เน้นการเรียนการสอน 9) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียน 10) การบันทึกข้อมูลเพื่อการวางแผนและการประเมินผล 11) การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองกับวิธีชีวิตในโรงเรียน 12) มีบรรยากาศทางบวก186 

                                                             

 183 Marcelo De Stefano, School Effectiveness : The Role of The Principal in 
a Leadership Public secondary School in Santa Fe Province , Abstract (March 
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 เฟรดเดอร์ริคสัน (Frederickson) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การ พบว่า 
บรรยากาศแบบมุ่งงาน ซึ่งมีการติดต่อส่ือสารแบบเปิด มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีการ
กระจายอ านาจการตัดสินใจ มักน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีมีผลเพิ่มขึ้นของบุคลากร ดังนั้น การสร้า
บรรยากาศให้มีปฏิสัมพันธ์กัน เน้นความส าคัญของการบรรลุเป้าหมายและในขณะเดียวกันก็สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมจะน าไปสู่ประสิทธิผลขององค์กร187 
  

สรุป 

 

 จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้วิเคราะห์และอธิบาย สรุปได้ว่าภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารนั้นเป็นส่ิงท่ีจะช่วยพัฒนาประสิทธิผลของสถานศึกษา ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ครูมีความพึงพอใจในการท างาน และยังรวมถึงการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา ตลอดจนความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกและรวมท้ังความสามารถในการแก้ปัญหาภายในโรงเรียน จน
ท าให้เกิดความพอใจในการท างานซึ่งเป็นการมองประสิทธิภาพท้ังระบบ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ใช้
แนวคิดภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของฮิทท์ ไอร์แลนด์ และ ฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson) 5 
ประการ คือ  1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์) 2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3) สนับสนุน
วัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล 4) มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 5) การจัดต้ังควบคุมองค์การ
ให้สมดุล  ส่วนประสิทธิผลสถานศึกษามีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดไว้มากมายซึ่งแนวคิดท่ีน ามาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ แนวคิดของฮอยและมิสเกลดังนี้ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ยังได้เสนอ
ว่าเมื่อองค์การมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลจึงควรวัดจาก 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 2) ความพึงพอใจในการท างาน 3) ความใส่ใจในงาน 4) การลดอัตราการลาออก
กลางคัน และ5) คุณภาพโดยท่ัวไป 
 
 
 
 
 

                                                             

 187  N.Frederickson, Some Effect of Organization Climate on Administration 
Perfomance (Princeton New Jersey : Educational Testing Service, 1966),15. 



 
 

 

 
 

บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การด าเนินการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) เพื่อทราบ
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 2) เพื่อทราบ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 3) เพื่อทราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ผู้ให้ข้อมูล  ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่                   
1) ผู้บริหาร ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
แทนรองผู้อ านวยการโรงเรียน  2) ข้าราชการครู เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของฮิทท์ ไอร์แลนด์ และ ฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland 
and Hoskisson)  และประสิทธิผลองค์การ ของฮอยและมิสเกล  (Hoy and Miskel)  เพื่อให้การ
ด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีระบบและตรงกับวัตถุประสงค์

ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย   
 เป็นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา  ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลสารสนเทศ บทความ 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง กับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์และประสิทธิผลของสถานศึกษา                    
เพื่อน ามาจัดท าโครงร่างงานวิจัย ขอค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีปรึกษา น าเสนอโครง
ร่างงานวิจัยต่อภาควิชา เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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 ขั้นตอนที่  2  การด าเนินงานการวิจัย  

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือ และน าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ น าไป
เก็บข้อมูลจากสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบวิธีวิจัย ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ และแปลผล การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย 
 เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัยน าเสนอคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอแนะ เพื่อน ามาจัดท าเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษาตามหลักสูตร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย  ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย  ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ี
ศึกษา เครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

แผนแบบงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยเป็น
แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ท่ีมีการวัดครั้งเดียว ไม่มีการทดลอง (The one shot non – experimental 
case study )  ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 

 
      O 

 
    
   R   X 

 
 เมื่อ R  หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่ม 
  X  หมายถึง ตัวแปรท่ีศึกษา 
  O  หมายถึง ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
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ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไ ด้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 55 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดราชบุรี จ านวน 
26  โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 29 โรงเรียน 
 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 ซึ่งประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของเครจซี         
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)188 ได้กลุ่มตัวอย่าง 52 แล้วท าการสุ่มด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งประเภทจ าแนกตามจังหวัด (Stratified  random  sampling) ได้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างจังหวัด
ราชบุรี 24 โรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี 28 โรงเรียน 
 

ผู้ให้ข้อมูล  

ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน  โดยแบ่งเป็น ผู้บริหาร คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
จ านวน 1 คน   และ  ครู จ านวน  1  คน  รวมท้ังส้ิน 104 คน  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามจังหวัด 

เขตพื้นที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา 

จังหวัด ประชากร 
(โรงเรียน) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

(โรงเรียน) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 
รวม 
(คน) 

ผูอ้ านวยการ
โรงเรียน 

ครู 

เขต 8 ราชบุรี 26 24 24 24 48 
กาญจนบุรี 29 28 28 28 56 

รวม 55 52 52 52 104 
 
 

                                                             
188 Robert  V.  Krejcie and Daryle W. Morgan. “Determining  Sample Size for 

Research  actvies,” Journal for Education and Psychological measurement. No3, 
November, 1970:608 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ตัวแปรท่ีศึกษาประกอบด้วย  ตัวแปรพื้นฐาน  ตัวแปรต้น  และตัวแปรตาม                         
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน  เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าท่ี  และประสบการณ์ในการท างาน 

2. ตัวแปรต้น (Xtot) เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Xtot) ตามแนวคิดของฮิทท์ 
ไอร์แลนด์ และ ฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson) ซึ่งประกอบด้วย 5  ประการ  ดังนี้ 
      2.1 การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (determining strategic direction : X1) หมายถึง 
ผู้บริหารท่ีมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ตลอดจนจูงใจ
กระตุ้นผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติตามได้อย่างสม่ าเสมอ  สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก  เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 

     2.2 การบริหารทรัพยากรในองค์การ  (effectively managing the firm’s resource 
portfolio : X2)  หมายถึง ผู้บริหารที่มีความสามารถใช้กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรในองค์การ ท้ัง
ด้านงบประมาณและด้านทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุด มีความ
คุ้มค่า  คุ้มทุน เพื่อเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ผู้รับริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

     2.3 สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล (sustaining an effective 
organizational culture  : X3) หมายถึง  ผู้บริหารท่ีมีความสามารถในการก าหนด เปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมองค์การและค่านิยม  ให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมภายนอก  สามารถ
เลือกวัฒนธรรมองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการท างานของ
สมาชิก 

     2.4 มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (emphasizing ethical practices : X4) 
หมายถึง  การแสดงพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
เป็นท่ีน่าไว้วางใจมีการตัดสินใจโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

     2.5 การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล (establishing  balanced organizational 
controls : X5) หมายถึง ผู้บริหารท่ีมีความสามารถในการจัดการบริหารงานดูแลในกระบวนการ
ท างานให้ได้มาตรฐาน  คุณภาพการบริการ  ผู้รับบริการพึงพอใจในบริการท่ีได้รับและ ผู้ให้บริการมี
ความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3.  ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลสถานศึกษาตามแนวคิดของ                    
ฮอยและมิสเกล  (Hoy and Miskel) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้ 
 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement : Y1) หมายถึง  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ มีศีลธรรมและมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดี ผลคะแนนสอบของนักเรียนพัฒนาในระดับสูง
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ขึ้น ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ รวมท้ัง
ครูมีมุมมองต่อนักเรียนและโรงเรียนในทางท่ีดี 

3.2 ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction  : Y2) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่อ
งาน และภาระงานท่ีรับผิดชอบ ผลตอบแทนของงานความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน เพื่อน
ร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง นโยบาย แผนงาน มาตรการ กระบวนการ ความพึงพอใจต่อโอกาสในการ
เรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพ การลาออก การอุทิศตน ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน โอกาสการได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร การใช้ทักษะท่ีหลากหลาย การมีมุมมองว่างานมีความส าคัญ ความพึงพอใจต่อโอกาส 
และการเล่ือนต าแหน่ง 

3.3 ความใส่ใจในงาน (absenteeism : Y3) หมายถึงครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
รับผิดชอบและมาปฏิบัติงานตามเวลาท่ีก าหนด มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานและมีแรงจูงใจในการ
ท างาน จ านวนครูลาออกน้อยลง และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีจนเกษียณอายุราชการ 
 3.4 การลดอัตราการลาออกกลางคัน (dropout rate : Y4)  หมายถึง นักเรียนในสถานศึกษา
มาเรียนอย่างสม่ าเสมอ การท่ีนักเรียนอยู่ในระบบสถานศึกษา โดยใช้เวลาเรียนเป็นไปตามท่ีหลักสูตร
ก าหนดในแต่ละช่วงช้ัน นักเรียนจบตามเกณฑ์ของหลักสูตร และไม่ออกจากระบบสถานศึกษาก่อน 
โดยมีสาเหตุมาจากความยากจน  การอพยพตามผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัว ปัญหาในการปรับตัว 
สมรส ประกอบอาชีพเล้ียงครอบครัว เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ต้องคดีถูกจับ ท้ังนี้ไม่รวมถึงกรณีนักเรียน
ย้ายสถานศึกษา 
 3.5 คุณภาพโดยท่ัวไป (overall quality : Y5) หมายถึง สถานศึกษาสามารถปรับนโยบาย 
วิธีการด าเนินงาน ให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี การตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และการจัดการทรัพยากรอย่างพอเพียง 
ความสามารถในการปรับตัวของบุคลากรให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับและปรับเปล่ียนการท างานเมื่อมีการเปล่ียนแปลงนโยบายใหม่ๆ ความสามารถ
ในการผสมผสาน ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ความสามารถ
ในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (opinionnaire) ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 

จ านวน 1 ฉบับ โดยมี ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน   และ  ครู จ านวน  1  คน  เป็นผู้ตอบ 

รายละเอียดของแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ

เป็นแบบตัวเลือกท่ีก าหนดค าตอบไว้   (forced choice) ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา     

ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ตามแนวคิดของฮิทท์ ไอร์แลนด์ 
และ ฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson) ซึ่งประกอบด้วย 5  ประการ                       
ดังนี้ 1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (determining strategic direction 2) การบริหารทรัพยากร
ในองค์การ  (effectively managing the firm’s resource portfolio ) 3) สนับสนุนวัฒนธรรม
องค์การท่ีมีประสิทธิผล (sustaining an effective organizational culture )  4) มุ่งเน้นการปฏิบัติ
อย่างมีคุณธรรม (emphasizing ethical practices) 5) การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล 
(establishing  balanced organizational controls)  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล  
(Hoy and Miskel) ซึ่งประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี้  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) 
2) ความพึงพอใจในการท างาน (job satisfaction ) 3) ความใส่ในในงาน (absenteeism) 4) การลด
อัตราการลาออกกลางคัน (dropout rate )  และ 5) คุณภาพโดยท่ัวไป (overall quality )  

การตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะเป็นค าถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’ s rating scales) 189 โดยก าหนดค่าระดับคะแนนของแต่ละ
ช่วงน้ าหนัก ดังนี้ 
  ระดับ 5  หมายถึง  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  5 คะแนน 
  ระดับ  4 หมายถึง  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่
ในระดับมาก ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  4 คะแนน 
  ระดับ  3 หมายถึง  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่
ในระดับปานกลาง ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  3 คะแนน 
  ระดับ  2 หมายถึง  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่
ในระดับน้อย  ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  2 คะแนน 
  ระดับ  1 หมายถึง  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/ประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่
ในระดับน้อยที่สุด ให้ค่าน้ าหนักเท่ากับ  1 คะแนน 
 

                                                             
189 Rensis Likert, New Pattern of Management  (New york : McGraw-Hill, 

1961). 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เพื่อให้เกิดความตรงและความเช่ือมั่นของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

สร้างเครื่องมือตามกระบวนการขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาค้นคว้าแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากหนังสือ ต ารา เอกสาร วรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารและประสิทธิผลของโรงเรียน และ

แบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องน ามาปรับปรุง และสร้างแบบสอบถามข้ึนใหม่ภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ขั้นที่ 2 น าแบบสอบถามจากขั้นตอนท่ี 1 ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (content 

validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และน ามาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อความ

สมบูรณ์และถูกต้องของเนื้อหา  โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 

Congruence) ต้ังแต่ 0.6 ขึ้นไป แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

 ขั้นท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับสถานศึกษาใน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 โรงเรียน โดย

มีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน  2) ครู จ านวน  

1  คน  รวมท้ังส้ิน 30 คน 

 ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาจากการทดลองใช้ (try out) ค านวณหาค่าความ
เช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามท่ีได้รับตามวิธีของครอนบาค( Cronbach) โดยใช้สัมประสิทธิ์

แอลฟา (α-coefficient) 190 ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ  .978 
 ขั้นที่ 5 จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน  ดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์เพื่อด าเนินการ
ถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยัง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เพื่อออกหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจาก
ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

                                                             
190 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York : 

Harper and Row Publishe, 1984),160-161. 
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ข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งกลับมา
ให้ผู้วิจัยโดยตรงท้ังนี้ผู้วิจัยได้เขียนช่ือ ท่ีอยู่ พร้อมติดแสตมป์ไว้เรียบร้อยแล้ว ส าหรับโรงเรียนบางแห่ง
ท่ีอยู่ใกล้เคียงผู้วิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ตัวแทนช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) จ านวน 52 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน  โดยแบ่งเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน และครู จ านวน  1  คน  รวม
ท้ังส้ิน  104  คน เมื่อได้รับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยมีการด าเนินการจัดท าการ
วิเคราะห์ตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 3. จัดตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพื่อกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับแผนการ
วิเคราะห์ข้อมูล และระเบียบวิธีทางสถิติท่ีใช้ 
 4. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูล ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามให้ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการท างาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ใช้ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2. การวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยใช้ มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best)191 ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้  

                                                             
191 John w. Best,Research in Education, 4th ed. (Englewood cliffs : Prentice – 
Hall,Inc.,1983),190 
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   ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 - 5.00  หมายถึง  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/ประสิทธิผล
ของโรงเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

   ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 - 4.49  หมายถึง  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/ประสิทธิผล
ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 

   ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49  หมายถึง  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/ประสิทธิผล
ของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 

   ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 - 2.49  หมายถึง  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/ประสิทธิผล
ของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 

    ค่ามัชฌิมเลขคณิต1.00 - 1.49  หมายถึง  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/ประสิทธิผล
ของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient)192                            

มีรายละเอียด  ดังนี้  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00 – 0.29 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/

ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 – 0.69 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/

ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.70 – 1.00 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร/
ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
192 ศิริชัย กาญจนวสี และคนอื่น. การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย .  

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555) 
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สรุป 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1 ) เพื่อทราบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร                              
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 2) เพื่อทราบประสิทธิผลของโรงเรียน                         
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใช้สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รวม 55 โรงเรียน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างของ เครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 52 โรงเรียน ประกอบด้วย 
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่  1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 2) ครู  รวมท้ังส้ินจ านวน 104 คน เครื่องมือท่ี
ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
product – moment correlation coefficient) 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
            การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และตอบข้อค าถามของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ
สถานศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 52 แห่ง แต่ละแห่งมีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน และครู จ านวน 1 คน รวมจ านวนท้ังส้ิน 104 คน ผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 48 แห่ง รวมท้ังส้ิน 96 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.30 น ามาวิเคราะห์
และน าเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8    

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8   

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล 

 สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้อ านวยการ

โรงเรียน จ านวน 1 คน และครู จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจ านวนท้ังส้ิน 96 คน การวิเคราะห์

พิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งงานหน้ าท่ีปัจจุบัน และประสบการณ์ใน

ต าแหน่งปัจจุบัน โดยใช้ความถี่ (frequency : f) และร้อยละ (percentage) ดังรายละเอียดตาม

ตารางท่ี3 
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ตารางท่ี 3 สถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

สถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
      - ชาย 
      - หญิง 

 
36 
60 

 
37.50 
62.50 

รวม 96 100.00 
2. อายุ   
      - 20 – 30 ปี 
      - 31 – 40 ปี 
      - 41 – 50 ปี 
      - 51 – 60 ปี 

 
15 
16 
26 
39 

 
15.63 
16.67 
27.08 
40.62 

รวม 96 100.00 
3. ระดับการศึกษา 
      - ปริญญาตรี 
      - ปริญญาโท 
      - ปริญญาเอก 

 
37 
54 
5 

 
38.50 
56.30 
5.20 

รวม 96 100.00 
4. ต าแหน่งหน้าที่ 
      - ผู้อ านวยการ       
      - ครู 

 
48 
48 

 
50.00 
50.00 

รวม 96 100.00 
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
     - น้อยกว่า 5 ปี 
     - 5 – 10 ปี 
     - 11 – 15 ปี 
     - 16 – 20 ปี 
     -  มากกว่า 20 ปี 

 
14 
29 
12 
4 
37 

 
14.60 
30.20 
12.50 
4.20 
38.50 

รวม 96 100.00 
  
 จากตารางท่ี 3 พบว่า สถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 60 คน         
คิดเป็นร้อยละ 62.50 และเพศชาย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50  
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 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 40.62 
รองลงมา คือ อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 27.08 ล าดับ 3 คือ อายุ 31 – 40 ปี 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  และล าดับสุดท้าย คือ 20 – 30 ปี มีน้อยท่ีสุด จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.63  
 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ปริญญาโท มีมากท่ีสุด จ านวน 54 คน  
คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมา ปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 และล าดับสุดท้าย
คือ ปริญญาเอก มีน้อยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20  
 ต าแหน่งหน้าท่ี พบว่า ผู้อ านวยการ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมา คือครู มี
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50   
 ประสบการณ์ในการท างาน มากกว่า 20 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 
รองลงมา คือ 5 – 10 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 30.20 ล าดับสาม คือ น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.60 ล าดับ 3 คือ 11 – 15 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  และ
ล าดับสุดท้ายมีน้อยท่ีสุด คือ 16 – 20 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 8 
การวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  เพื่อตอบค าถามของการวิจัยข้อท่ี 1 การวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหาร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  อยู่ในระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้

มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean :  ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) 
ของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ท้ังใน
ภาพรวมและจ าแนกตามรายด้านของการวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 96 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 48 
แห่ง แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต ไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ท่ีได้ก าหนดไว้                
ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม 

            (n=48) 
ข้อ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

1. การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (X1) 4.29 0.55 มาก 
2. การบริหารทรัพยากรในองค์การ  (X2)     4.32 0.52 มาก 
3. สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล(X3) 4.31 0.54 มาก 
4. มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม  (X4) 4.53 0.54 มากท่ีสุด 
5. การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล  (X5) 4.35 0.57 มาก 

 รวม (Xtot) 4.36 0.49 มาก 
 
 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม (Xtot) อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.36 , SD=0.49) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย พบว่า ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 

อยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ̅= 4.53 , SD = 0.54)  รองลงมา พบว่าอยู่ในระดับมาก

ทุกด้านดังนี้ ด้านการจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( ̅= 4.35 ,            

SD = 0.57) รองลงมา คือการบริหารทรัพยากรในองค์การ  ( ̅= 4.32 , SD=0.52) ด้านสนับสนุน

วัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล ( ̅= 4.31 , SD=0.54) และด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ มี

ค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ( ̅= 4.29 , SD=0.55) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อยอยู่ระหว่าง 0.52 – 0.57 แสดงว่า ความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 เพื่อตอบค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean :  ̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) ของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นรายข้อ จากตัวแปรต้นท่ีศึกษาจ านวน        
34 ข้อ มีรายละเอียดตามตารางท่ี 5 - ตารางท่ี 9 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร                           
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (X1) 

               (n=48) 

 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅= 4.29 , 
SD=0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับ ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายของสถานศึกษาได้สอดคล้องกับ

ข้อ การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (X1) 
 

มัชฌิม 
เลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

1 ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายของสถานศึกษา
ได้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ สพฐ. 

4.44 0.66 มาก 

2 ผู้บริหารสามารถวางแผนการด า เนินงานไ ด้
สอดคล้องกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 

4.35 0.63 มาก 

3 ผู้บริหารสามารถเช่ือมโยงและถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่าย 

4.33 0.66 มาก 

4 ผู้บริหารมีกลวิธีในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ 4.24 0.67 มาก 
5 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการ

ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
4.33 0.70 มาก 

6 ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 

4.15 0.72 มาก 

7 ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดแผนกลยุทธ์
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาได้ 

4.16 0.70 มาก 

8 ผู้บริหารสามารถปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ในการ
ท างานตามสถานการณ์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น
ในสถานศึกษาได้ตลอดเวลา 

4.33 0.70 มาก 

 รวม(X1) 4.29 0.55 มาก 
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เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ สพฐ. มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( ̅= 4.44 , SD=0.66) รองลงมา คือ 
ผู้บริหารสามารถวางแผนการด าเนินงานได้สอดคล้องกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

( ̅= 4.35 , SD=0.63) ผู้บริหารสามารถเช่ือมโยงและถ่ายทอดวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรมและเข้าใจง่าย ( ̅= 4.33 , SD=0.66) ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการด าเนินงาน

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ( ̅= 4.33 , SD=0.70) ผู้บริหารสามารถปรับเปล่ียนแผน           
กลยุทธ์ในการท างานตามสถานการณ์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในสถานศึกษาได้ตลอดเวลา                       

( ̅= 4.33 , SD=0.70)  ผู้บริหารมีกลวิธีในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ  ( ̅= 4.24 , SD=0.67) 
ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาได้ ( ̅= 4.16 , SD=0.70)  และผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ( ̅= 4.15 , SD=0.72)  
ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย          
อยู่ระหว่าง 0.63 – 0.72 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร                          
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การบริหารทรัพยากรในองค์การ (X2) 

        (n=48) 
ข้อ การบริหารทรัพยากรในองค์การ  (X2) 

 
มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

1 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้
อย่างเหมาะสม 

4.19 0.88 มาก 

2 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม จูงใจ และกระตุ้น
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีใน
การปฏิบัติงาน 

4.31 0.62 มาก 

3 ผู้บริหารสามารถก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
บุคลากรได้เหมาะสมตามความสามารถของแต่
ละบุคคล 

4.27 0.64 มาก 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)  

(n=48) 
ข้อ การบริหารทรัพยากรในองค์การ  (X2) 

 
มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามี
โอกาสได้ศึกษา   อบรมตามความรู้ 
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

4.50 0.58 มากท่ีสุด 

5 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ให้
เพียงพอ คุ้มค่า คุ้มทุน และพร้อมใช้งาน 4.43 0.67 มาก 

6 ผู้บริหารสามารถระดมทรัพยากรจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชนภายในท้องถิ่น 

4.29 0.72 มาก 

7 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการทรัพยากรได้
ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ 

4.31 0.67 มาก 

 รวม(X2) 4.32 0.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.32 , 
SD=0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีโอกาสได้ศึกษา อบรมตามความรู้ ความสามารถอย่าง

ต่อเนื่อง มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด   ( ̅= 4.50, SD=0.58)  รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการบริหาร

จัดการวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ คุ้มค่า คุ้มทุน และพร้อมใช้งาน ( ̅= 4.43 , SD=0.67) ผู้บริหาร
สนับสนุน ส่งเสริม จูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 

( ̅= 4.31 , SD=0.62) ผู้บริหารมีการบริหารจัดการทรัพยากรได้ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้อย่างมี

คุณภาพ ( ̅= 4.31 , SD=0.67) ผู้บริหารสามารถระดมทรัพยากรจากความร่วมมือของหน่วยงานท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนภายในท้องถิ่น ( ̅= 4.29 , SD=0.72) ผู้บริหารสามารถก าหนด

บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรได้เหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล ( ̅= 4.27 , SD=0.64) 
และผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด            

