การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
The Strategies Management Into Action In Small School Under Sakaeo
Primary Educational Service Area Office 1
สากล พรหมศิริเดช1 ทวี วาจาสัตย์2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาการบริหารเชิงกลยุทธ์
ในโรงเรีย นขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 2) พัฒนา
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 และ 3) ตรวจสอบและประเมินรูปแบบการบริหาร เชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 74 โรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จานวน
222 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ และการวิจัย
เชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) แบบสอบถามความ
คิดเห็น และ 3) แบบประเมินรูปแบบสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริห ารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จากการศึกษาเอกสาร พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ กมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีและมีปัญหา 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอน ด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน และด้านการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
2. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และกระบวนการดาเนินงาน
2) การก าหนดกลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ย การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ การก าหนดพั น ธกิ จ การก าหนด
เป้าประสงค์และการกาหนดวัตถุประสงค์ปลายทาง 3) การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การ
1
2
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226

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.3 September – December 2017

.

กาหนดโครงสร้างองค์การ การจูงใจ การมอบหมายกลยุทธ์ให้ผู้รับผิดชอบ และการกาหนดบุคลากร
4) การควบคุมและประเมินผล ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน การสร้างเครื่องมือและ
ตัวชี้วัด การรายงาน การประเมินผล
3. การประเมินรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประกอบด้วย 4 ด้าน ผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ด้านความเหมาะสม รองลงมาคือด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ และด้านความถูกต้อง
ครอบคลุม เป็นลาดับสุดท้าย
คาสาคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดสระแก้ว
Abstract
The purposes of this research were to: 1) study the strategies management into
action in small school under sakaeo primary educational service area office 1, and
2) present the efficient models of strategies management into action in small school
under sakaeo primary educational service area office 1. The samples were 222
personnel in 74 small schools in small school under sakaeo primary educational
service area office 1, selected by stratified random sampling. The research model
employed both qualitative and quantitative designs. The instrument of this research
were: 1) the structured interview, 2) the rating scale questionnaire, and 3) the
evaluative model questionnaire. The statistics for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, correlation, standard error and factor analysis.
The results of this research were as follows:
1. The current situation and problem of the strategies management into action
in small school under Sakaeo Primary Educational Service Area Office 1, Information
from the documentary studies : Trend of the small schools increase and 5 problems
were quality of education management, administration , instruction and learning ,
readiness in factors supporting and participation in education management.
2. There were 4 main components of the strategies management into action in
small school under Sakaeo Primary Educational Service Area Office 1 : 1) strategic
analysis consisting of internal environment, external environment and process; 2)
strategic formation consisting of visions, missions goals and intended destination, 3)
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strategic implementation consisting of structure, motivation, host, and personnel, and
4) control and evaluation consisting of analysis performance, tools and indicators
determination, report and evaluation.
3. The model evaluation of the strategies management into action in small
school under Sakaeo Primary Educational Service Area Office 1 found that the highest
average aspect was propriety followed by utility, feasibility, and accuracy.
Keywords: The Strategies Management, Small School, Primary Educational Service
Area, Sakaeo
บทนา
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 เป็ น หลั ก สู ต รแกนกลาง
ที่ทาขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกลสาคัญ ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก การพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่ งพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์และ
สมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีมี
ความสุข พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่า งสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดสาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะหรือ
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มีการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ขององค์กร และเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การศึกษาจึงเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเนื่องจากการศึกษาช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในด้านการผลิต ช่ วยสนับสนุนในด้านกิจกรรมต่างๆ จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
ด้านเศรษฐกิจ ทาให้ความต้องการด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542
ส่ ง ผลให้ ร ะบบการจั ด การของภาครั ฐ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยเฉพาะการการบริ ห ารจั ด การให้
สถานศึ กษาเปลี่ ย นแปลงการบริ ห ารเป็น แนวใหม่มุ่งผลสั มฤทธิ์ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ล
ในการวัดความสาเร็จของงานอย่า งเป็นธรรม โดยยึดประชาชน เป็นสาคัญ และมีรูปแบบแนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดโครงสร้างของสถานศึกษา โดยยึดภารกิจของสานักงานเป็นสาคัญ
ลดสายการบังคับบัญชา จัดระบบงานให้กะทัดรัด และจัดองค์กรสภาพจริงเพื่อการปฏิบัติงานเป็น
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เรื่ องๆ การวางแผนกลยุ ทธ์ และแผนปฏิบั ติการพัฒ นาคุณภาพของสถานศึกษาตามแนวคิดและ
กระบวนการเชิงกลยุทธ์ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เลือกยุท ธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุด มีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ วัดและประเมินผลงานแนวใหม่โดยประยุกต์ใช้วิธีการ
ประเมินความสาเร็จ และดัชนีชี้วัด ความสาเร็จของงาน ที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน มีการรายงานผล
การประเมิน ให้ ผู้ เ กี่ย วข้อ ง และสาธารณชนทราบเป็ นระยะใช้น วัต กรรมการบริ ห ารจั ดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 90)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีจานวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น 32,731 แห่ง ในจานวนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียนต่ากว่า 120 ลงมา จานวน 1,098 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.90 ของจานวนสถานศึกษาทั้งหมด
ซึ่งการดาเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กมี ปัญหาคือ โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต่า เมื่อ
เทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ เนื่องจากยังขาดความพร้อมด้วยปัจจัย เช่น ครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนสื่อ
และวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจง นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็กโดยการกาหนดให้โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนต่ากว่า 120 คน จัดทายุทธ์ศาสตร์การ
ปฏิบัติงานขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในทุก ๆ ด้าน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2548 : 25)
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นได้ว่าโรงเรียนขนาดเล็กยัง
ประสบปัญหาในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ไม่สามารถนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพได้
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่
วางแผนไว้แปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กรและมีคุณภาพได้มาตรฐานตามแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้กาหนดไว้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
2. เพื่ อพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ใ นโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ดส านัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
3. เพื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
ระยะที่ 1 วิ เคราะห์ องค์ ประกอบของการบริห ารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ กสั งกั ด
สานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นการพัฒนาเครื่องมือโดยศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบ
ต่ า งๆ จากกรอบแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้เป็นตัวแปร จานวน 93 ข้อ แล้วนาไปวิเคราะห์
ข้อมูล ระดับ ความคิดเห็ น เกี่ย วกั บตัว แปร จากผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน เพื่อ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ด้ว ยดัช นีความสอดคล้ อง IOC โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย และส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
นาตัวแปรองค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถามซึ่งมีข้อ
คาถามทั้งหมด 93 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงของเนื้ อหาใช้ ค่า ดัช นี ความสอดคล้ อ งระหว่ างรายข้อ กับ วั ตถุ ประสงค์ (Index of Item
Objective Congruence : IOC ) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน
5 คน ได้ข้อคาถามทั้งหมด 93 ข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างเดียวกับการวิจัย จานวน 20 โรงเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลจานวน 60 คน รวบรวมข้อมูลทั้งหมด
วิเคราะห์ หาค่า ความเชื่ อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้ว ยการคานวณหาค่าสั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟา ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach, 1984 : 126) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบั บ น าแบบสอบถามที่ส มบู ร ณ์ไปเก็บข้อมูล กับหน่ว ยวิเคราะห์โ รงเรียนขนาดเล็ ก แล้ ว นามา
วิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบคาบรรยาย
ระยะที่ 2 นารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 หารูปแบบ โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แล้วนารูปแบบไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จ รูป เพื่อศึกษาดูความสอดคล้องของข้อมูล
เชิงประจักษ์และรูปแบบที่ได้จากการศึกษา
