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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่           
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) พัฒนาคู่มือการใช้รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยแบ่งออก เป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบ โดยการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 9 คน และการศึกษาพหุกรณีโรงเรียนต้นแบบ จำ�นวน                    
4 โรงเรียน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน  21 คน ระยะที่ 3 การตรวจสอบ
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            
โดยการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 50 คน ครู จำ�นวน 400 คน และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำ�นวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน ระยะที่ 4 การจัดทำ�และตรวจสอบคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการวิจัยพบว่า  
1. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออก      
เฉียงเหนือ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยทีเ่ อือ้ ต่อการบริหารโรงเรียน มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ภาวะ
ผูน้ �ำ ของผูบ้ ริหาร 2) การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย 3) บรรยากาศขององค์กร 4) การพัฒนาบุคลากร และ 5) ทรัพยากร
ทางการบริหาร องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม                  
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2) การกำ�หนดกลยุทธ์ 3) การนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 4) การประเมินกลยุทธ์ องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิผลของโรงเรียน
มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลสำ�เร็จของการบริหาร 2) คุณภาพของผู้เรียน และ 3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.93,
S.D.= 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก เรียงลำ�ดับ
ค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบหลักจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ประสิทธิผลของโรงเรียน (X = 4.97, S.D. = 0.18) กระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ (X = 4.95, S.D. = 0.22) และปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารโรงเรียน (X = 4.92, S.D. = 0.33) ตามลำ�ดับ
3. คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเหมาะสมในการนำ�ไปใช้ในการบริหารงาน
วิชาการ โดยมีเนือ้ หาประกอบด้วย คำ�ชีแ้ จง ความนำ� องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผล
สำ�หรับโรงเรียนขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการดำ�เนินงานตามรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำ�สำ�คัญ: รูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิผลของโรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง

							
							

ABSTRACT

The objectives of this study were to 1) study the development of strategic administration model affecting
effectiveness middle-sized school under the office of Secondary Educational Service Area Office in the             
Northeast Region of Thailand, and 2) to check the model with empirical data and 3) to construct and create
handbook of the model. Mixed methods research of qualitative and quantitative researches was employed in
this study. It was conducted in 4 phases. The first phase was the model drafting conducted in 3 steps; step        
1: studied documentation and research, step 2 : interviewed 9 experts, and step 3: multi-case studies of 4 best
practice’s schools. The second phase was to run the model development by the implementation of modified
Delphi technique for 3 times with 21 experts, and the third phase was the model examination by using a           
5-level rating scale questionnaire with 500 stakeholders.
The study revealed the following results;
1. There were 3 components for strategic administration model affecting effectiveness of middle-sized
school under the office of Secondary Educational Service Area Office in the Northeast Region of Thailand. First
component was 5 issues of the school administration supporting factors, 1) school administrator leadership,    
2) participation of stakeholders, 3) organizational climate, 4) human resource development, and 5) resource
management. The second component was four steps of the strategic management process; 1) SWOT analysis
2) strategic planning 3) strategic practice and 4) strategic evaluation.  The third component was three issues
of the school effectiveness ; 1) successful management, 2) quality students and 3) satisfaction of stakeholder.
2. The developed strategic administration model effecting effectiveness Model was consistent with
empirical data. Overall was the most appropriate level (X = 4.86, S.D. = 0.39), when considering the elements
was in most every component. By mean value, each component could be prioritized from highest to lowest as
follows: the school effectiveness (X = 4.97, S.D. = 0.18) was at the highest level, the process of the strategic
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management (X = 4.95, S.D. = 0.22) was at the highest level, also the school administration supporting factors
(X = 4.92, S.D. = 0.33) was at the highest level.  
3. Manual model of the development of strategic administration model was suitable to use. The contents
include explanation, introduction, component of the development of strategic administration model effecting
the model’s effectiveness and the progress of the strategic administration model.
Keywords: Model, Strategic administration model, Effecting effectiveness, Middle-sized school