( ̅= 4.19, SD=0.88) ตามล าดับ  
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 เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อยอยู่
ระหว่าง 0.58 – 0.88 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร                           
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล 
(X3) 

(n=48) 
ข้อ สนับสนนุวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล

(X3) 
มัชฌิม 

เลขคณิต  

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

1 ผู้บริหารสามารถก าหนดวัฒนธรรมและค่านิยม
ของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมภายนอก 

4.24 0.64 มาก 

2 ผู้บริหารปรับเปล่ียนวัฒนธรรม ค่านิยมในการ
ท างานให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลง
จากภายนอก 

4.25 0.69 มาก 

3 ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้บุคลากรใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
สร้างความรู้สึกผูกพันกับองค์กร 

4.33 0.74 มาก 

4 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.44 0.67 มาก 

5 ผู้บริหารสร้างค่านิยมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
ความรัก ความสามัคคี ความปรองดองภายใน
สถานศึกษา 

4.35 0.64 มาก 

6 ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความสุขและกระตือรือร้นในการ
ท างาน 

4.16 0.73 มาก 

7 ผู้บริหารสามารถเลือกรับวัฒนธรรม ค่านิยมท่ี
มีผลดีต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

4.40 0.62 มาก 

 รวม(X3) 4.31 0.54 มาก 
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 จากตารางท่ี 7 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  ด้านสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล ท้ังในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน

ระดับมาก ( ̅= 4.31 , SD=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่ามัชฌิมเลข

คณิตมากท่ีสุด ( ̅= 4.44 , SD=0.67) รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถเลือกรับวัฒนธรรม ค่านิยมท่ีมี

ผลดีต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา( ̅= 4.40 , SD=0.62) ผู้บริหารสร้างค่านิยมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองภายในสถานศึกษา ( ̅= 4.35 , SD=0.64) ผู้บริหาร
สามารถกระตุ้นให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันกับ

องค์กร ( ̅= 4.33 , SD=0.74)  ผู้บริหารปรับเปล่ียนวัฒนธรรม ค่านิยมในการท างานให้สอดคล้องกับ

สภาพการเปล่ียนแปลงจากภายนอก ( ̅= 4.25 , SD=0.69) ผู้บริหารสามารถก าหนดวัฒนธรรมและ

ค่านิยมของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมภายนอก (  ̅= 4.24 , 
SD=0.64) และผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขและกระตือรือร้นในการ

ท างาน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ( ̅= 4.16 , SD=0.73) ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย                    
(SD= 0.62 – 0.74) แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร                           
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (X4) 

          (n=48) 
ข้อ มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม  (X4) มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดย
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

4.57 0.57 มากท่ีสุด 

2 ผู้บริหารมีความซี่อสัตย์ สุจริต  ในการปฏิบัติงาน 4.59 0.53 มากท่ีสุด 
3 ผู้บริหารมีความรัก ความเมตตา  และเอื้ออาทร

เป็นท่ีศรัทธา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่าง
เสมอภาค 

4.47 0.61 มาก 

4 ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

4.52 0.61 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

 (n=48) 
ข้อ มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม  (X4) มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

5 ผู้บริหารพิจารณาผลงานความดีความชอบ
ประกอบการเล่ือนเงินเดือนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ด้วยความโปร่งใส 

4.55 0.63 มากท่ีสุด 

6 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.49 0.66 มาก 

 รวม(X4) 4.53 0.54 มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 8 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด                               

( ̅= 4.53 , SD=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย ได้ดังนี้ ผู้บริหารมีความซี่อสัตย์ สุจริต  ในการปฏิบัติงาน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด               

( ̅= 4.59 , SD=0.53) รองลงมา คือ ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ( ̅= 4.57 , SD=0.57) ผู้บริหารพิจารณาผลงานความดีความชอบประกอบการเล่ือน

เงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วยความโปร่งใส ( ̅= 4.55 , SD=0.63) ผู้บริหารปฏิบัติงานโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ( ̅= 4.52 , SD=0.61)  ผู้บริหารเป็น

แบบอย่างท่ีดีด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม( ̅= 4.49 , SD=0.66)  และผู้บริหารมีความรัก ความ
เมตตา  และเอื้ออาทรเป็นท่ีศรัทธา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเสมอภาค  มีค่ามัชฌิมเลขคณิต

น้อยท่ีสุด ( ̅= 4.47 , SD=0.61) ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย (SD= 
0.53 – 0.66) แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร                           
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล (X5) 

                 (n=48) 
ข้อ การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล  (X5) มัชฌิม 

เลขคณิต  

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(SD) 

ระดับ 

1 ผู้บริหารมีความเข้าใจและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 

4.32 0.70 มาก 

2 ผู้บริหารสามารถจัดอัตราก าลังบุคลากรไ ด้
เหมาะสมกับภาระงาน 

4.34 0.67 มาก 

3 ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน 4.47 0.71 มาก 
4 ผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 
4.32 0.71 มาก 

5 ผู้บริหารพัฒนา ปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.32 0.65 มาก 

6 ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาในระยะส้ันและ
ระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.34 0.67 มาก 

 รวม(X5) 4.35 0.57 มาก 
 
 จากตารางท่ี 9 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ด้านการจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล ท้ังในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก                 

( ̅= 4.35 , SD=0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย ไ ด้ ดังนี้  ผู้บริหารมีความยื ดหยุ่น ในการบริหารงาน มี ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ี สุด                 

( ̅= 4.47 , SD=0.71)รองลงมา คือผู้บริหารสามารถจัดอัตราก าลังบุคลากรได้เหมาะสมกับภาระงาน 

( ̅= 4.34 , SD=0.67) ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาในระยะส้ันและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

( ̅= 4.34 , SD=0.67) ผู้บริหารมีความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง

เหมาะสม ( ̅= 4.32 , SD=0.70) ผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตาม

แนวทางท่ีก าหนด ( ̅= 4.32 , SD=0.71) และผู้บริหารพัฒนา ปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด  ( ̅= 4.32 , SD=0.65) ตามล าดับ            
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 เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่ามีการกระจายของข้อมูลน้อย             
(SD= 0.65 – 0.71) แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8  

 การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
เพื่อตอบค าถามของการวิจัยข้อท่ี 2 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  อยู่ในระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean :  ̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) ของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ท้ังในภาพรวมและจ าแนกตามรายด้านของการ
บริหารงานบุคคล จากผู้ตอบแบบสอบถาม 96 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 48 แห่ง แล้วน าค่า       
มัชฌิมเลขคณิตไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ท่ีได้ก าหนดไว้ดังตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน               
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม 

    (n=48) 
ข้อ ประสิทธิผลของโรงเรียน มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) 3.93 0.56 มาก 
2 ความพึงพอใจในการท างาน (Y2) 4.25 0.48 มาก 
3 ความใส่ใจในงาน (Y3) 4.30 0.53 มาก 
4 การลดอัตราการลาออกกลางคัน (Y4)  4.18 0.59 มาก 
5 คุณภาพโดยท่ัวไป (Y5) 4.36 0.54 มาก 

 รวม (Ytot) 4.20 0.43   มาก 
 
 จากตารางท่ี 10 ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8พบว่า ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.20 , SD=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านคุณภาพโดยท่ัวไป มีค่ามัชฌิม

เลขคณิตมากท่ีสุด ( ̅= 4.36 , SD=0.54) รองลงมา คือ ด้านความใส่ใจในงาน ( ̅= 4.30 , 
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SD=0.53) ด้านความพึงพอใจในการท างาน ( ̅= 4.25 , SD=0.48) ด้านการลดอัตราการลาออก

กลางคัน ( ̅= 4.18 , SD=0.59) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ( ̅= 
3.93 , SD=0.56) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่ามีการกระจายของ
ข้อมูลในระดับน้อย (SD= 0.48 – 0.59) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน   
 เพื่อตอบค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : 

 ̅)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) ของ เป็นรายข้อจากตัวแปรตามท่ีศึกษา
จ านวน  40 ข้อ มีรายละเอียดตามตารางท่ี 11 - ตารางท่ี 15 
 
ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน       
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) 

(n=48) 
ข้อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) มัชฌิม 

เลขคณติ 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดบั 

1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัย 4.09 0.63 มาก 
2 นักเรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ 3.92 0.69 มาก 
3 นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 4.35 0.59 มาก 
4 นักเรียนมีคะแนนสอบปลายปีอยู่ในระดับสูง 3.69 0.71 มาก 

5 
คะแนนสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

3.29 1.01 
ปาน
กลาง 

6 นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาอื่น 3.93 0.81 มาก 

7 
นักเรียนมีผลงานเป็นท่ียอมรับหรือได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันต่างๆ 

3.85 0.80 มาก 

8 นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ 4.03 0.73 มาก 

9 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรโดยสามารถวัดได้จากการทดสอบ 

4.09 0.68 มาก 

10 
นักเรียนมีทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เมื่อผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.02 0.74 มาก 

11 
นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะตามหลักสูตร 
อยู่ในระดับสูง 

3.96 0.82 มาก 

 รวม(Y1) 3.93 0.56 มาก 
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 จากตารางท่ี 11 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.93 , 
SD= 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม มีระดับมาก จ านวน 10 ข้อ และระดับปานกลาง จ านวน 
1 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ี

เหมาะสมกับวัย มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( ̅= 4.35 , SD=0.59) รองลงมา คือ นักเรียนมี

ความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัย( ̅= 4.09 , SD=0.63) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม

การเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยสามารถวัดได้จากการทดสอบหรือวิธีการอื่น (  ̅= 4.09 , SD=0.68) 

นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ ( ̅= 4.03 , SD=0.73) นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  

วิเคราะห์ และเขียนเมื่อผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ( ̅= 4.02 , SD=0.74) นักเรียนมีผลการประเมิน

คุณลักษณะตามหลักสูตรอยู่ในระดับสูง( ̅= 3.96 , SD=0.82) นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อใน

สถานศึกษาอื่น ( ̅= 3.93 , SD=0.81)  นักเรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ  ( ̅= 3.92 , SD=0.69)  

นักเรียนมีผลงานเป็นท่ียอมรับหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ( ̅= 3.85 , SD=0.80) นักเรียน

มีคะแนนสอบปลายปีอยู่ในระดับสูง ( ̅= 3.69 , SD=0.71)  และคะแนนสอบระดับชาติ (O-NET) 

ของนักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ( ̅= 3.29 , SD=1.01) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย              
(SD= 0.59 – 1.01) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน               
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ความพึงพอใจในการท างาน (Y2) 

 (n=48) 
ข้อ ความพึงพอใจในการท างาน (Y2) 

 
มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

1 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่องาน
และภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

4.09 0.61 มาก 

2 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทนของงานและค่าจ้าง สวัสดิการ
ต่างๆ 

4.10 0.64 มาก 

3 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานท่ี
ท างาน 

4.33 0.64 มาก 
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ตารางท่ี12 (ต่อ)  

 (n=48) 
ข้อ ความพึงพอใจในการท างาน (Y2) 

 
มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

4 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

4.17 0.72 มาก 

5 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.22 0.66 มาก 

6 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ
นโยบาย แผนงาน มาตรการ กระบวนการ 

4.10 0.68 มาก 

7 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อโอกาส
ในการเรียนรู้การพฒันาวิชาชีพ 

4.30 0.56 มาก 

8 ครูและบุคลากรมีความเสียสละและอุทิศตน 4.27 0.67 มาก 
9 ครูและบุคลากรมีความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 
4.45 0.61 มาก 

10 ครูและบุคลากรมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร มี
การใช้ทักษะท่ีหลากหลาย มีมุมมองว่างานมี
ความส าคัญ 

4.53 0.58 มากท่ีสุด 

11 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อโอกาส
การเล่ือนเงินเดือนเล่ือนต าแหน่ง 

4.23 0.68 มาก 

 รวม(Y2) 4.25 0.48 มาก 

 
 จากตารางท่ี 12 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความพึงพอใจในการท างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( ̅= 4.25 ,               
SD= 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
ครูและบุคลากรมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร มีการใช้ทักษะท่ีหลากหลายมีมุมมองว่างานมีความส าคัญ  

มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( ̅= 4.53 , SD=0.58) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรมีความเป็นอิสระ