ระยะที่ 3 ตรวจสอบและประเมินรูปแบบนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ได้จากการพัฒนารูปแบบ มา
ประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้องครอบคลุมขององค์ประกอบ
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 โดยให้ ผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ได้พิจารณาประเมิน และแสดงความคิดเห็ น
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เพิ่มเติมข้อเสนอแนะต่อองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 คน ต่อการประเมินรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารเชิงกลยุทธ์ ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จากการศึกษาเอกสาร พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ กมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีและมีปัญหา 5 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการเรียนการสอน ด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน และด้านการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
2. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ
1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก กระบวนการดาเนินงาน
2) การกาหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย การกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดพันธกิจ การกาหนด
เป้าประสงค์ การกาหนดวัตถุประสงค์ปลายทาง
3) การปฏิ บั ติ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ย การก าหนดโครงสร้ า งองค์ ก าร การจู ง ใจ
การมอบหมาย กลยุทธ์ให้ผู้รับผิดชอบ การกาหนดบุคลากร
4) การควบคุมและประเมินผล ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน การสร้าง
เครื่องมือและตัวชี้วัด การรายงาน การประเมินผล
3. การประเมินรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประกอบด้วย 4 ด้าน ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยตามลาดับ ดังนี้
ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ และด้านความถูกต้องคลอบคลุม
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย การบริ ห ารเชิ งกลยุ ท ธ์ ใ นโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน กระบวนการดาเนิน งาน การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอก ซึ่งสามารถอธิบายความ
สอดคล้องความสัมพันธ์กันทั้ง 3 องค์ประกอบ แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้ อมูล เป็นทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกัน ซึ่งเป็ น ผลสาคัญต่อการบริห ารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็กผลการวิจัยครั้งนี้ซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ เดส และคณะ (Dess, et al., 2007 : 30-32) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ไว้ว่า การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย เป้าหมาย การวิเคราะห์
SWOT การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสอดคล้องกับ
งานวิจั ย ของ แมก คาธี ย์ (McCarthy, 1991 : 4617-A) ได้ ทาการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ ของ
วิทยาลัย ชุมชนมิซิแกน ผลการศึกษาพบว่า วิทยาลัยชุมชน ส่ว นมากใช้การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อ
ปรับปรุงสถานภาพการทางานต่างๆ ให้ดีขึ้นและงานวิจัย ของ วิเชียร เวลาดี (2547: 83-90) ได้ทา
การวิจัยการนาเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา พบว่ารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
ในสถานศึกษาประกอบด้วย องค์ประกอบสาคัญ 5 ส่วนคือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ภารกิจ และผลผลิต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน การประเมินสภาพสถานศึกษาส่วนการวิจัยของ พิมพร ไชยตา (2552 : 121123) ได้วิจัยเรื่องปัจจั ยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พบว่า ปัจ จัยที่ ส่ งผลต่อ ความส าเร็จ ได้แ ก่ ปั จจั ย
สภาพแวดล้อม ปัจจัยพฤติกรรมของผู้นาผู้บริหาร ปัจจัยความสัมพันธ์ขององค์กร
องค์ประกอบหลัก การกาหนดกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดพันธกิจ การกาหนด
เป้ า ประสงค์ การก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ และการก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ป ลายทาง ซึ่ ง อธิ บ ายถึ ง ความ
สอดคล้องหรือความสัมพันธ์กันของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง การ
กาหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เป็นการกาหนดทิศทางของโรงเรียนไว้อย่าง
กว้างๆ เพื่อเป็นแนวในการดาเนินงานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของ ทอมป์สัน และสติค
แลนด์ (Thompson & Strickland, 2003 : 105) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การก าหนดกลยุ ท ธ์ (Strategy
Formulation) หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการกาหนดกลยุทธ์ทางเลือก
และเลื อ กจากทางเลื อ กซึ่ ง สามารถบรรลุ จุ ด ประสงค์ เ ป็ น แผนที่ ส าคั ญ และเป็ น แผนระยะยาว
ส่ว นงานวิจั ย ของ โกลเวอร์และคณะ (Glover, et al., 1997 : 2760-A) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการ
เชิงกลยุทธ์และการจัดทรัพยากรในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า แม้ว่าโรงเรียนจะมีกระบวนการ
วางแผนและกระบวนการจัดการทรัพยากรที่ดีและมีความเหมาะสมกันแต่จากการศึกษาพบว่ามีความ
ไม่ ส อดคล้ อ งกั น ในการน าไปปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยเฉพาะเรื่ อ งการใช้ ท รั พ ยากร และพบว่ า การวาง
แผนพัฒนาระยะยาวและการใช้ห ลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ยังมีความครอบคลุมน้อยกว่าโรงเรียน
มัธยม
องค์ประกอบหลัก การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดโครงสร้างองค์การ การ
จูงใจ การมอบหมายงานกลยุทธ์ให้ผู้รับผิดชอบ อธิบายความสอดคล้องและความสัมพันธ์กันได้ดีของ
