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บทคัดยอ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงคเพ่ือศกึษา 1) ระดับการบรหิารเชิงกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษา  

2) ระดับสมรรถนะประจำสายงานของครู และ 3) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผล

ตอสมรรถนะประจำสายงานของครู กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 260 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้น 

ตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนโดยผูวิจัย การวิเคราะหขอมูล 

ใช ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

และการวิเคราะหเน้ือหา  

 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  การบริหารเชิงกุลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน

เรียงลำดับจากมากไปนอย ดังน้ี การกำหนดกลยุทธ การประเมินและควบคุมกลยุทธ การนำกลยุทธ

ไปใช การกำหนดทิศทางขององคกร และการวิเคราะหสภาพแวดลอม ตามลำดับ 

 2. สมรรถนะประจำสายงานของครู อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน เรียงลำดับ

จากมากไปนอย ดังน้ี การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู  

การบริหารจัดการช้ันเรียน การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน ภาวะผูนำครู 

และการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผูเรียน ตามลำดับ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 2 ดาน ไดแก การกำหนดกลยุทธ และการนำกลยุทธ
ไปใช โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 51 
   
คำสำคญั: การบริหารเชิงกลยุทธ  ผูบรหิารสถานศึกษา  สมรรถนะประจำสายงานของครู  ประถมศึกษา 
 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study: 1) level of the strategic management 
of educational institution administrators; 2) level of the teachers’ functional competency; 
and 3) the strategic management of educational institution administrators affecting the 
teachers’ functional competency. The research samples were 260 educational institution 
administrators and teachers under the Jurisdiction of Suphan Buri Primary Educational 
Service Area Office 2, derived by proportional stratified random sampling. The research 
instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, stepwise multiple regression 
analysis and content analysis.  
 The research results revealed that:  
 1.  Overall and in specific aspects, the strategic management of educational 
institution administrators was at a high level. The aspects were ranked from the highest to 
the lowest as follow; formulating organizational strategy, evaluating and controlling strategy, 
implementing organizational strategy, establishing organizational direction, and performing an 
environmental analysis. 
 2.  Overall and in specific aspects, the teachers’ functional competency was at a 
high level. The aspects were ranked from the highest to the lowest as follow; relationship & 
collaborative-building for learning management, classroom management, curriculum and 
learning management, student development, teacher leadership, and analysis & synthesis 
& classroom research. 
 3. The strategic management of educational institution administrators affected the 
teachers’ functional competency with statistical significance at .01 level in two aspects: 
formulating organizational strategy and implementing organizational strategy, accounting 
for 51% of variance explained. 
 
Keywords: strategic management, educational institution administrator, teacher’s functional  
  competency, primary education 
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บทนำ 
 กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบการบริหารบุคคลของ 

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนตองบริหารอยางมืออาชีพ นำศาสตร 

การบริหารงานบุคคลมาใชในหนวยงาน ผูบริหารตองพัฒนาครูทุกคนใหมีความเชี่ยวชาญในอาชีพ 

เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงศักยภาพเต็มที่ในงานท่ีตรงกับความสามารถ และความถนัด จนกระท่ัง

มีความเปนเลิศทุกคน และดูแลใหไดรับคาตอบแทน การยกยองตามผลงานที่ปฏิบัติจริง เพ่ือจะได 

มขีวัญและกำลังใจทำงานอยางมคีวามสขุ และประสบความสำเร็จในชวีติ (รุง  แกวแดง, 2546: 149-150) 

 โรงเรียนประถมศึกษาถือเปนหนวยการจัดการศึกษาที่สำคัญ จึงจำเปนอยางย่ิงที่จะตองมี

การจัดกิจกรรมดานการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ และมีการบริหารท่ีดีนำไปสู

คุณภาพในการจัดการศึกษา การวางแผนเชิงกลยุทธนั้นเปนองคประกอบหน่ึงของกระบวนการ

บริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกำหนดทิศทางขององคกร  

การกำหนดกลยุทธ การนำกลยุทธไปใช การประเมินและควบคุมกลยุทธ (รังสรรค มณีเล็ก, 2549: 9) 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีคุณภาพน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองนำหลักบริหาร

จัดการท่ีนำแนวคิดใหม ๆ มาประยุกตใชใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพสถานศึกษา ซึ่งองคประกอบสำคัญในการกำหนดแผนยุทธศาสตรระดับหนวยงานของ

สถานศึกษา และสถานศึกษาอาจแตกตางกันไดตามการแบงสวนงานภายในสถานศึกษาแตละแหง 

คือยุทธศาสตรของหนวยงานจะตองสอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรระดับสถานศึกษา นอกจาก