ในการปฏิบัติงาน ( ̅= 4.45 , SD=0.61) ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน          

( ̅= 4.33 , SD=0.64) ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพ 
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( ̅= 4.30 , SD=0.56) ครูและบุคลากรมีความเสียสละและอุทิศตน ( ̅= 4.27 , SD=0.67) ครูและ

บุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อโอกาสการเล่ือนเงินเดือนเล่ือนต าแหน่ง(  ̅= 4.23 , SD=0.68)            

ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ( ̅= 4.22 , SD=0.66)     

ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน( ̅= 4.17 , SD=0.72) ครูและบุคลากรมี

ความรู้สึกพึงพอใจต่อผลตอบแทนของงานและค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ (  ̅= 4.10 , SD=0.64)         

ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน มาตรการ กระบวนการ (  ̅= 4.10 , 
SD=0.68) และครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่องานและภาระงานท่ีรับผิดชอบ มีค่ามัชฌิม           

เลขคณิตน้อยท่ีสุด ( ̅= 4.09, SD= 0.61) ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลในระดับน้อย  
(SD= 0.56 – 0.72) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
 
ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน           
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ความใส่ใจในงาน (Y3) 

       (n=48) 
ข้อ ความใส่ใจในงาน (Y3) มัชฌิม 

เลขคณิต  

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

1 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ
และมาปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

4.41 0.65 มาก 

2 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ
การท างาน 

4.26 0.63 มาก 

3 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

4.20 0.65 มาก 

4 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ
แรงจูงใจและแรงกระตุ้นในการท างาน 

4.24 0.61 มาก 

5 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีจน
เกษียณอายุราชการ 

4.41 0.80 มาก 

6 บรรยากาศของโรงเรียนเอื้อต่อการท างาน 4.33 0.57 มาก 
 รวม (Y3) 4.30 0.53 มาก 
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 จากตารางท่ี 13 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 ด้านความใส่ใจในงาน  ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.30, SD= 
0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ครู
และบุคลากรในโรงเรียนมีความรับผิดชอบและมาปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมาก

ท่ีสุด ( ̅= 4.41 , SD=0.65) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีจนเกษียณอายุ

ราชการ ( ̅= 4.41 , SD=0.80) บรรยากาศของโรงเรียนเอื้อต่อการท างาน ( ̅= 4.33 , SD=0.57) 

ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน( ̅= 4.26 , SD= 0.63)  ครูและบุคลากรใน

โรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อแรงจูงใจและแรงกระตุ้นในการท างาน ( ̅= 4.24 , SD= 0.61) และครูและ

บุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด( ̅= 4.20 , 
SD= 0.65) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลน้อย                 
(SD= 0.57 – 0.80) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน       
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การลดอัตราการลาออกกลางคัน (Y4) 

        (n=48) 
ข้อ การลดอัตราการลาออกกลางคัน (Y4) มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

1 นักเรียนมีความต้ังใจมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 4.10 0.71 มาก 

2 
อัตราการจบของนักเรียนแต่ละรุ่นมีความ
สอดคล้องกับตอนเข้าเรียน 

4.18 0.66 มาก 

3 อัตราการเล่ือนช้ันของนักเรียนแต่ละปีสูง 4.39 0.51 มาก 

4 
ไม่มีนักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุเพราะ
ปัญหาด้านความยากจน ปัญหาครอบครัว 

4.02 0.83 มาก 

5 
ไม่มีนักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุเพราะ
ปัญหาส่วนตัว เช่น การเจ็บป่วย การเจ็บตัว 

4.14 0.76 มาก 

6 
ไม่มีนักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุเพราะ
ต้องคดี           

4.28 1.04 มาก 

 รวม (Y4) 4.18 0.59 มาก 
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 จากตารางท่ี 14 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ด้านการลดอัตราการลาออกกลางคัน ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก                                    

( ̅= 4.18 ,  SD= 0.59 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย  ไ ด้ ดังนี้  อัตราการ เ ล่ือน ช้ันของนัก เรียนแต่ละปี สูง  มี ค่ ามัชฌิม เลขคณิตมาก ท่ี สุด                            

( ̅= 4.39 , SD=0.51) รองลงมา คือ ไม่มีนักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุเพราะต้องคดี                   

( ̅= 4.28 , SD=1.08) อัตราการจบของนักเรียนแต่ละรุ่นมีความสอดคล้องกับตอนเข้าเรียน                

( ̅= 4.18 , SD=0.66)  ไม่มีนักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุเพราะปัญหาส่วนตัว เช่น การเจ็บป่วย 

การเจ็บตัว ( ̅= 4.14 , SD=0.76) นักเรียนมีความต้ังใจมาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ( ̅= 4.10,               
SD= 0.71) และไม่มีนักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุเพราะปัญหาด้านความยากจน ปัญหา

ครอบครัว มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ( ̅= 4.02, SD= 0.83) ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลในระดับน้อย 
(SD= 0.51 – 1.08) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
 
ตารางท่ี 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน       
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  คุณภาพโดยท่ัวไป (Y5) 

        (n=48) 
ข้อ คุณภาพโดยทั่วไป (Y5) มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

1 
สถานศึกษามีการด าเนินงานเป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชน 

4.39 0.56 มาก 

2 
ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเพียงพอ 

4.34 0.66 มาก 

3 
ครูและบุคลากรมีความสามารถเรียนรู้และปรับตัว
เข้ากับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 

4.38 0.62 มาก 

4 
ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

4.36 0.61 มาก 

5 
ครูและบุคลากรยอมรับการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายหลัง 

4.35 0.61 มาก 
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ตารางท่ี15 (ต่อ) 

(n=48) 
ข้อ คุณภาพโดยทั่วไป (Y5) มัชฌิม 

เลขคณิต 

( ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 

6 
ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการแก้ปัญหาของ
สถานศึกษา 

4.37 0.68 มาก 

 รวม (Y5) 4.36 0.54 มาก 
 

 จากตารางท่ี 15 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8  ด้านคุณภาพโดยท่ัวไปในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.36 ,          
SD= 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
สถานศึกษามีการด าเนินงานเป็นไปตามความต้องการของชุมชน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด                

( ̅= 4.39 , SD=0.56) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรมีความสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการ

เปล่ียนแปลงใหม่ๆ ( ̅= 4.38 , SD=0.62) ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการแก้ปัญหาของ

สถานศึกษา ( ̅= 4.37 , SD=0.68)ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีได้รับ

มอบหมาย ( ̅= 4.36 , SD=0.61) ครูและบุคลากรยอมรับการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีอาจจะเกิดขึ้น

ภายหลัง ( ̅= 4.35 , SD=0.61) และผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรให้กับบุคลากรทุก

ฝ่ายอย่างเพียงพอ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ( ̅= 4.34 , SD=0.66) ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า มีการกระจายของข้อมูลในระดับน้อย 
(SD= 0.56 – 0.68) แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   ในภาพรวมโดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficent)            
ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

   (n=48) 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
 จากตารางท่ี 16 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร (Xtot) มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก (rxy=.700) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร (Xtot) มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านคุณภาพโดยท่ัวไป (Y5) มากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ในระดับมาก  (rxy = .705) และมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) น้อยท่ีสุด โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rxy = .417)  

    ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
 
 
 
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ผล
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การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (X1) 
 

.394** .620** .444** .333** .632** .596** 

การบริหารทรัยพากรในองค์การ 
(X2) 

.331** .625** .455** .413** .657** .612** 

สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมี
ประสิทธิผล (X3) 

.369** .631** .450** .431** .668** .629** 

มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 
(X4) 

.327** .588** .478** .443** .642** .612** 

การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล
(X5) 

.445** .660** .624** .499** .572** .692** 

ภาพรวม (Xtot) .417** .696** .547** .472** .705** .700** 
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล (X5) มากท่ีสุด โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rxy = .692)  และมีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าเชิง                
กลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์น้อยท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่
ในระดับปานกลาง (rxy = .596)   
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร (X1-5) กับ ประสิทธิผล
ของโรงเรียน (Y1-5) แต่ละด้านพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารด้านการสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์การท่ีมีประสิทธิผล (X3) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านคุณภาพโดยท่ัวไป (Y5) 
มากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rxy = .668) และภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (X4)  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) น้อยท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปาน
กลาง (rxy = .327) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)                  
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8  2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยใช้บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จ านวน 55 โรงเรียน สุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) เป็นสถานศึกษา 52 โรงเรียน โดยใช้การแบ่ง
สถานศึกษาเป็นรายจังหวัดราชบุรี 24 โรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี 28 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน และครู จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ินจ านวน 
104 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ ตามแนวคิดของ
ฮิทท์ ไอร์แลนด์ และ ฮอสคิสสัน (Hitt, Ireland and Hoskisson)  และแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนตามแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)  แบบสอบถามมีความเช่ือมั่น 0.978 
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ น ามาวิเคราะห์ผลจากสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  จ านวนแบบสอบถาม 48 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.30 สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ(percentage)  ค่ามัชฉิมเลขคณิต (arithmetic 
mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson’s product – Moment correlation coefficient)  
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สรุปผลการวิจัย 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  สรุปผลการวิจัย ดังนี้  
 

1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 1 ด้าน และอยู่
ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติ
อย่างมีคุณธรรม ด้านการจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ  ด้าน
สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า 

    1.1 ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อค าถามอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ และ และอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ เรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้  ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายของสถานศึกษาได้
สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ สพฐ.  รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถวางแผนการ
ด าเนินงานได้สอดคล้องกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา รองลงมา คือ ผู้บริหาร
สามารถเช่ือมโยงและถ่ายทอดวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่าย รองลงมา คือ 
ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา รองลงมา 
คือ ผู้บริหารสามารถปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ในการท างานตามสถานการณ์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น
ในสถานศึกษาได้ตลอดเวลา รองลงมา คือ ผู้บริหารมีกลวิธีในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ  
รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ และผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 

   1.2 ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณารายข้อค าถามอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 ข้อ และ และอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ เรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีโอกาสได้ศึกษา 
อบรมตามความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ให้เพียงพอ คุ้มค่า คุ้มทุน และพร้อมใช้งาน รองลงมาคือ ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม จูงใจ 
และกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรได้ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถ
ระดมทรัพยากรจากความร่วมมือของหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนภายในท้องถิ่น  
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รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรได้เหมาะสมตามความสามารถของ
แต่ละบุคคล และผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเหมาะสม 

    1.3 ด้านสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล ท้ังโดยภาพรวมและรายข้อ
ค าถามอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถเลือกรับวัฒนธรรม ค่านิยมท่ีมี
ผลดีต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  รองลงมา คือ ผู้บริหารสร้างค่านิยมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด
ความรัก ความสามัคคี ความปรองดองภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้
บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันธ์กับองค์กร รองลงมา คือ 
ผู้บริหารปรับเปล่ียนวัฒนธรรม ค่านิยมในการท างานให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงจาก
ภายนอก รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถก าหนดวัฒนธรรมและค่านิยมของสถานศึกษาให้เหมาะสม
กับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมภายนอก และผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ความสุขและกระตือรือร้นในการท างาน 

    1.4 ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามอยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 4 ข้อ อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ  เรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้    ผู้บริหารมีความซี่อสัตย์ สุจริต  ในการปฏิบัติงาน 
รองลงมา คือ ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา คือ 
ผู้บริหารพิจารณาผลงานความดีความชอบประกอบการเล่ือนเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วย
ความโปร่งใส รองลงมา คือ ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน รองลงมา คือ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม                     
และผู้บริหารมีความรัก ความเมตตา  และเอื้ออาทรเป็นท่ีศรัทธา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่าง
เสมอภาค 

    1.5 ด้านการจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล ท้ังโดยภาพรวมและรายข้อค าถามอยู่ใน
ระดับมากเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้  ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการ
บริหารงาน รองลงมา คือผู้บริหารสามารถจัดอัตราก าลังบุคลากรได้เหมาะสมกับภาระงาน รองลงมา 
คือ ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาในระยะส้ันและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รองลงมา คือ  
ผู้บริหารมีความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง เหมาะสม รองลงมา คือ 
ผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด  และผู้บริหาร
พัฒนา ปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8                   
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
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น้อย ดังนี้ ด้านคุณภาพโดยท่ัวไป ด้านความใส่ใจในงาน  ด้านความพึงพอใจในการท างาน ด้านการลด
อัตราการลาออกกลางคัน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