บทน�ำ

มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในบรรดา
ทรัพยากรทั้งมวล ในการดำ�เนินงานหรือกิจกรรมใดๆ ที่
ต้องการผลสำ�เร็จตามเป้าหมาย ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญในการเป็นตัวกำ�หนด ผลักดันความ
สำ � เร็ จ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จึ ง มี คุ ณ ประโยชน์          
อย่างสูงและเป็นตัวแปรชีว้ ดั ความสำ�เร็จในอนาคตได้อย่าง
ดี การพัฒนามนุษย์ให้มีศักยภาพหรือสมรรถนะตนเอง
อย่างเต็มที่จึงเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพความมั่นคง
แก่สงั คมและประเทศชาติได้อย่างยัง่ ยืน การศึกษาเป็นกระ
บวนการสำ�คัญในการพัฒนาคนทัง้ ในด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม
และจริยธรรม ตั้งแต่รากฐานชีวิตและต่อเนื่องตลอดชีวิต
เมื่อคนในประเทศมีคุณภาพก็จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศให้ยงั่ ยืน ประเทศไทยให้ความสำ�คัญในการ
จั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพดั ง ปรากฏไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษา
และกำ�หนดให้มหี น่วยงานทีท่ �ำ หน้าทีต่ รวจสอบการจัดการ
ศึกษาของประเทศว่ามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานตามทีก่ �ำ หนด
(สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน). 2556 : 20)
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มี
หลักการจัดการศึกษาเพื่อให้คนไทยได้รับโอกาสเท่าเทียม
กันทางการศึกษาการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการ
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้เป็นกระบวน
การเรียนรูเ้ พือ่ ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ                     

การสร้ า งองค์ ความรู้ อัน เกิ ดจากการจั ดสภาพแวดล้ อม
สั ง คม การเรี ย นรู้ แ ละปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ให้ บุ ค คลเรี ย นรู้             
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ราชกิจจานุเบกษา. 2542 : 2)  
สร้างคุณภาพชีวติ และสังคมบูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง
ปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษา      
ตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวงมุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก
ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน และพัฒนาความรูค้ วามสามารถ เพือ่ การทำ�งาน
ที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน สามารถ
ตรวจสอบได้ อ ย่ า งมั่ น ใจว่ า การศึ ก ษาเป็ น กระบวนการ
พั ฒ นาชี วิ ต และสั ง คม เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองพึ่งกันเองได้ และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยกำ�หนดให้สถาน
ศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีอำ�นาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นเครื่องมือสำ�คัญ         
ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานที่ปฏิบัติ เพื่อสร้าง
โรงเรี ย นให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี ศั ก ยภาพสู ง เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องยั่งยืน เป็น        
การทำ�งานและจัดการองค์การที่เน้นการมีส่วนร่วมของ            
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ สำ � คั ญ อย่ า งน้ อ ย                 
3 ประการไปพร้อมกัน คือ บรรลุเป้าหมายพัฒนางาน พัฒนา
คน และพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 : ง) การบริหาร
เชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบการบริหารทีไ่ ด้รบั ความสนใจมากใน
ปัจจุบัน โดยผู้บริหารจะต้องวางแผนกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด
กำ�หนดกลยุทธ์ทแี่ ตกต่างจากคนอืน่ แต่เป็นความแตกต่าง
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้องค์กรปฏิบัติงานได้
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เหนือ คู่แข่งขันและเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
ต้องการได้ (ชูใจ เอื้ออักษร. 2549 : 1)
ผลการสำ�รวจโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทั้งหมด
36,245 โรงเรียน พบว่า เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ที่ มี จำ � นวนนั ก เรี ย นตั้ ง แต่ 500 ถึ ง 1,500 คน จำ � นวน        
14,253 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.46 จึงถือได้ว่าโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางมีจำ�นวนมากที่สุด โรงเรียนเหล่านี้
มีขอ้ จำ�กัดหลายประการที่ ทำ�ให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพ
ได้ทดั เทียมโรงเรียนขนาดใหญ่ จากการศึกษาสภาพปัญหา
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประสบปัญหาใน 4 ด้าน
คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่
ขาดทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียน 2) ด้านการเรียน
การสอน นั ก เรี ย นมี ผ ลการเรีย นตํ่าเมื่อ เปรีย บเทีย บกั บ
โรงเรียนขนาดต่างกัน เนื่องจากครูส่วนใหญ่ขาดทักษะ          
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้านความพร้อมของ
ปัจจัยสนับสนุน โรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากรจาก        
ผู้ปกครองและชุมชนได้มากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่ยังมี
ฐานะยากจน และ 4) ด้านการมีสว่ นร่วมของชุมชนยังมีนอ้ ย
(สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553 : 2)
จากสภาพปัญหาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลางดังกล่าว อาจจะมีสาเหตุมาจากโรงเรียนขาดการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะองค์กรจะประสบผลสำ�เร็จตาม     
เป้าหมายทีก่ �ำ หนดได้ จำ�เป็นต้องมีการวางแผนและกำ�หนด
แนวทางให้บุคลากรปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีการจัดระบบ         
ในการควบคุ ม และประเมิ น ความก้ า วหน้ า ซึ่ ง จะทำ � ให้
องค์ ก รสามารถปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ ตฤณ ศุภโชคอุดมชัย (2557 : 25) และ                  
วรางคณา ผลประเสริฐ (2554 : 9-10) ได้สรุป การจัดการ
เชิงกลยุทธ์มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานขององค์กร คือ
1) ช่วยให้องค์กรมีกรอบและทิศทางที่ชัดเจน 2) ช่วยให้          
ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบ 3) ช่วยสร้างความพร้อมให้
องค์กรในการกำ�หนดวิธกี ารหรือแนวทางในการดำ�เนินงาน
4) ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน 5) ช่วยให้การ
ทำ � งานเกิ ด ความสอดคล้ อ งในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และ                  
6) ช่วยให้องค์กรมีมุมมองที่ครอบคลุม

