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กลุ่มอ าเภอล าสนธิสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
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Area Office 2 
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สมลักษณ์  พรหมมีเนตร2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 

ศึกษาระดับการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
บริหารเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในกลุ่มอ าเภอล าสนธิ 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 2) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
บริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาอ าเภอล าสนธิสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาลพบุรี
เ ขต  2 จ า แนกตามต า แหน่ งและขนาด
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
ผู้บริหารและครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 103 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale ) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มีค่า
ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) = 0.67 – 1.00 และมี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.76 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบที (T-Test แบบ Indipendent Samples) 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1.) การด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนขยายโอกาส
กลุ่มโรงเรียนอ าเภอล าสนธิสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 2 โดยภาพรวมมีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่ามีระดับการด าเนินงานใน
ระดั บ  มาก  ทุ กด้ าน  ด้ านที่ มี ระดับการ
ด าเนินงานสูงสุดคือ ด้านการให้ความส าคัญ
ด้ านงานวิชาการ และด้ านที่มี ระดับการ
ด าเนินงานต่ าสุดคือด้านความคาดหวังและการ
ปฏิบัติงานของคร ู

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
2คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
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 2.) ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในกลุ่มอ าเภอล าสนธิ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวม และการด าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการด้านหลักสูตร ด้าน
ประสทิธิภาพของผู้น า มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ 
มีการด าเนินงานไม่แตกต่างกัน 
 3.) ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษากลุ่มอ า เภอล าสนธิ  สั งกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายได้พบว่า ด้านการบริหาร
จัดการด้านหลักสูตร และด้านประสิทธิภาพ
ของผู้น า มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ 
ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์ , โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  
 
Abstract 
   This purpose of the research was to 
study the level of management strategies 
toward excellence in opportunity expansion 
school, Lamsonti district group under  

LopBuri primary educational service area 
office 2 and compare the opinions toward 
management strategies toward excellence in 
opportunity expansion school, Lamsonti 
district group under LopBuri primary 
educational service area office 2, classified 
by the position and the size of educational 
institution. The sample was 103 the 
administrators and teachers in the academic 
year 2015 by Krejcie & Morgan ‘s 
method.The data was collected by 
questionnaires with 5 rating scales of 
Likert’s method. The IOC was between 
0.67- 1.00 and the reliability was 0.76. The 
data analysis was used frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and t-
test, F-test (One way ANOVA).  
   The result of the research revealed 
that,  
  1. Management strategies toward 
excellence in opportunity expansion school, 
Lamsonti district group under LopBuri 
primary educational service area office 2 as 
a whole was at the high level. When 
considering each aspect found that the 
highest management level was the 
importance of academic and the lowest 
management level was the expectation and 
teachers performance. 
  2. The administrators and teachers 
had the opinions about Management 
strategies toward excellence in opportunity 
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expansion school, Lamsonti district group 
under LopBuri primary educational service 
area office 2, the overall and the 
management in curriculum, the efficiency 
leader were statistically significant 
difference in.05. The other aspect was not 
different. 
  3.The administrators and teachers 
who taught in the different size of the 
educational institution had the opinions 
about management strategies toward 
excellence in opportunity expansion school, 
Lamsonti district group under LopBuri 
primary educational service area office 2,the 
overall was not different. When considering 
each aspect found that curriculum 
management and the efficiency leader were 
statistically significant difference at .05. The 
other aspect was not different. 
 
Keywords : Strategies, Opportunity Expansion 
School 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างคน
ให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมนอกจาก
ความสมบูรณ์ทางร่างกายแล้ว ความสมบูรณ์
ทางสติปัญญาก็เป็นสิ่งจ าเป็น ท าให้คนเป็น
คนที่มีความสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น และเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า เท่าทันกับนานาประเทศใน
โลกและการศึกษายังเป็นสิ่งที่สร้างค่านิยมที่ดี