   2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อค าถามอยู่ในระดับมาก จ านวน 10 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ข้อ เรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้  นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย รองลงมา 
คือ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัย  รองลงมา คือ  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยสามารถวัดได้จากการทดสอบหรือวิธีการอื่น  รองลงมา คือ 
นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ รองลงมา คือ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเมื่อผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  รองลงมา คือ  นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะตามหลักสูตร
อยู่ในระดับสูง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาอื่น  รองลงมา คือ 
นักเรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ  รองลงมา คือ นักเรียนมีผลงานเป็นท่ียอมรับหรือได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันต่างๆ รองลงมา คือ นักเรียนมีคะแนนสอบปลายปีอยู่ในระดับสูง และคะแนนสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน    

2.2 ด้านความพึงพอใจในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ข้อค าถามอยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 1 ข้อ และอยู่ในระดับมาก จ านวน 10 ข้อ เรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้  ครูและบุคลากรมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร มีการใช้ทักษะท่ี
หลากหลาย มีมุมมองว่างานมีความส าคัญ  รองลงมา คือ ครูและบุคลากรมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน รองลงมา คือ ครูและ
บุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อโอกาสในการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพ รองลงมา คือ ครูและบุคลากร
มีความเสียสละและอุทิศตน รองลงมา คือ ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อโอกาสการเล่ือน
เงินเดือนเล่ือนต าแหน่ง รองลงมา คือ ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รองลงมา คือ ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน  รองลงมา คือ 
ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อผลตอบแทนของงานและค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ รองลงมา คือ 
ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน มาตรการ กระบวนการ และครูและ
บุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่องานและภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

   2.3 ด้านความใส่ใจในงาน ท้ังโดยภาพรวมและรายข้อค าถามอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้  ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรับผิดชอบ
และมาปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา คือ ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีจน
เกษียณอายุราชการ รองลงมา  คือ บรรยากาศของโรงเรียนเอื้อต่อการท างาน รองลงมา คือ ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานรองลงมา คือ ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดี
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ต่อแรงจูงใจและแรงกระตุ้นในการท างาน และครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร    

2.4 ด้านการลดอัตราการลาออกกลางคัน ท้ังโดยภาพรวมและรายข้อค าถามอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ได้ดังนี้   อัตราการเล่ือนช้ันของนักเรียนแต่ละปี
สูง รองลงมา คือ ไม่มีนักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุเพราะต้องคดี  รองลงมา คือ  อัตราการจบ
ของนักเรียนแต่ละรุ่นมีความสอดคล้องกับตอนเข้าเรียน รองลงมา คือ ไม่มีนักเรียนท่ีออกกลางคัน
ด้วยสาเหตุเพราะปัญหาส่วนตัว เช่น การเจ็บป่วย การเจ็บตัว รองลงมา คือ นักเรียนมีความต้ังใจมา
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ และไม่มีนักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุเพราะปัญหาด้านความยากจน 
ปัญหาครอบครัว 

   2.5 ด้านคุณภาพโดยท่ัวไป ท้ังโดยภาพรวมและรายข้อค าถามอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ สถานศึกษามีการด าเนินงานเป็นไปตามความ
ต้องการของ รองลงมา คือ ครูและบุคลากรมีความสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง
ใหม่ๆ รองลงมา คือ ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการแก้ปัญหาของสถานศึกษา รองลงมา คือ ครู
และบุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมาย รองลงมา คือ ครูและบุคลากร
ยอมรับการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายหลัง  และผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับบุคลากรทุกฝ่ายอย่างเพียงพอ 

3. การภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของ

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์สูงสุดกับประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านคุณภาพโดยท่ัวไป ด้าน

ความพึงพอใจในการท างาน   ด้านความใส่ใจในงาน ด้านการลดอัตราการลาออกกลางคัน และด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยภาพรวมของประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสัมพันธ์สูงสุดกับภาวะผู้น า

เชิงกลยุทธ์  ด้านการจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล ด้านสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล 

ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และด้านการก าหนด

ทิศทางเชิงกลยุทธ์  
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การอภิปรายผล 

 
จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่า ภาวะผู้น า

เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  อยู่ในระดับปานกลาง 

ท้ังนี้เป็นเพราะผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นผู้บริหารท่ีมี

ความสามารถในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อม

ของสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสามารถเช่ือมโยงและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งถือเป็นผู้น าท่ีมีความรู้ความสามารถมีกลวิธี

ในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน               

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประเมินกลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนา

และแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน มีความสามารถในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของสถานศึกษา และ

สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก น ามาซึ่งการก าหนดแผนกลยุทธ์จากการ

วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานและสร้าง

ค่านิยมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองภายในสถานศึกษา โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  มีการพัฒนา ปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงาน มีความรัก ความเมตตา               

และเอื้ออาทรต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค เป็นแบบอย่างท่ีดีโดยยึดหลักการมีคุณธรรม

จริยธรรม  และพิจารณาผลงานความดีความชอบประกอบการเล่ือนเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ด้วยความโปร่งใส มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขปัญหา

ในระยะส้ันและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการระดมทรัพยากรความร่วมมือ

ของหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนภายในท้องถิ่นตลอดจนสามารถบริหารจัดการ

ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ อีกท้ังยังสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีโอกาสได้

ศึกษา อบรมตามความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสามารถก าหนดวัฒนธรรมและค่านิยม

ของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมภายนอก และกระตุ้นให้บุคลากรใน

สถานศึกษามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ สึกผูกพันกับองค์กร สร้างค่านิยมให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองภายในสถานศึกษา กระตุ้นให้บุคลากรเกิด

การกระตือรือร้นในการท างานและท างานอย่างมีความสุขภายใต้วัฒนธรรมและค่านิยมอันดีงามของ
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องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮิตต์ และโรเบิร์ต (Hitt and Robert) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้น า

เชิงกลยุทธ์ (Strategic leadership) ว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์คือความสามารถในการคาดการณ์ 

รักษาความยืดหยุ่นและมอบหมายหน้าท่ีให้ผู้อื่นในการสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์ตามความ

เหมาะสม ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์นั้นเกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรท้ังหมดโดยการจัดการบุคลากร 

ความสามารถในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องในเศรษฐกิจโลก ผู้น าระดับ

ยุทธศาสตร์จะต้องเรียนรู้วิธีที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ จอห์นสัน และโซลส์ (Johnson and Scholes) ได้ศึกษากลยุทธ์การพัฒนา พบว่า 

ผู้น าเชิงกลยุทธ์เป็นผู้ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในกา รพัฒนากลยุทธ์และเป็นผู้ท่ีมองเห็นการ

เปล่ียนแปลงโดยอาศัยข้อมูลในการออกแบบองค์กรผ่านกลยุทธ์ในการวิเคราะห์และการวางแผนกล

ยุทธ์นอกจากนี้แล้วจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่จัดหามานั้นเป็นรูปแบบท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์

ส่วนบุคคลและการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การเป็นผลกระทบมาจากความเป็นมาขององค์กรและ

วัฒนธรรมขององค์กรในอดีต ดังนั้น บทบาทด้านความคิดท่ีเพิ่มเติมอย่างเด่นชัดของผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

คือ การมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดประสงค์ท่ีชัดเจน อันน าไปสู่การก าหนดส่วนอื่นๆ ในองค์กรท่ี

สามารถน าไปสู่การก าหนดส่วนอื่นในองค์กรท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพราะความมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้น าไปสู่ความส าเร็จของกลยุทธ์องค์กร ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ                         

กัลยรัตน์  เมืองสง  ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามแนวคิดของผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ี 1 การมีกิจกรรมท่ี

ใช้ความคิดความเข้าใจระดับสูง ได้แก่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยสามารถจ าแนก

แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้  องค์ประกอบท่ี 2 มีความสามารถรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ  มาก าหนดกลยุทธ์ ได้แก่มีการรายงานผลแผนงานและโครงการเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการ

พัฒนางาน และก าหนดแผนปฏิบัติการ องค์ประกอบท่ี 3 มีความสามารถในการพยากรณ์และก าหนด

อนาคตได้ ได้แก่ มีความสามารถเชิงรุก โดยกระท าการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนขณะท่ีผู้บริหารส่วน

ใหญ่จ าวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนและรอปัญหาคล่ีคลายไปเอง องค์ประกอบท่ี 4 การคิดปฏิวัติ ได้แก่ 

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษาองค์ประกอบท่ี 5 มีการก าหนด

วิสัยทัศน์ ได้แก่ ก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีสร้างจากแรงบันดาลใจ มีความทะเยอทะยาน คิดนอกกรอบ และ

กว้างไกล และวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับเลือกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  การศึกษาดูงาน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการระดมความคิดส่วนแนวคิดของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พบว่า ประเด็นส าคัญตามองค์ประกอบท้ัง 5 คือ องค์ประกอบท่ี 1 ได้แก่ มีการส่งเสริมให้บุคลากร
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พัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพื่อคุณภาพของการศึกษา องค์ประกอบท่ี 2 ได้แก่ มีการท างานท่ีมี

เป้าหมาย และมีความสุขในการท างานองค์ประกอบท่ี 3 ได้แก่ เป็นนักวางแผนกลยุทธ์ ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ และคิดเชิงรุกได้องค์ประกอบท่ี 4  ได้แก่ มีความคิดในเชิงรุกและสร้างแรงบันดาลใจให้

เพื่อนร่วมงานเกิดความคิดริเริ่มในการท างานและการแก้ปัญหา และองค์ประกอบท่ี 5 ได้แก่ ก าหนด

วิสัยทัศน์ได้ชัดเจน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญประภา สาริภา ได้ศึกษา ความสัมพันธ์

ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ                

จุมพร พัฒนะมาศ ได้ศึกษา การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษากับการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าเชิงกล  

ยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัทนา  กองเงิน ได้ท าการ

วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร

สถานศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถก าหนดทิศทางการบริหารตามนโยบายการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นปรับเปล่ียนแผนการบริหารได้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

 เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร เป็นรายด้านพบว่า ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติ
อย่างมีคุณธรรม มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ท้ังนี้เป็นเพราะผู้บริหาร เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นท่ีน่าไว้วางใจ มีการตัดสินใจโดยค านึกถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว การมุ่งเน้นกระบวนการทางบนพื้นฐานของระดับองค์กรเพื่อให้บุคลากรท าหน้าท่ี
อย่างมีจริยธรรม เป็นผู้มีความรัก ความเมตตาและเอื้ออาทรต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเสมอภาค 
ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการมี
คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศรา สิทธิแก้ว ได้ท าการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิง             
กลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี กล่าวว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษท่ี 
21 ของผู้บริหารอยู่ในระดับมากท้ังรายรวมและรายด้าน 
 เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร เป็นรายด้านพบว่า ด้านการก าหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด  ท้ังนี้เป็นเพราะผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
ของโรงเรียนและปัจจัยภายในและภายนอกมาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการท างาน การน าเข้าข้อมูลท้ัง
ในเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพจากการด าเนินงานของโรงเรียนมาพิจารณาเพื่อก าหนดกลยุทธ์ใน
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การท างานและน าจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบท่ีแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งจะส่งเสริมให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์มาพิจารณาเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชวงศักด์ิ 
พฤกษเทเวศ  ได้ศึกษา การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา พบว่า ตัวแปรท่ีเป็นองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังนี้ องค์ประกอบหลักด้านการก าหนดทิศทางของ
องค์การ องค์ประกอบหลักด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และองค์ประกอบหลักด้านการควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์ ซึ่งท้ัง 3 องค์ประกอบหลัก เรียงล าดับตามน้ าหนักจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
องค์ประกอบด้านการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ องค์ประกอบหลักด้านการก าหนดทิศทางของ
องค์การ และองค์ประกอบหลักด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของรูปแบบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การวิจัยผลการทดสอบ
พบว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อยู่ในระดับปานกลาง  ท้ังนี้เป็นเพราะผู้บริหารสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานภายใน

สถานศึกษาโดยก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อด าเนินงานเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผล 

ส่งเสริมทักษะเพิ่มพูนความรู้ให้ตรงกับความสามารถของครูและบุคลากรในสถานศึกษา สร้างเสริม

ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับนักเรียนให้เอื้อต่อการเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การ

ด าเนินงานแต่ละกิจกรรมต้องมีการวางแผนร่วมกันพัฒนาและจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท า

ให้โรงเรียนมีความต่ืนตัวในเรื่องประสิทธิผลของสถานศึกษา นอกจากนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 8  เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก ากับดูแลสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม

นโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา โดยส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง

และมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกนกวรรณ อินทร์น้อย ได้กล่าวถึง ประสิทธิผล หมายถึง 

หมายถึง ความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ สถานศึกษา 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ให้ความหมายของ

ประสิทธิผล (effectiveness) ไว้ว่า หมายถึง การบรรลุเป้าหมายและความสามารถในการจัดหา
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และสอดคล้องกับแนวคิดของ  อาจีรีส (Argyris) กล่าวว่า ประสิทธิผลคือสภาวะท่ีองค์การสามารถ

เช่ือมผลผลิตขึ้นในขณะท่ีปัจจัยการผลิตลดลงหรือผลผลิตคงท่ี การปฏิบัติงานในองค์การนั้น  รวมถึง

แนวคิดของบาร์นาร์ด (Barnard) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลไว้ว่า หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีก่อให้เกิด

ความส าเร็จสมตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

 เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพโดยท่ัวไป มีค่า
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ท้ังนี้เป็นเพราะประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อการท างานของครู และ
บุคลากร ให้ครูและบุคลากรเกิดทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและงานท่ีปฏิบัติ สามารถบริหารงานตอบสนอง
ต่อชุมชน และการจัดการทรัพยากรอย่างพอเพียง ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับนโยบาย วิธีการ
ด าเนินงาน ให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี การตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และสามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง 
สถานศึกษามีความต่ืนตัวและพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อ านวยพร สอิ้งทอง ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ในสังกัดส านักส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก แยกพิจารณารายด้านพบในลักษณะเดียวกัน คือ อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประไพ อุดมผล ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติง านของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 
เมื่อพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน ซึ่งพบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด อาจเป็นเพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในภาพรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะตามหลักสูตรอยู่ใน
ระดับต่ า มีความสามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาอื่นในจ านวนไม่มากนัก อีกท้ั งผลงานของ
นักเรียนเป็นท่ียอมรับหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ทางด้านวิชาการมีจ านวนน้อย และ
คะแนนสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีจ านวนไม่มากนัก เนื่องจากปัจจัย
หลากหลายด้านประกอบกัน ได้แก่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของตัวนักเรียน 
ครอบครัว ผู้ปกครอง และส่ิงแวดล้อมภายในและนอกสถานศึกษาท่ีส่งผลกระทบให้ผลสัมฤทธิ์
นักเรียนอยู่ในระดับปานกลางและน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุพิชฌาย์ เหลืองนวล ได้ท าการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับ



  128 

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า 1. คุณลักษณะของการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการควบคุม ด้านภาวะผู้น า ด้านแรงจูงใจ ด้านปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลด้าน
กระบวนการตัดสินใจ ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านเป้าหมายของการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม 
ด้านกระบวนการติดต่อส่ือสาร และอยู่ในระบบท่ี 4 ระบบความช่วยเหลือ 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับค่าค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพโดยรวม ด้านความพึงพอใจ
ในงาน ด้านการออกกลางคันของนักเรียน ด้านการขาดงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 3. 
คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์  บุญเลิศ  ได้ศึกษา การวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ผลการวิจัยพบว่า การ
วางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละขั้นตอนพบว่า มี 3 ขั้นตอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ การก าหนดปรัชญาความเช่ือขององค์กร การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและการก าหนดพันธกิจ ส่วนอีก 6 ขั้นตอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ การก าหนดแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม
ภายใน การก าหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอก การก าหนดยุทธศาสตร์ทางเลือก 
และการก าหนดนโยบาย  ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามี 2 ด้านอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ การขาดงานและคุณภาพโดยรวม ส่วนท่ีเหลืออยู่
ในระดับมาก  เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความพึงพอใจในงาน อัตราการออก
กลางคันของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน                        
กลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ในภาพรวม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
เป็นรายข้ันตอนและรายด้าน พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ทุกข้ันตอนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลพรรณ พึ่ง
ด้วง ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่า
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มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน คุณภาพโดยท่ัวไป 
ความใส่ใจในงาน ความพึงพอใจในงาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่า  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความสัมพันธ์กัน 
ท้ังนี้เป็นเพราะ ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ตลอดจนจูงใจกระตุ้นผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติตามได้อย่างสม่ าเสมอ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกเพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง สามารถบริหาร
ทรัพยากรขององค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างความร่วมมือของบุคลากรในการก าหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จากความสามารถ
หลักโดยใช้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม มีความสามารถ
ใช้กลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรในองค์การ ท้ังด้านงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้
ทรัพยากรเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุด มีความคุ้มค่า คุ้มทุน เพื่อเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน             
มีความสามารถในการก าหนด เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์การและค่านิยมให้เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมภายนอก สามารถเลือกวัฒนธรรมองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน
และเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมท างานของสมาชิก เป็นผู้น าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นท่ีน่าไว้วางใจ มีการตัดสินใจโดยค านึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว               
มีการบริหารจัดบริหารงานดูแลในกระบวนการท างานให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริการ ผู้รับบริการ
พึงพอใจในบริการท่ีได้รับและผู้ให้บริการมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  จึงท าให้
สถานศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร (Xtot) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน ด้านคุณภาพ
โดยท่ัวไป (Y5) มากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมาก  ท้ังนี้เป็นเพราะผู้บริหารให้ความส าคัญและส่งเสริมให้สถานศึกษามีการด าเนินงานท่ีเป็นไป
ตามความต้องการของชุมชน ให้ความส าคัญกับการจัดสรรทรัพยากรให้กับบุคลากรทุกฝ่ายอย่าง
เพียงพอ สนับสนุนให้บุคลากรเป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี ยอมรับและปรับเปล่ียนการท างานเมื่อมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ใหม่ๆ สามารถผสมผสาน พัฒนาความสามารถ ตลอดจนความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) น้อยท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นผู้บริหาร
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บางส่วนอาจจะส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความสามารถไม่ตรงกับความสามารถของนักเรียน เพราะการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีต้องอาศัยปัจจัยหลายส่วนประกอบกัน ไ ด้แก่ 
ความสามารถท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด ชีวิตและการอบรมในครอบครัว  ประสิทธิภาพของโรงเรียน ความ
เข้าใจในตนเอง และความมุ่งหวังในชีวิต อีกท้ังต้องสนับสนุนการพัฒนาความคิด ทักษะต่างๆ 
ตลอดจนการสนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีความ รู้
ความสามารถทางวิชาการควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot) มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการจัดต้ัง
ควบคุมองค์การให้สมดุล (X5) มากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการบริหารดูแลในกระบวนการท างาน
ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพในการบริการ ผู้รับบริการพึงพอใจในบริการท่ีได้รับและผู้ให้บริการมี
ความสุขและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (X1) น้อยท่ีสุด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะ ผู้บริหารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และสามารถน ามา
ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา และสามารถคาดการณ์สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นหลักการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ท้ังในเชิงบวกและเชิงลบได้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ภาวะผู้น าเชิง              
กลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์การท่ีมีประสิทธิผล (X3) มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านคุณภาพโดยท่ัวไป (Y5) มากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสามารถก าหนด
วัฒนธรรมและค่านิยมของสถานศึกษา ปรับเปล่ียนวัฒนธรรม ค่านิยมในการท างาน ให้เหมาะสมกับ
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมภายนอกได้ สามารถกระตุ้นให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร สร้างค่านิยมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความ
ปรองดองกันภายในสถานศึกษา จึงช่วยเสริมสร้างให้ประสิทธิผลของโรงเรียนมีคุณภาพ บุคลากรมี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหาร ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (X4)  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Y1) น้อยท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้เรียนโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงาน มีความรัก ความ
เมตตาและเอื้ออาทรโดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จึงช่วยเสริมสร้างประสิทธิผล
ของโรงเรียนและเป็นการสร้างโอกาสทางความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัย มีความคิดอย่างเป็น
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ระบบ มีพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ท่ีดี ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมตามวัย 
น ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันวิสาข์ ทองติง ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า                
1) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก 3) ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวงกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมล โสวาปี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3  พบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญประภา สาริภา ได้ศึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า  ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิราพร ดีบุญมี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก และมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ คชาภรณ์ เสริมศรี ได้ศึกษา ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1 มี
ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

       1. จากการศึกษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การก าหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ผู้บริหารควรตระหนักต่อการก าหนดนโยบายของ
สถานศึกษาวางแผนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
ตลอดจนวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของสถานศึกษา และน ามาก าหนดแผนกลยุทธ์ท่ีมีความสร้างสรรค์ 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการผลิตนักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีให้เห็นผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาและการบริหาร
จัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

3. จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน                

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีความสัมพันธ์กัน แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารมี

ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมากเท่าใด ประสิทธิผลของสถานศึกษา ก็จะมีประสิทธิผลใน

ลักษณะคล้อยตามกัน ดังนั้นภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างประสิทธิผลของ

สถานศึกษา จึงควรมีการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านการวิเคราะห์

จุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กร จัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการจัดท า

แผนกลยุทธ์ภายในสถานศึกษาของตนเองให้สอดคล้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ี

คาดหวังไว้ อันจะน าไปสู่การประสิทธิผลของสถานศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ท่ีสูงขึ้นและอยู่จนจบการศึกษาสูงสุดของสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจและใส่ใจในการ

ท างาน และมีคุณภาพโดยรวมเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีดีมีคุณภาพ 

สถานศึกษาเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิผลท่ีดี มีประสิทธิภาพ   
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

    1. ควรศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นๆ 
    2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
    3. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
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รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

ภาษาไทย 
กนกวรรณ อินทร์น้อย, “กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, 2553),ก 

กมลพรรณ พึ่งด้วง, “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,2560),ง. 

กล้าศักดิ์  จิตต์สงวน, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น ากลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย
การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2555),บทคัดย่อ 

กัลยรัตน์ เมืองสง, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยบูรพา,2550),บทคัดย่อ 
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ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554 ),บทคัดย่อ 

ยุทธศาสตร์ชาติ. (2561, 13 ตุลาคม ). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอน 82 ก หน้า/3 
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 5 ธันวาคม 2554. (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน,2556),713. 

รุ่งนิรัญ พุทธิเสน, “องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
3” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557), ก. 

ลัดดาวัลย์ บุญเลิศ, “การวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554 ),ง 

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, การวางแผนกลยุทธ์ : ศิลปะการก าหนดแผนองค์การสู่ความเป็น 
เลิศ,พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ : คลังนานาวิทยา อินโนกราฟฟิกส์ จ ากัด,2548),16 

วันเฉลิม เป่งใส, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนพระ 
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย”(พะเยา : ส านักพิมพ์มหาวิทยายาลัยพะเยา
,2560),17. 

วันวิสาข์ ทองติง, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ 
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย, 2555), ก. 

วิราพร ดีบุญมี, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556), ก. 

วิโรจน์ สารรัตนะ,กระบวนการทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21  
(กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์,2556),90 

วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ(กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 14. 

ศิริชัย กาญจนวสี และคนอื่น. การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย.  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2555) 

ศิริเพ็ญ สกุลวลีธร, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา  
สั ง กัดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึกษา มัธยมศึกษา  เขต  6”(วิทยานิพนธ์ ปริญญา               
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ , 



  139 

 

2556), ก. 
ศุภกร อินทร์คล้า, “ทักษะภาวะผู้น าของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด 

เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง. 