นี้ยังตองมียุทธศาสตรในการพัฒนางานตามบทบาทหนาท่ีและภารกิจในงานประจำของหนวยงาน

ดวย เพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของหนวยงาน (พสุ  เดชะรนิทร และ

คณะ, 2553: 30) 

 การนำแนวคิดสมรรถนะของระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553: 8-15) มาใชในองคการน้ัน จะชวยใหการบริหารงาน
บุคคลมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลขององคการ ในการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักสมรรถนะเปนฐาน เปนกระบวนการคนหาสมรรถนะท่ีจำเปน 

ตองพัฒนาจากการประเมินสมรรถนะแลวนำผลการประเมินมาจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนท่ีตนเองเปนผูกำหนด 

เปนการเพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน สงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  

และความกาวหนาในวิชาชีพของตน 
 ดังน้ันการวางแผนการดำเนินการในการวางแผนกลยุทธ จึงเปนส่ิงสำคัญอยางย่ิง เพราะ

แผนกลยุทธเปนแผนงานหลักท่ีแสดงถึงภาระงานของความสำเร็จหรือความลมเหลวของการจัดการ

ศึกษา และเปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่ชวยในการดำเนินการตาง ๆ สามารถดำเนินไปไดอยางมีระบบ 
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และมีหลักเกณฑ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดตระหนักถึงความสำคัญ

ของการวางแผนกลยุทธในการจัดการศึกษา ผูบริหารจึงเปนผูที่มีบทบาทสำคัญท่ีสุดในการดำเนิน

การวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธของ 

ผูบริหารและสมรรถนะประจำสายงานของครู จึงมุงประเด็นที่จะศึกษาเก่ียวกับผลการบริหารเชิง 

กลยุทธที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

 2.  เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะประจำสายงานของครู  

 3.  เพ่ือศกึษาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิารสถานศึกษาท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงาน

ของครู  

 

สมมติฐานการวิจัย 
 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสงผลตอการปฏิบัติงานสมรรถนะประจำสายงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1.  การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การกำหนดแนวทางหรือวิถีทางในการดำเนินงานของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เพ่ือใหงานบรรลุผล

ตามเปาประสงค หรือจุดประสงคที่กำหนดไว ซึ่งการกำหนดแนวทาง หรือทิศทางในการดำเนินงาน
นั้น ผูบริหารจะตองดำเนินการบริหารเชิงกลยุทธตามกระบวนการซ่ึงประกอบดวย 1) การวิเคราะห

สภาพแวดลอม 2) การกำหนดทิศทางขององคกร 3) การกำหนดกลยุทธ 4) การนำกลยุทธไปใช และ 
5) การประเมินและควบคุมกลยุทธ 

 2.  สมรรถนะประจำสายงานของครู หมายถึง ความสามารถตามตำแหนงของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ที่ทำใหสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ได
สำเร็จตามเปาหมาย ซึ่งสมรรถนะประจำสายงานของครูนั้นประกอบดวย 1) การบริหารหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู 2) การพัฒนาผูเรียน 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห สังเคราะห 
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 5) ภาวะผูนำครู และ 6) การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ

ชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู 
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 65 14 500 107 

 66 14 536 114 
 30 6 239 51 

 161 34 1,275 272 
 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  

โดยใชผูบริหารและครูเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนินการวิจัยไดเสนอตามลำดับหัวขอ ดังน้ี 

 ประชากร 

         ผูบริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

ในปการศึกษา 2555 จำนวน 1,436 คน 

 กลุมตัวอยาง 

             กลุมตัวอยางผูบริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต 2 ในปการศึกษา 2555 โดยการเปดตารางการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่และ 

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 303) ไดขนาดกลุม

ตัวอยางจำนวน 306 คน แลวนำมาเทียบบัญญัติไตรยางศผูบริหารและครู มีผูบริหารจำนวน 34 คน 

และครู จำนวน 272 คน  

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
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 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามลำดับ โดย

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธและสมรรถนะ

ประจำสายงานของครู เพ่ือวิเคราะหโครงสรางเน้ือหาตามนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรที่ศึกษา 

และกำหนดดัชนีชี้วัด และนำไปสรางแบบสอบถาม ตามดัชนีชี้วัดใหครอบคลุมตัวแปรท่ีศึกษา  

ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแกไข นำแบบสอบถามสงผูเชี่ยวชาญ 

เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและตรวจสอบคาของความตรงดานเน้ือหา (content validity) โดยหา