งาม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึ่ง
ประสงค์ให้กับสังคม ท าให้สังคมสงบสุข
เรียบร้อย แต่การศึกษาจะมีคุณภาพและมี
ประสิทธิผลเพียงใดนั้นย่อมต้องเกิดจาการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปัญหา
การศึกษาของไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหา
อันดับต้น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าลัง
พยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาภายในประเทศไทย มีผลท าให้
เกิดการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นวาระส าคัญ
แห่ งชาติ  มีสาระส าคัญทั้ งสิ้น  9  หมวด 
ส าหรับหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้ 
คือ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ซึ่งถือว่า
เป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของ
ชาติไทยในครั้งนี้ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ, 2542: หมวด 4) 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีการให้
ความส าคัญถึงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ของผู้คนให้คลอบคลุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิรูปการศึกษาไทย โดยก าหนดเป็นกล
ยุทธ์ ไว้ในนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ในกลยุทธ์ที่ 2 คือขยายโอกาสเข้าถึง
บริ ก า รก า รศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐ านให้ ทั่ ว ถึ ง
ครอบคลุมผู้ เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ การ
ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานนับเป็น
สิ่งส าคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะเป็น
การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษา
สูงขึ้น เพื่อให้ทันกับการปรับตัวต่อภาวการณ์
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เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน  (ส านักงาน
คณะกรรมการการประถม-ศึกษาแห่งชาติ
,2541: 4)  ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มีการด าเนินการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่ว
ประเทศ และให้การสนับสนุนทางด้ าน
งบประมาณ ได้ด าเนินการเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประถมศึกษา
ทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมและอยู่ห่างไกล
จากโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ปัจจุบัน ได้ด าเนินการเปิดโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระจายไป
ตามต่างจังหวัดต่าง ๆ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เห็น
ความส าคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษา
ภาย จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ที่  3 คือเพิ่มและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากร
วัยเรียนทุกกลุ่ม ทุกคน อย่างทั่วถึงและเสมอ
ภาค (แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2, : 38) เพื่อให้เด็กใน
วัยเรียนได้มีที่เข้าเรียนได้อย่างเพียงพอและได้
มาตรฐาน 
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ภายในกลุ่มอ าเภอล าสนธิจ าเป็นต้องพัฒนา
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล ต้องมีการด าเนินการกลยุทธ์ใน
การบริหารโรงเรียนเพื่อน าพาโรงเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ โดยผู้บริหารและครูจ าเป็นต้องมี
กระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการที่ดีคือ มี

ความเข้าใจธรรมชาติในองค์กรของตนเอง มี
ก า รก าหนด เป้ าประสงค์ที่ ชั ด เ จนของ
หน่ ว ย ง าน  ในทิ ศท า ง เ ดี ย วกั น ในกา ร
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ มีการคิดกล
ยุทธ์หรือการวางแผนกลยุทธ์เพื่อเลือกกลยุทธ์
ที่เหมาะสมกับองค์กร และสุดท้ายคือการน า 
กลยุทธ์ไปใช้ ดังนั้นการจะน าพาสถานศึกษา
ให้มีความเป็นเลิศได้ผู้บริหารและครูผู้สอน
ต้องมีการด า เนินงานตามกลยุทธ์อย่ า ง
สม่ า เสมอและด า เนินงานไปในทิศทาง
เดียวกันจึงสามารถน าพาสถานศึกษาไปสู่
ความเป็นเลิศได้ ดังที่พิบูล ทีปะปาล (2546: 
10) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการ
ก าหนดแนวทางหรือวิถีทางในการด าเนินงาน
ขององค์การ   เพื่ อให้ ง านบรรลุผลตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ซึ่ง
การก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการ
ด าเนินงานนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องท าการ
วิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก
องค์การ เพื่อจัดท าแผนงานด าเนินงานที่
เหมาะสมที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ยังไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ ภายในโรงเรียนขยาย
โอกาสกลุ่มอ าเภอล าสนธิผู้วิจัยจึงได้ให้ความ
สนใจในการศึกษากลยุทธ์การบริหารสู่ความ
เป็นเลิศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
กลุ่มโรงเรียนอ าเภอล าสนธิ เพื่อทราบถึง
ระดับการด าเนินงานตามกลยุทธ์และความ
แตกต่างในการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
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บริหาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต 2 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานตามกลยุทธ์
การบริหารสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษากลุ่มอ าเภอล าสนธิ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานตาม
กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มอ าเภอล าสนธิ 
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรในสถานศึกษาจ าแนกตาม 
ต าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษา  
 
ขอบเขตของปัญหา 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ โดยมุ่งศึกษากลยุทธ์เพื่อความเป็นเลิศ
ในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาส ใน
สั ง กั ด  ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 กลยุทธ์การบริหาร
โรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีของ Ubben and Hughes (1987: 96) 
โดยมีตัวชี้วัดการประเมินผลส าเร็จ 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารเวลาและให้เวลาในการ
ท างาน ด้านบรรยากาศภายในโรงเรียน ด้าน
การให้ความส าคัญในการบริหารงานวิชาการ 
ด้านความคาดหวังและการปฏิบัติงานของครู 
ด้านการบริหารจัดการด้านหลักสูตร ด้าน