สมชาย เทพแสงและทัศนา แสวงศักดิ์. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ 
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนของจังหวัดทางภาคเหนือ.วารสารศรี
นครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์). 2(ฉบับพิเศษ),2553,201-
204. 

สมชาย พิมพาภรณ์, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาที่  6” (วิทยานิพนธ์ปริญญา                   
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี,2555), ก. 

สมมาตร คงช่ืนสิน, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลในการ 
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, 2556), (1). 

สาวิตรี ง้วนหอม, “ปัจจัยความเสี่ยงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษา 
ท้องถ่ินที่ 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง. 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 , แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 8: กลุ่มนโยบายและแผน,2563), 2-8 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
อาชีวศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา, 2556), 3. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการประเมินการศึกษา, สรุปผลการประเมิน 
คุณภาพรอบสาม(พ.ศ. 2554-2558), (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, 2556). 3. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2560 – 2579 (กรุงเทพ : พริกหวานกราฟฟิค,2560),158. 

สิริทร คงคุณ, “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการกับประสิทธิผลของการบริหารงาน 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28” 
(วิทยานิพนธ์ กศ.ม.,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2556),49. 

สุกัญญา วิริยะอารี, “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี  เขต 2” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,2559),46. 

สุขฤทัย จันทร์ทรงกลด, “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17”(ชลบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยายาลัยบูรพา
,2558),14. 

สุพรรณ ประศรี, “ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2555), ง. 

สุพิชฌาย์ เหลืองนวล, “คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 
ง. 

สุรศักด์ิ สหวิริยะสิน , “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 

 1” (วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัยบูรพา,2556),7. 
สุรีย์มาศ สุขกสิ, “การศึกษาความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง จันทบุรีและตราด” 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, 2554), ช. 

เสกสันต์ รอดย้อย, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาสถานศึกษากับ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สั ง กัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1” (วิทยานิพนธ์ กศ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
,2560),33. 

เสน่ห์ จุ้ยโต, การบริหารนวัตกรรม: ศาสตร์ใหม่ของ การจัดการ. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 1(1),  
35. 

อัศนีย์ สุกิจใจ, “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา” วารสารวิจัยพุทธศาสตร์ (2560):  
24. 

อ านวยพร สอิ้งทอง, "คุณภาพชีวิตของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2556),ง. 
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เอกรินทร์ สังข์ทอง, ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม : การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและ 
การปฏิบัติ (คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,2555),4. 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัย  

และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือ 

 
 ผู้วิจัยได้เรียนเชิญผู้เช่ียวชาญประเมินค่าความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (content validity)                
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการศึกษาจ านวน 5 คน 
 
      1. ดร. ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธ์ 
  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
  
 2. อาจารย์ ดร. สรภัส น้ าสมบูรณ์ 
  ต าแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
 3. นายนิวัตร วงศ์วิลัย 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 4. ดร. วรรณชัย รังษี 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 
 5. นางอรญา เทพาสถิต 
  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสวนผ้ึงวิทยา 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 
ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ : Strategic  Leadership  (ตัวแปร X) 

ข้อ ค าถาม  
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 5 
1. การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์  (Determining strategic direction : X1) 
1 ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายของ

สถานศึกษาได้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ของ สพฐ. 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ผ่าน 

2 ผู้บริหารสามารถวางแผนการด าเนินงาน
ไ ด้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ผ่าน 

3 ผู้บริหารสามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ไปสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
เข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

4 ผู้บริหารมีกลวิธีในการกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

5 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ ใน
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์
ของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

6 ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

7 ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนด
แผนกลยทุธ์จากการวิเคราะหจ์ุดแข็ง 
จุดอ่อนทัง้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

8 ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนแผนกล
ยุทธ์ในการท างานตามสถานการณ์ที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงข้ึนในสถานศกึษาได้
ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ผ่าน 
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ข้อ ค าถาม  
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 5 
2.การบริหารทรัพยากรในองค์การ (Effectively managing the firm’s resource portfolio 
: X2)   
9 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ

งบประมาณได้อย่างเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

10 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม จูงใจ และ
กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ผ่าน 

11 ผู้บริหารสามารถก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ของบุคลากรได้เหมาะสมตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

12 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถานศึกษามีโอกาสได้ศึกษาอบรมตาม
ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ผ่าน 

13 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ให้เพียงพอ คุ้มค่า คุ้มทุน และ
พร้อมใช้งาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

14 ผู้บริหารสามารถระดมทรัพยากรจาก
ความร่วมมือของหน่วยงานท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชนภายในท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

15 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการทรัพยากร
ได้ตอบสนองต่อผู้รับบริการได้อย่างมี
คุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

3.สนับสนนุวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล(Sustaining an effective organizational 
culture  : X3) 
16 ผู้บริหารสามารถก าหนดวัฒนธรรม

และค่านิยมของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 
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ข้อ ค าถาม  
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 5 
17 ผู้บริหารปรับเปล่ียนวัฒนธรรม ค่านิยม

ในการท างานให้สอดคล้องกับสภาพ
การเปล่ียนแปลงจากภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

18 ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้บุคลากรใน
สถานศึกษามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันธ์กับองค์กร 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ผ่าน 

19 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

20 ผู้บริหารสร้างค่านิยมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรัก ความ
สามัคคี ความปรองดองภายใน
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

21 ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความสุขและกระตือรือร้น
ในการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

22 ผู้บริหารสามารถเลือกรับวัฒนธรรม 
ค่านิยมท่ีมีผลดีต่อการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

4. มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม (Emphasizing ethical practices : X4) 
23 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุก

คน โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

24 ผู้บริหารมีความซี่อสัตย์ สุจริต  ในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

25 ผู้บริหารมีความรัก ความเมตตา  และ
เอื้ออาทรเป็นท่ีศรัทธา ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเสมอภาค 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

26 ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 
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ข้อ ค าถาม  
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 5 
27 ผู้บริหารพิจารณาผลงานความดี

ความชอบประกอบการเล่ือนเงินเดือน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วยความ
โปร่งใส 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ผ่าน 

28 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการมี
คุณธรรม จริยธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

5.การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล (establishing  balanced organizational controls : 
X5)                      
29 ผู้บริหารมีความเข้าใจและตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

30 ผู้บริหารสามารถจัดอัตราก าลัง
บุคลากรได้เหมาะสมกับภาระงาน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ผ่าน 

31 ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการ
บริหารงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

32 ผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางท่ี
ก าหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

33 ผู้บริหารพัฒนา ปรับเปล่ียนกลยุทธ์
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

34 ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาในระยะ
ส้ันและระยะยาวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 
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ประสิทธิผลของสถานศึกษา : School Effectiveness  (ตัวแปร Y) 

ข้อ ค าถาม  
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 5 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement : Y1) 
1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสม

ตามวัย 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 ผ่าน 

2 นักเรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 
3 นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ี

เหมาะสมกับวัย 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

4 นักเรียนมีคะแนนสอบปลายปีอยู่ใน
ระดับสูง 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ผ่าน 

5 คะแนนสอบระดับชาติ (O-NET) ของ
นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

6 นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อใน
สถานศึกษาอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

7 นักเรียนมีผลงานเป็นท่ียอมรับหรือ
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

8 นักเรียนมีพฒันาการทางด้านการ
เรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

9 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดย
สามารถวัดได้จากการทดสอบหรือ
วิธีการอื่น 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

10 นักเรียนมีทักษะในการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเมื่อผ่านกิจกรรม
การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

11 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะ
ตามหลักสูตรอยู่ในระดับสูง 

+1 +1 +1 0 0 0.6 ผ่าน 
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ข้อ ค าถาม  
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 5 
2. ความพึงพอใจในการท างาน (Job satisfaction  : Y2)  
12 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ

งานและภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

13 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ
ผลตอบแทนของงานและค่าจ้าง 
สวัสดิการต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

14 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ
สถานท่ีท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

15 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ
เพื่อนร่วมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

16 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

17 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ
นโยบาย แผนงาน มาตรการ 
กระบวนการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

18 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ
โอกาสในการเรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

19 ครูและบุคลากรมีความเสียสละและ
อุทิศตน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

20 ครูและบุคลากรมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

21 ครูและบุคลากรมีโอกาสได้รับข้อมูล
ข่าวสาร มีการใช้ทักษะท่ีหลากหลาย มี
มุมมองว่างานมีความส าคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

22 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ
โอกาสการเล่ือนเงินเดือนเล่ือน
ต าแหน่ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 
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ข้อ ค าถาม  
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 5 
3. ความใส่ใจในงาน (Absenteeism) (Y3)  
23 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความ

รับผิดชอบและมาปฏิบัติงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

24 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ี
ดีต่อการท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

25 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ี
ดีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

26 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ี
ดีต่อแรงจูงใจและแรงกระตุ้นในการ
ท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

27 ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติ
หน้าท่ีจนเกษียณอายุราชการ 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 ผ่าน 

28 บรรยากาศของโรงเรียนเอื้อต่อการ
ท างาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

4.การลดอัตราการลาออกกลางคัน (Dropout rate : Y4) 
29 นักเรียนมีความต้ังใจมาโรงเรียนอย่าง

สม่ าเสมอ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

30 อัตราการจบของนักเรียนแต่ละรุ่นมี
ความสอดคล้องกับตอนเข้าเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

31 อัตราการเล่ือนช้ันของนักเรียนแต่ละปี
สูง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

32 ไม่มีนักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุ
เพราะปัญหาด้านความยากจน ปัญหา
ครอบครัว 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ผ่าน 

33 ไม่มีนักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุ
เพราะปัญหาส่วนตัว เช่น การเจ็บป่วย 
การเจ็บตัว 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

34 ไม่มีนักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุ
เพราะต้องคดี           

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 
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ข้อ ค าถาม  
ผู้เชี่ยวชาญ IOC ผลการ

พิจารณา 1 2 3 4 5 
5. คุณภาพโดยทั่วไป (Overall quality : Y5) 
35 สถานศึกษามีการด าเนินงานเป็นไป

ตามความต้องการของชุมชน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

36 ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับบุคลากรทุกฝ่ายอย่าง
เพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

37 ครูและบุคลากรมีความสามารถเรียนรู้
และปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง
ใหม่ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

38 ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม 
กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

39 ครูและบุคลากรยอมรับการ
เปล่ียนแปลงนโยบายท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ภายหลัง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 

40 ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการ
แก้ปัญหาของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ผ่าน 
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ภาคผนวก ค  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือวิจัย  

และรายชื่อสถานศึกษาที่ใช้ในการทดลองเคร่ืองมือ 
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รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองเคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
1 ราชินีบูรณะ 
2 วัดห้วยจระเข้วิทยาคม 
3 ศรีวิชัยวิทยา 
4 พระปฐมวิทยาลัย 
5 สระกระเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์ 
6 สิรินธรราชวิทยาลัย 
7 โพรงมะเด่ือวิทยาคม 
8 วัดไร่ขิงวิทยา 
9 สามพรานวิทยา 
10 ภปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
11 ภัทรญาณวิทยา 
12 บางหลวงวิทยา 
13 สถาพรวิทยา 
14 ก าแพงแสนวิทยา 
15 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
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ภาคผนวก ง   

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.978 .980 74 

                                              Item – Total  Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

X1 310.47 919.982 .563 .978 

X2 310.63 923.895 .512 .978 

X3 310.53 919.361 .651 .978 

X4 310.63 923.482 .523 .978 

X5 310.60 916.800 .632 .978 

X6 310.67 915.333 .702 .978 

X7 310.70 912.424 .737 .978 

X8 310.53 919.223 .598 .978 

X9 310.57 909.564 .629 .978 

X10 310.50 925.086 .537 .978 

X11 310.57 916.806 .739 .978 

X12 310.43 919.771 .678 .978 

X13 310.50 916.259 .615 .978 

X14 310.70 918.976 .576 .978 

X15 310.53 917.499 .642 .978 

X16 310.57 913.082 .770 .978 

X17 310.67 911.540 .740 .978 

X18 310.60 915.972 .652 .978 

X19 310.47 913.637 .786 .978 

X20 310.57 923.840 .538 .978 
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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 