ตัวแปร การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน จะส่ งผลต่อการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นหัวใจของการจัดการเชิงกลยุทธ์ และเป็นขั้นตอนสาคัญในการ
บริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้กระบวนการทางานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ จินตนา
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บุญบงการ (2544 : 10) ได้กล่าวไว้ว่า การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติคือ การนากลยุทธ์ที่ถูกกาหนดขึ้น ไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้าง บุคลากร และการประสานงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ไรซ์ (Rice, 2012 : 437-A) ได้ศึกษากลยุทธ์การ
เป็นผู้นาที่นาไปใช้โดยครูใหญ่ เขตการศึกษาในเท็กซัสใต้เพื่อสนับสนุนการศึกษาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ผลการวิจัยพบว่ า ครูจานวนมากที่นากลยุทธ์ไปใช้ปฏิบัติประสบความสาเร็จต่อองค์กร
ที่มีการส่งเสริมการศึ กษา และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผลการวิจัยบ่งชี้ถึงการนากลยุทธ์
ที่ใ ช้ กั น มาก คื อ เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ส่ ง เสริ มการการปฏิ บั ติง านที่ ห ลากหลายทาง
วัฒนธรรม ข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้ คือการเข้าร่วมการศึกษาควรเป็นผู้ที่มาจากหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของโรงเรียนและความเป็นผู้นาการปฏิบัติในมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิจัย ของ ทวีวรรณ
อินดา (2552 : 287-290) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบที่มีประสิ ทธิภาพของการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่าองค์ประกอบที่สาคัญประกอบด้วยความสามารถขององค์กร การจัดการ
ความขัดแย้ง การบริหารการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายกลยุทธ์ให้ผู้รับผิดชอบ การจัดแผนปฏิบัติการ
รายปี วัฒนธรรมองค์กร การกาหนดวัตถุประสงค์ระยะสั้น การจูงใจ
องค์ประกอบหลัก การควบคุมและประเมินผล ประกอบด้ วย การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
การสร้างเครื่องมือและตัวชี้วัด การรายงาน และการประเมินผล แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ ข้อมูลเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน การควบคุมและประเมินผลซึ่งส่งผลต่อการประเมินสภาพของโรงเรียน
ผู้บริหารควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ กาหนดกรอบแนวคิดผู้รับผิดชอบ
ในการติ ดตามประเมิ น ผลและรายงานผลให้ ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ยวข้ อ งทราบ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ชนิ นทร์
ชุนหพันธรั กษ์ (2547: 12) การประเมินผลและการควบคุมกลยุ ทธ์นั้นประกอบด้วย 1) การติดตาม
ควบคุม 2) การตรวจสอบ 3) การปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มู (Moo, 1992 : 4169A) ได้ศึกษาการสังเคราะห์ การวางแผนและการพัฒนาองค์กรเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง
ทางเลือกของโรงเรียน K-12 สาหรับนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สามารถผสมผสานยุทธศาสตร์การ
วางแผนกับการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 2 วิธี สาหรับโรงเรียน
ดังกล่ าวโดยยึ ดกลยุ ทธ์ การเปลี่ ยนแปลง จะเน้ นเรื่องระบบย่ อยของโรงเรียนในการสร้ างปทั สถาน
โครงสร้างและกระบวนการในการสนับสนุนความร่วมมือ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การศึกษาด้วย
ตนเองตลอดจนการแก้ไขปัญหา ซึ่งหลักการยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
ภายในและภายนอกเข้ามา มีส่วนร่วมในการกาหนด การใช้ การประเมิน และการปรับปรุงเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
จากการวิ จั ย การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ค้นพบที่เป็นองค์ความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
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1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปปฏิบัติ
ด้า นนโยบาย ผู้ อ านวยการโรงเรีย นขนาดเล็ ก ในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ควรนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีประสิทธิผล
นี้ ไปศึกษาลายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ และพิจารณาประกอบกรตัดสินใจเลือกรูปแบบไปใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ด้านการนาไปปฏิบัติ ผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ควรจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาโรงเรียน โดยการจัดทาเป็น แผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ บริบทสภาพแวดล้อม และงบประมาณของโรงเรียนรวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และต้องดาเนิน การปลูกฝังและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ โรงเรียน
ควรสร้างความร่วมมือกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ความศรัทธา
ในองค์การ โดยการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครู ชุมชน และผู้ปกครอง
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
การวิจัยการบริ หารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารโรงเรียนจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ควรศึกษาวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่
2) ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนในภาครัฐ และเอกชน
3) ควรนาผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนขนาดเล็ก ไปทาการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการติดตามผลการนาแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ต่อไป
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