ประสิทธิภาพของผู้น า และด้านการประเมิน
และการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในกลุ่มอ าเภอล าสนธิ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จ านวน 8 โรงเรียนจ านวน
ประชากรทั้งหมด 140 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในโรงเรียน
ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใน
กลุ่มอ าเภอล าสนธิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จ านวน 
103 คนก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตาราง เครจซี่และมอร์แกน(Krejcie & 
Morgan ,1990 : 607–610) และได้โดยการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
      3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้มี 103 ชุด ได้แก่ 
      ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารสู่ความ
เป็นเลิศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
กลุ่มอ าเภอลพสนธิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 มี 7 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารเวลาและให้เวลาใน
การท างาน 2) ด้านบรรยากาศภายในโรงเรียน 
3) ด้านการให้ความส าคัญในการบริหารงาน
วิชาการ4) ด้านความคาดหวังและการ
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ปฏิบัติงานของครู 5) ด้านการบริหารจัดการ
ด้านหลักสูตร 6) ด้านประสิทธิภาพของผู้น า 
และ 7) ด้านการประเมินและการติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียน 
  4.  การ เก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยจากวิทยาลัยนครราชสีมาไปยังโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 103 ชุด และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจ านวน 95 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูลด้าย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยน าข้อมูลจาก
แบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับการศึกษา และ
ขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม โดยหาความถี่ (Frequency) หา
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
จ าแนกตามต าแหน่งของบุคลากร และจ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบ t-
test  (Independent Samples t-test)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งเป็น ครูผู้สอน และ เป็น
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขนาด
กลาง เป็นส่วนใหญ่ 
 2. ระดับการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษากลุ่มอ าเภอล าสนธิ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีระดับการ
ด าเนินงานในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีระดับการด าเนินงานในระดับมากทุก
ด้าน ด้านที่มีระดับการด าเนินงานสูงสุดคือ 
ด้านการให้ความส าคัญในการบริหารงาน
วิชาการรองลงมาคือ ด้านการประเมินและ
การติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และ
ด้านด้านการบริหารจัดการด้านหลักสูตร 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีระดับการด าเนินงาน
ต่ าที่ สุ ดคื อด้ านความคาดหวั งและการ
ปฏิบัติงานของคร ู
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 1. ระดับการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึ กษากลุ่ มอ า เภอล าสนธิสั งกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุ รี  เขต  2 โดยภาพรวมมี ระดั บการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็น
เลิศฯ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหาร
โรงเรียนและครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารงานและหน้าที่ต่างๆภายในสถานศึกษา 
มีความตระหนักถึงแนวโน้มของการศึกษาใน
ปัจจุบันที่ต้องพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้า ให้มีความพร้อมในทุก ด้าน ซึ่ง
จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นที่สุด ซึ่ง
สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศ โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ และ
จัดท าโครงการต่างๆเพื่อให้สนองต่อกลยุทธ์ที่
วางไว้ โดยมีการวางกลยุทธ์ที่ให้ความส าคัญกับ
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ด้านต่าง ๆดังต่อไปนี้ ด้านการบริหารเวลาและ
การให้เวลาในการท างาน ด้านบรรยากาศภายใน
โรงเรียน ด้านการให้ความส าคัญด้านวิชาการ
ด้านความคาดหวังและการปฏิบัติงานของครู
ด้านการบริหารจัดการด้านหลักสูตร ด้าน
ประสิทธิภาพของผู้น าและด้านการประเมิน
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน โดยมีการวาง
แผนการท างานและท าความความเข้าใจกับ
บุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเหมาะสม ด้วยความพึงพอใจ จึง
ท าให้ เกิ ดประโยชน์สู งสุดในการพัฒนา
สถานศึกษา ผู้บริหารและครูได้เห็นความส าคัญ
ของกลยุทธ์บริหารเพื่อความเป็นเลิศจะช่วยให้
องค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้บริหาร
และครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนอ าเภอล าสนธิ
สามารถปรับวิธีการบริหารและวิธีการเรียนการ
สอนให้ทันต่อสถานการณ์และก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างชัดเจนบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิมลพรรณ ดุษิยามี(2550) พบว่า การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนภายในกลุ่ม
โรงเรียนอ าเภอล าสนธิได้มีการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ  