X21 310.73 916.340 .661 .978 

X22 310.53 918.533 .753 .978 

X23 310.23 921.357 .715 .978 

X24 310.30 921.803 .609 .978 

X25 310.33 923.264 .565 .978 

X26 310.30 916.424 .766 .978 

X27 310.30 912.010 .812 .978 

X28 310.37 917.964 .601 .978 

X29 310.50 915.707 .678 .978 

X30 310.47 915.637 .671 .978 

X31 310.40 915.007 .676 .978 

X32 310.47 909.499 .826 .978 

X33 310.50 921.638 .577 .978 

X34 310.53 915.361 .763 .978 

Y1 310.67 919.264 .600 .978 

Y2 310.80 917.821 .672 .978 

Y3 310.43 927.151 .415 .978 

Y4 311.17 920.695 .511 .978 

Y5 311.43 922.875 .296 .979 

Y6 310.83 918.489 .455 .978 

Y7 311.00 914.069 .537 .978 

Y8 310.87 921.775 .450 .978 

Y9 310.80 912.372 .656 .978 

Y10 310.93 909.306 .652 .978 

Y11 310.90 907.679 .665 .978 

Y12 310.63 925.206 .529 .978 

Y13 310.67 923.057 .617 .978 

Y14 310.37 918.999 .691 .978 

Y15 310.53 921.913 .489 .978 

Y16 310.60 916.869 .685 .978 

Y17 310.63 913.551 .728 .978 

Y18 310.53 920.189 .702 .978 

Y19 310.43 929.426 .355 .978 

Y20 310.43 913.013 .795 .978 

Y21 310.33 918.506 .704 .978 

Y22 310.53 915.844 .684 .978 

Y23 310.30 919.872 .665 .978 
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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 

Y24 310.50 921.569 .579 .978 

Y25 310.70 915.528 .718 .978 

Y26 310.67 919.747 .645 .978 

Y27 310.37 924.516 .530 .978 

Y28 310.53 925.568 .534 .978 

Y29 310.83 914.144 .636 .978 

Y30 310.70 913.390 .714 .978 

Y31 310.50 924.052 .569 .978 

Y32 310.80 912.028 .626 .978 

Y33 310.70 918.079 .522 .978 

Y34 310.53 925.085 .257 .979 

Y35 310.43 917.082 .758 .978 

Y36 310.53 916.189 .625 .978 

Y37 310.47 917.568 .679 .978 

Y38 310.43 922.944 .584 .978 

Y39 310.47 919.844 .617 .978 

Y40 310.43 918.392 .650 .978 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ  

เคร่ืองมือในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน 

           สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1. แบบสอบถามนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร2) เพื่อทราบ
ประสิทธิผลของโรงเรียน 3) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ตอน 
  ตอนท่ี 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
  ตอนท่ี 3 ข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามสถานศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย 
  1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 
  2. ครู 1 คน 
 4. โปรดใส่เครื่องหมาย  /  หน้าค าตอบท่ีท่านเลือกตามความเป็นจริง และกรุณาตอบค าถาม
ทุกข้อ  โดยแบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้น การตอบแบบสอบถามไม่มีผลกระทบต่อ
ท่านแต่อย่างใด และข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ 
 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม                               
และช่วยให้การด าเนินงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 
 
          (นางสาวจุรีรัตน์    ม่วงนา) 
     นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
         คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
            โทรศัพท์ 087-5658990 
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ตอนที่ 1  :  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง         หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 
 
ข้อ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 

 
เพศ 
 
  ชาย    หญิง 
 
อายุ 
 
  20 – 30 ปี   31 – 40 ปี 
  41 – 50 ปี   51 -  60 ปี 
 
ระดับการศึกษา 
 
  ปริญญาตร ี       ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก   
 
ต าแหน่งหน้าท่ี 
 
  ผู้อ านวยการ 
  ครู 
 
ประสบการณ์การในการท างาน 
  น้อยกว่า  5 ปี   5  - 10 ปี 
  11 – 15 ปี   16 – 20ปี 
  มากกว่า  20 ปี                 
 

 
 

(   )1 
 
 
 
 

(   )2 
 
 
 
 

(   )3 
 
 
 
 

(   )4 
 
 
 
 

(   )5 
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ตอนที่ 2 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องหลังข้อความ ให้ตรงกับระดับภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีท่านปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในปัจจุบัน โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

 

 

ข้อ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์   
1 ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายของสถานศึกษาได้

สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทศัน์ของ สพฐ. 
     

(   )1 

2 ผู้บริหารสามารถวางแผนการด าเนินงานได้สอดคล้องกับ
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

     
(   )2 

3 ผู้บริหารสามารถเชื่อมโยงและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเข้าใจง่าย 

     
(   )3 

4 ผู้บริหารมีกลวิธีในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ      (   )4 
5 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ ในการด าเนนิงาน

เพื่อให้บรรลุวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
     

(   )5 

6 ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน
ทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษาได้ 

     
(   )6 

7 ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดแผนกลยทุธจ์าก
การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อนทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้ 

     
(   )7 

8 ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยทุธ์ในการท างาน
ตามสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนใน
สถานศึกษาได้ตลอดเวลา 

     
(   )8 
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ข้อ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
การบริหารทรัพยากรในองค์การ       
9 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่าง

เหมาะสม 
     

(   )9 

10 ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริม จูงใจ และกระตุ้นให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 

     
(   )10 

11 ผู้บริหารสามารถก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรได้
เหมาะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

     
(   )11 

12 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีโอกาส
ได้ศึกษา   อบรมตามความรู้ ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง 

     
(   )12 

13 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ 
คุ้มค่า คุ้มทุน และพร้อมใช้งาน 

     
(   )13 

14 ผู้บริหารสามารถระดมทรัพยากรจากความร่วมมือของ
หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนภายใน
ท้องถิ่น 

     
(   )14 

15 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการทรัพยากรได้ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ 

     
(   )15 

สนับสนนุวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิผล 
16 ผู้บริหารสามารถก าหนดวัฒนธรรมและค่านิยมของ

สถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมภายนอก 

     
(   )16 

17 ผู้บริหารปรับเปล่ียนวัฒนธรรม ค่านิยมในการท างาน
ให้สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงจากภายนอก 

     
(   )17 

18 ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้บุคลากรในสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันธ์
กับองค์กร 

     
(   )18 
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ข้อ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
19 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานให้กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

(   )19 

20 ผู้บริหารสร้างค่านิยมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรัก 
ความสามัคคี ความปรองดองภายในสถานศึกษา 

     
(   )20 

21 ผู้บริหารสามารถกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ความสุขและกระตือรือร้นในการท างาน 

     
(   )21 

22 ผู้บริหารสามารถเลือกรับวัฒนธรรม ค่านิยมท่ีมีผลดี
ต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

     
(   )22 

มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม 
23 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม 
     

(   )23 

24 ผู้บริหารมีความซี่อสัตย์ สุจริต  ในการปฏิบัติงาน      (   )24 
25 ผู้บริหารมีความรัก ความเมตตา  และเอื้ออาทรเป็นท่ี

ศรัทธา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเสมอภาค 
     

(   )25 

26 ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

     
(   )26 

27 ผู้บริหารพิจารณาผลงานความดีความชอบ
ประกอบการเล่ือนเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วย
ความโปร่งใส 

     
(   )27 

28 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

     
(   )28 

การจัดต้ังควบคุมองค์การให้สมดุล 
29 ผู้บริหารมีความเข้าใจและตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม 
     

(   )29 

30 ผู้บริหารสามารถจัดอัตราก าลังบุคลากรได้เหมาะสม
กับภาระงาน 

     
(   )30 
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ข้อ ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
31 ผู้บริหารมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน      (   )31 
32 ผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 
     

(   )32 

33 ผู้บริหารพัฒนา ปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     
(   )33 

34 ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาในระยะส้ันและระยะยาว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     
(   )34 
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ตอนที่ 3  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องหลังข้อความ ให้ตรงกับประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีท่าน
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในปัจจุบัน โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

 

ข้อ ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมตามวัย      (   )1 
2 นักเรียนมีการคิดอย่างเป็นระบบ      (   )2 
3 นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัย      (   )3 
4 นักเรียนมีคะแนนสอบปลายปีอยู่ในระดับสูง      (   )4 
5 คะแนนสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน 
     

(   )5 

6 นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาอื่น      (   )6 
7 นักเรียนมีผลงานเป็นท่ียอมรับหรือได้รับรางวัลจาก

การแข่งขันต่างๆ 
     

(   )7 

8 นักเรียนมีพฒันาการทางด้านการเรียนรู้      (   )8 
9 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนรูต้าม

หลักสูตรโดยสามารถวัดได้จากการทดสอบหรือวิธีการ
อื่น 

     
(   )9 

10 นักเรียนมีทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เมื่อผ่านกิจกรรมการเรียนรู ้

     
(   )10 

11 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะตามหลักสูตร 
อยู่ในระดับสูง 

     
(   )11 
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ข้อ ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ความพึงพอใจในการท างาน 
12 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่องานและภาระ

งานท่ีรับผิดชอบ 
     

(   )12 

13 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อผลตอบแทน
ของงานและค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ 

     
(   )13 

14 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานท่ีท างาน      (   )14 
15 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน      (   )15 
16 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา

หรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

(   )16 

17 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อนโยบาย 
แผนงาน มาตรการ กระบวนการ 

     
(   )17 

18 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อโอกาสในการ
เรียนรู้การพัฒนาวิชาชีพ 

     
(   )18 

19 ครูและบุคลากรมีความเสียสละและอุทิศตน      (   )19 
20 ครูและบุคลากรมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน      (   )20 
21 ครูและบุคลากรมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร มีการใช้

ทักษะท่ีหลากหลาย มีมุมมองว่างานมีความส าคัญ 
     

(   )21 

22 ครูและบุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจต่อโอกาสการ
เล่ือนเงินเดือนเล่ือนต าแหน่ง 

     
(   )22 

ความใส่ใจในงาน 
23 ครูและบุคลากรในโรงเรียนไม่มีความรับผิดชอบและ

ขาดงานเสมอ 
     

(   )23 

24 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการ
ท างาน 

     
(   )24 

25 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร 

     
(   )25 

26 ครูและบคุลากรในโรงเรียนไม่มีแรงจูงใจและไม่มีแรง
กระตุ้นในการท างาน 

     
(   )26 
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ข้อ ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
27 ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีจน

เกษียณอายุราชการ 
     

(   )27 

28 บรรยากาศของโรงเรียนเอื้อต่อการท างาน      (   )28 
การลดอัตราการลาออกกลางคัน 
29 นักเรียนขาดเรียนอย่างสม่ าเสมอ      (   )29 
30 อัตราการจบของนักเรียนแต่ละรุ่นไม่มีความสอดคล้อง

กับตอนเข้าเรียน 
     

(   )30 

31 อัตราการเล่ือนช้ันของนักเรียนแต่ละปีต่ า      (   )31 
32 นักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุเพราะปัญหาด้าน

ความยากจน ปัญหาครอบครัว 
     

(   )32 

33 นักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุเพราะปัญหาส่วนตัว 
เช่น การเจ็บป่วย การเจ็บตัว 

     
(   )33 

34 นักเรียนท่ีออกกลางคันด้วยสาเหตุเพราะต้องคดี                (   )34 
คุณภาพโดยทั่วไป 
35 สถานศึกษามีการด าเนินงานเป็นไปตามความต้องการ

ของชุมชน 
     

(   )35 

36 ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
บุคลากรทุกฝ่ายอย่างเพียงพอ 

     
(   )36 

37 ครูและบุคลากรมีความสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้า
กับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 

     
(   )37 

38 ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
กับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

     
(   )38 

39 ครูและบุคลากรยอมรับการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ี
อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง 

     
(   )39 

40 ครูและบุคลากรมีศักยภาพในการแก้ปัญหาของ
สถานศึกษา 

     
(   )40 
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ชื่อ-สกุล นางสาวจุรีรัตน์  ม่วงนา 
วัน เดือน ปี เกิด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2534 
สถานที่เกิด จังหวัดนครปฐม 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) สาขาสังคมศึกษา 
ที่อยู่ปัจจุบัน 28/4 ม. 4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120   
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