75

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาขนาดกลางในภาคตะวั น ออก      
เฉียงเหนือ ที่ผู้วิจัยศึกษานี้ เป็นแนวทางในการบริหาร
โรงเรียนขนาดกลางให้มีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ทสี่ ง่ ผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพือ่ พัฒนาคูม่ อื การใช้รปู แบบการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ระยะที่ 1 การสร้างรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำ � นวน 9 คน
ประกอบด้วย คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ผูบ้ ริหารการ
ศึกษา ผู้บริหารสถาน ศึกษา และครู เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้างทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
3. การศึ ก ษาพหุ ก รณี โ รงเรี ย นต้ น แบบ ได้ แ ก่
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา โรงเรียนไชยวานวิทยา โรงเรียน
นาหว้าพิทยาคม และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง มี
โครงสร้าง  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหาและจัดหมวดหมู่ตามประเด็น
ต่าง ๆ
4. นำ�ขอมูลจากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบ
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ ดำ�เนินการดังนี้
1. พั ฒ นารู ป แบบโดยใช้ เ ทคนิ ค เดลฟายแบบ
ปรั บ ปรุ ง จำ � นวน 3 รอบ สอบถามความคิ ด เห็ น ของ                       
ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 21 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และครู
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2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถาม
สำ�หรับการใช้เทคนิคเดลฟาย รอบที่ 1, 2 และ 3
3. ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป หาค่ามัธยฐาน (X) และค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (IR)
ระยะที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ดำ�เนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการ
สอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จำ � นวน          
500 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถาน ศึกษา ครู และประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำ�นวน 55 ข้อ
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถาม
ไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์โรงเรียนละ
1 ชุด พร้อมระบุวันส่งแบบสอบถามคืน ได้รับคืน 500 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 100
4. ผู้ วิ จั ย นำ � แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมา
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป หาค่า
เฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้สมบูรณ์

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ประกอบด้วย 3 องค์
ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหาร
โรงเรียน มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร 2) การ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) บรรยากาศขององค์กร
4) การพัฒนาบุคลากร และ 5) ทรัพยากรทางการบริหาร
องค์ ป ระกอบที่ 2 กระบวนการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ มี 4               
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การ
กำ�หนดกลยุทธ์ 3) การนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 4) การ
ประเมินกลยุทธ์  องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิผลของโรงเรียน
มี 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลสำ�เร็จของการบริหาร 2) คุณภาพของ
ผู้เรียน และ 3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยภาพรวมมี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด                       
(X = 4.93, S.D.= 0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 องค์ประกอบ
เรียงลำ�ดับค่าเฉลีย่ ขององค์ประกอบหลักจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ประสิทธิผลของโรงเรียน (X = 4.97, S.D. = 0.18)
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (X = 4.95, S.D. = 0.22)
และปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารโรงเรียน (X = 4.92, S.D. =
0.33) ตามลำ�ดับ
3. คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเหมาะสมในการนำ�ไปใช้
ในการบริหารโรงเรียน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย คำ�ชี้แจง
ความนำ�  องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลสำ�หรับโรงเรียนขนาดกลางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และการดำ�เนินงานตามรูปแบบการ
บริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อภิปรายผล

1. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า รูปแบบมี 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารโรงเรียน
มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร 2) การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) บรรยากาศขององค์กร 4) การ
พั ฒ นาบุ ค ลากร และ 5) ทรั พ ยากรทางการบริ ห าร                       
องค์ ป ระกอบที่ 2 กระบวนการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ มี 4               
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การ
กำ�หนดกลยุทธ์ 3) การนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 4) การ
ประเมินกลยุทธ์ องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิผลของโรงเรียน
มี 3 ด้ า น ประกอบด้ ว ย 1) ผลสำ � เร็ จ ของการบริ ห าร                      
2) คุณภาพของผู้เรียน และ 3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัย
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ของสุภัทร  พันธ์พัฒนกุล (2554:166) ที่ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล
เป็นการบริหารเชิงระบบและการบริหารคุณภาพ ประกอบ
ด้วย ปัจจัยนำ�เข้า คือ การนำ�องค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุ ค คล ธรรมาภิ บ าล และวั ฒ นธรรมโรงเรี ย น ด้ า น
กระบวนการ คื อ การวางแผนกลยุ ท ธ์ การจั ด การ
กระบวนการ การให้ความสำ�คัญกับนักเรียน ผูป้ กครองและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการจัดการความรู้ ส่วนด้านผลผลิต
คือ ทำ�ให้ได้ผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข ส่วนครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ชุมชนมีจติ
อาสาช่วยเหลือโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนจะต้องคิดแก้ปัญหา
โดยใช้วิธีการคิดนอกกรอบ ตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ เ สมอ สอดคล้ อ งกั บ นงลั ก ษณ์             
เรือนทอง (2550 : 164) ที่ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียน
ทีป่ ระสิทธิผล พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย  
8 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) การเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้                   
2) ผู้ บ ริ ห ารและครู มื อ อาชี พ 3) การประกั น คุ ณ ภาพ               
การตรวจสอบได้ และน่าเชือ่ ถือ 4) สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
การเรี ย นรู้ 5) การมี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มกั น              
6) เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ และ
8) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง และสอดคล้องกับโรงเรียน
บ้านทุ่งจูด อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2556 : 1)
ได้เสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนไว้ว่า
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนำ�เข้า ได้แก่ คณะกรรมการสถาน
ศึกษา ครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง อาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้ และงบประมาณ 2) กระบวนการ ได้แก่ การจัดการ
องค์ ก ร แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี แผนปฏิ บั ติ ร าชการ                
แผนนิเทศ แผนการใช้งบประมาณ หลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน คำ�สัง่ มอบหมายงาน การ
ประกันคุณภาพภายใน และ 3) ผลลัพธ์ ได้แก่ นักเรียนเก่ง
ดี มีสุข ตามมาตรฐานของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจ
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ

77

ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม  
อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.93, S.D.= 0.29) เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ทัง้ 3 องค์ประกอบหลัก เรียงลำ�ดับค่าเฉลีย่ ขององค์ประกอบ
หลักจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ประสิทธิผลของโรงเรียน         
(X = 4.97, S.D. = 0.18) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์         
(X = 4.95, S.D. = 0.22) และปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหาร
โรงเรียน (X = 4.92, S.D. = 0.33) ตามลำ�ดับ จากข้อมูล      
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีความคิดเห็นว่า
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ทัง้ ในภาพรวมและรายองค์ประกอบหลัก โดยมีคา่ เฉลีย่ (X)
ของระดับความคิดเห็นมากกว่า 4.90 ซึ่งสูงมาก รูปแบบ      
ดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างยิง่ ทีจ่ ะนำ�ไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางให้มีประสิทธิผลต่อไป
3. ผลการพั ฒ นาการใช้ คู่มื อรู ปแบบการบริ ห าร
เชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า องค์ประกอบ
ที่ 1 ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย น ประกอบด้ ว ย                  
1) ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร 2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 3) บรรยากาศขององค์กร 4) การพัฒนาบุคลากร
และ 5) ทรัพยากรทางการบริหาร สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของอรรคพงษ์   เทพิน (2556 : 11) ที่ศึกษารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศในทศวรรษหน้า พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ด้านโรงเรียน
ได้แก่ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน กระบวนการบริหารงาน
ภายในโรงเรียน บรรยากาศในโรงเรียน และวัฒนธรรม
โรงเรียน 2) ด้านผู้บริหาร ได้แก่ ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร           
วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร และการติดต่อสือ่ สาร 3) ด้านครูและ
บุคลากร ได้แก่ คุณภาพการสอนของครู ความพึงพอใจใน
การทำ�งาน และการเสริมสร้างพลังอำ�นาจ 4) ด้านนักเรียน
ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เจตคติต่อการเรียน
ของนักเรียน และพฤติกรรมด้านสังคมกับกลุม่ เพือ่ น 5) ด้าน
สิง่ แวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี 6) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสีย ได้แก่ การร่วมวางแผนพัฒนา การร่วมกิจกรรม
และการร่ ว มระดมทรั พ ยากร และสอดคล้ อ งกั บ อำ � รุ ง                     
จันทวาณิช (2547 : 1) กล่าวถึงโรงเรียนสมบูรณ์แบบว่า คือ
โรงเรียนทีม่ สี งั คม บรรยากาศและสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ อำ�นวย
ให้ เ ป็ น โรงเรี ย นแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ค วามพร้ อ มในด้ า น
ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ทัง้ ในด้านการบริหารจัดการ
และการจั ด การเรี ย นรู้ ทำ � ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพสู ง ตาม
มาตรฐานกำ � หนด และได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งครบถ้ ว น         
ทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็นโรงเรียนที่สามารถ
จัดการศึกษาได้สนองสอดคล้องความต้องการของชุมชน
เป็นที่ชื่นชมของชุมชน รวมทั้งเป็นโรงเรียนที่สามารถเป็น
แบบอย่างในการให้ความช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอื่น
ในชุมชนได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของกษมาพร   
ทองเอื้ อ (2555 : 7-9) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ประกอบ
ด้วย 1) ปัจจัยลักษณะองค์การ ได้แก่ โครงสร้างของโรงเรียน
ทรัพยากรและเทคโนโลยี 2) ปัจจัยด้านลักษณะสภาพ
แวดล้อม ได้แก่ บรรยากาศของโรงเรียน วัฒนธรรมของ
โรงเรียน 3) ปัจจัยด้านลักษณะบุคคล ได้แก่ ความผูกพัน
ต่อองค์การ แรงจูงใจในการทำ�งาน 4) ปัจจัยด้านลักษณะ
นโยบายและการปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ ภาวะผู้ นำ � ทางวิ ช าการ
หลักสูตรสถานศึกษา นโยบายและการปฏิบัติ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสมเกียรติ มาลา (2554 : 9)
ทีศ่ กึ ษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
เทศบาลสังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร พบว่า ปัจจัย ที่      
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย ด้านภาวะ      
ผู้นําของผู้บริหาร ด้านกระบวนการบริหารงานวิชาการ       
ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ด้านคุณลักษณะความ
เป็ น ครู ที่ ดี ด้ า นความพร้ อ มของอาคารสถานที่ ด้ า น
บรรยากาศของโรงเรียน และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทำ�นองเดียวกันยังสอดคล้องกับผล การวิจยั ของเรขา ศรีวชิ ยั
(2554 : 165) ที่ศึกษารูปแบบการบริหารงานสถานศึกษา
เอกชนระดั บ ปฐมวั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในจั ง หวั ด นนทบุ รี            

พบว่า มีปัจจัยในการบริหารงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของ
สถานศึ ก ษา การตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชน         
แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน ทรัพยากรและการลงทุน นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน             
ผู้บริหารและครู งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัด
การเรียนรู้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการ
บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ�ของผู้บริหาร          
2) การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย  3) บรรยากาศของ
องค์กร  4) การพัฒนาบุคลากร และ 5) ทรัพยากรทางการ
บริหาร ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางควร
พัฒนาปัจจัยในด้านเหล่านี้เพื่อให้การบริหารโรงเรียนมี
ประสิทธิผล
1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางควรนำ�ผล
การวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน  โดยศึกษาและ
ปฏิบัติตามคู่มือการใช้รูปแบบอย่างเคร่งครัด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ค ว ร ทำ � ก า ร วิ จั ย ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
2.2 ควรทำ�การวิจยั กลยุทธ์การบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางสู่ความเป็นเลิศ
2.3 ควรทำ�การวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
บริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก
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