เมื่อพิจารณาตามด้านแล้วพบว่า ด้านที่
มีการปฏิบัติสูงสุดคือด้านการให้ความส าคัญ
ด้านวิชาการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต 2 ต้องการยกระดับความคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้นทางโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มอ าเภอล าสนธิจึง
ได้มีการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนมีการยกระดับขึ้น ดังนั้นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึ กษากลุ่ มอ า เภอล าสนธิ จึ งให้
ความส าคัญกับงานวิชาการ โดยผู้บริหารและครู
พัฒนางานวิชาการอย่างจริงจัง และวางแผนการ
บริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี  โดยมีการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ทีบุ่คลากรในสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานก่อให้เกิดความ
ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานทั้งในด้านผู้บริหาร
และครูผู้สอนให้ความส าคัญกับหลักสูตรและ
การน าไปใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสั งคม ด้ านมีการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน ด้านมีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของสถานศึกษา
และส านักงานรับรองมาตรฐานสถานศึกษาและ
ประเมินสถานศึกษา จึงท าให้การด าเนินงานอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวี
ระ สุบัติค า (2552 : 165) พบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 2 รวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับกุลฑรี พิกุลแกม 
(2551 : 105-112) พบว่า การบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ระดับมาก  
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 2. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มอ าเภอ
ล าสนธิสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 จ าแนกต าแหน่ง 
พบว่าโดยภาพรวมมีการด าเนินงานที่แตกต่าง
กัน และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
มีการด าเนินงาน แตกต่างกันนั้นได้แก่ ด้านการ
บริหารเวลาและให้เวลาในการท างาน ด้านการ
ให้ความส าคัญในการบริหารวิชาการ ด้าน
บริ หารจั ดการด้ านหลั กสู ตร  ทั้ งนี้ อ าจ
เนื่องมาจากต าแหน่งที่แตกต่างกัน รูปแบบ
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานย่อมแตกต่าง
กันออกไป ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินงาน
ทางด้านการบริหารงาน ส่วนครูด าเนินงาน
ทางด้านการปฏิบัติการ ดังนั้นจ าเป็นที่จะต้องมี
ทักษะในการบริหารงานที่จะน ามาใช้ในการ
ด าเนินการที่แตกต่างกันออกไป การปฏิบัติตาม
กลยุทธ์จึงแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของประพันธ์  บรรยงค์  (2552) พบว่า การ
เปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน แตกต่างกัน 
ดังนั้นผู้บริหารและครูภายในกลุ่มโรงเรียน
อ าเภอล าสนธิจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์กลยุทธ์
ร่ วมกัน พร้อมจัดท ารายละเอี ยดให้ เป็น
แผนปฏิบัติการ เพื่อการน าไปปฏิบัติอย่างเป็น
ขั้นตอนตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ส าหรับไว้เป็น
แนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
วัฒนา พัฒนพงศ์ (2546) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์ คือ
เข็มทิศที่ช่วยบอกทิศทางที่ถูกต้องให้หน่วยงาน
หรือองค์กร ส่วนแผนปฏิบัติการคือพาหนะที่จะ

น าองค์กรไปสู่จุดหมายและสอดคล้องกับ ธงชัย 
สันติวงษ์ (2544) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ นับว่ามีความส าคัญโดยตรงต่อความส าเร็จ
ของกลยุทธ์  ทั้ งนี้ เพราะกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะ
บรรลุผลส าเร็จได้ย่อมต้องสามารถได้รับการ
ปฏิบัติท่ีลุล่วงไปได้ส าเร็จ 

3. ผลการเปรียบเทียบการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มอ าเภอ
ล าสนธิสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศฯ ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรในสถานศึกษา 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ได้รับการพัฒนา การ
อบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรในการวางแผนกล
ยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 วาง
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์
ประจ าปีของภาพรวม ระดับเขตพื้นที่ไว้อย่าง
ชัดเจน ท าให้สถานศึกษา ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ ที่มีบุคลากรไม่เท่ากันก็สามารถวางแผน
กลยุทธ์ของสถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกันได้ 
อีกท้ังโรงเรียนภายในกลุ่มอ าเภอล าสนธิมีการ
วางแผนกลยุทธ์ครอบคลุมในเรื่องการก าหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ นโยบาย  การ
วิ เคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน 
ก าหนดวัตถุประสงค์  ยุทธศาสตร์และการ
ก าหนดแผนปฏิบัติการจึงท าให้โรงเรียนภายใน
กลุ่มล าสนธิมีทิศทางเป้าหมายในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ตามทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของบัญญัติ จรัสแผ้ว (2549) พบว่า การ
วางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูและ
ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนที่ปฏิบัติหน้ าที่ ใน
โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีความเห็นไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ศิริพล ศิริทรัพย์ 
(2554) ที่กล่าวการวางแผนกลยุทธ์เป็นการ
ก าหนดสิ่งที่ต้องการให้เกิดขั้นในอนาคตอย่างมี
เหตุผลก่อให้เกิดความ เข้าใจในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ไปในทางเดียวกัน 

ส าหรับการพิจารณารายด้านผลการ
เปรียบเทียบการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
บริหารเพื่อความเป็นเลิศฯ พบว่า มีด้านที่มีการ
ด าเนินงานแตกต่างกัน ได้แก่ด้านความคาดหวัง
การปฏิบัติงานของครูและ ด้านประสิทธิภาพ
ของผู้น า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขนาดของ
สถานศึกษาส่งผลต่อปริมาณงานและปริมาณ
ของบุคลากรในการด าเนินงานและความยุ่งยาก
ซับซ้อนในการบริหารงานที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้นจึงท าให้มุมมองและการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์บริหารเพื่อความเป็นเลิศฯในของด้านความ
คาดหวังด้านความคาดหวังการปฏิบัติงานของ
ครูและ ด้านประสิทธิภาพของผู้น า แตกต่างกัน
  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1 ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ควรส่งเสริมด้าน
ความรู้ให้กับครูผู้สอนโดยเขตพื้นที่การศึกษาฯ 
ควรท าการส ารวจความต้องการในการอบรม
พัฒนาความรู้ในด้านทีค่รูผู้สอนต้องการ เพื่อให้
ครูผู้สอนน าความรู้ไปใช้ได้ตรงตามงานที่จะ

ปฏิบัติและป้องกันการเสียเวลาจากการเข้า
อบรมซ้ าในเรื่องเดิมที่ได้รับการอบรมมาแล้ว  
 1.2 ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษากลุ่มอ าเภอล าสนธิ ควรให้
ความส าคัญต่อการบริหารเวลาและให้เวลาใน
การท างาน ผู้บริหารและครูผู้สอนควรมีการ
ประชุมเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติงาน เพื่อให้
การท างานมีการแบ่งความรับผิดชอบ ท าให้
สะดวก รวดเร็ว เป็นระบบในการท างาน มี
ตารางงานและหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 
เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 1.3 ส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรส่งเสริมให้
ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการให้ความส าคัญด้านวิชาการ โดยการจัด
อบรมด้านการวางแผนพัฒนาวิชาการอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการ
จัดสรรเวลาให้กับงานวิชาการและมีความรู้
ความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงานวิชาการ 
นอกจากนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาควรจัด
ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เพื่อการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และประเมิน
งานวิชาการอย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ ง  อย่ าง
สม่ าเสมอ 
 1.4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ควรส่งเสริมให้
ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการให้ความส าคัญด้านวิชาการ โดยการจัด
อบรมด้านการวางแผนพัฒนาวิชาการอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการ
จัดสรรเวลาให้กับงานวิชาการและมีความรู้
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ความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงานวิชาการ 
นอกจากนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาควรจัด
ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่เพื่อการนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และประเมิน
งานวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่าง
สม่ าเสมอ  
 1.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ควรจัดการอบรม
ให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตรและวิธีการใช้หลักสูตรให้
ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริหาร
และครูผู้สอนมีความเข้าใจตรงกันในการการ
ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหลักสูตร 
 1.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกลพบุรี เขต 2 ควรจัดการสัมมนาในเรื่อง
ประสิทธิภาพของผู้น า ให้กับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษากลุ่มอ าเภอล าสนธิโดยให้
ผู้บริหารและครูผู้สอนเข้าร่วมด้วยกัน นอกจาก
เป็นการเพิ่มความรู้ให้ผู้บริหารมีเทคนิค วิธีการ
บริหารที่หลากหลายแล้ว ยังท าให้ครูผู้สอน
ได้รับทราบถึงปัญหาและข้อจ ากัดที่ผู้บริหาร

ต้องพบเจอในการบริหารสถานศึกษา ทั้งใน
สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนเกิดความ
เข้าใจกัน และร่วมกันปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1ควรศึกษาการวิจัยกลยุทธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ทราบถึงระดับการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็น
เลิศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ 
  2.2 ควรศึกษาการเปรียบเทียบกลยุทธ์
การบริหารสู่ความเป็นเลิศในสถาน ศึกษาของ
รัฐบาลและสถานศึกษาเอกชน เพื่อให้ทราบถึง
ความแตกต่างในการด าเนินงานตามกลยุทธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ 
  2.3 ควรมีการศึกษาการวิจัยกลยุทธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศในตัวแปรอื่น เช่น        
วิทยฐานะที่แตกต่างกัน ประสบการท างานที่
แตกต่างกัน เพศที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
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