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค (index of item objective congruence: 

IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีตั้งแต 0.67-1.00 และนำแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุง ตามคำ

แนะนำของผูเชี่ยวชาญกอนนำไปทดลองใช จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับ 

ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาคาความ

เท่ียง (reliability) นำแบบสอบถามจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

ทั้งฉบับดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 156)  

คุณภาพดานความเท่ียงของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา เทากับ 0.96 และสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคาความเท่ียงเทากับ 0.96 และไดปรับปรุงแกไข

ขอกระทงคำถาม ในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมถูกตอง โดนผานการแนะนำจากอาจารย 

ที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรเพ่ือนำไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสำรวจ

รายการ (checklist)    

 ตอนที่ 2 สอบถามวัดระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา เปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  
 ตอนท่ี 3  สอบถามระดับการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศกึษา

ขั้นพ้ืนฐาน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale)  

 ตอนที่ 4 สอบถามเพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาและสมรรถนะประจำสายงานของครู เปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 306 ฉบับ ไปยังผูบริหารและครูผูสอนเพ่ือขอ 

ความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยใหสงคืนผูวิจัยทางไปรษณีย ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ 

กลับคืนมา 260 ฉบับ คิดเปนรอยละ 85 
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 การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหระดับเก่ียวกับของการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาและ

สมรรถนะประจำสายงานของครูใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2. การวิเคราะหคาสหสัมพนัธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิารและสมรรถนะประจำ 

สายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient: r
xy

)  

 3.  การวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของท่ีสงผลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

(stepwise multiple regression)  

 4. ศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา

และการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตาม

สมรรถนะประจำสายงานของครู  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหการบรหิารเชงิกลยทุธของผูบรหิาร สงักัดสำนกังานเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก (x̄ = 4.21, S.D. = 0.28) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทุกดานมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงตามลำดับคาเฉล่ีย 
คือ ดานการกำหนดกลยุทธ (x̄ = 4.23, S.D. = 0.36) รองลงมา ไดแก ดานการประเมินและควบคุม

กลยุทธ (x̄ = 4.21, S.D. = 0.32) ดานการนำกลยุทธไปใช (x̄ = 4.21, S.D. = 0.30)  

ดานการกำหนดทิศทางขององคกร (x̄  = 4.21, S.D. = 0.30) และดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
(x̄  = 4.19, S.D. = 0.29) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 ระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิาร สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  สุพรรณบุรี เขต 2 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

 การปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (x̄ = 4.26, S.D. = 0.29) และ

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลำดับคาเฉล่ียคือ 

ดานการสรางความสัมพนัธและความรวมมอืกับชมุชนเพ่ือการจดัการเรียนรู (x̄ = 4.30, S.D. = 0.33) 

รองลงมา ไดแก ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน (x̄  = 4.27, S.D. = 0.35) ดานการบริหารหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู (x̄ = 4.25, S.D. = 0.33) ดานการพัฒนาผูเรียน (x̄ = 4.25, S.D. = 0.35)  
ดานภาวะผูนำครู (x̄ = 4.24, S.D. = 0.29) และดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน (x̄ = 4.23, S.D. = 0.29) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

               X S.D.   
 (X1) 4.19 0.29    5 

 (X2) 4.21 0.30    4 
 (X3) 4.23 0.36    1 
 (X4) 4.21 0.30    3 

 (X5) 4.21 0.32    2 
 4.21 0.28   

(n = 260) 
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ตารางที่ 3  ระดับสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  สุพรรณบุรี เขต 2                                                                                                  

     ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะหการบรหิารเชงิกลยุทธของผูบรหิารท่ีสงผลตอการปฏิบตังิาน

ตามสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2    

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรการบริหารเชิงกลยุทธแตละดานมีคาอยูระหวาง 

0.666 - 0.864 ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน โดยดาน 

การกำหนดกลยุทธกับดานการนำกลยุทธไปใช มีความสัมพันธกันสูงสุด มีคาเทากับ 0.864 และดาน 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมกับดานการประเมินควบคุมกลยุทธ มีความสัมพันธกันต่ำสุดมีคาเทากับ 

0.666 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรสมรรถนะประจำสายงานของครู 
มีความสัมพันธทางบวกกับการบริหารเชิงกลยุทธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน  

ดังปรากฏในตารางท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X S.D.   
1.  4.25 0.33  3 
2.   4.25 0.35  4 
3.      4.27 0.35  2 
4.   

    
4.23 0.29  6 

5.       4.24 0.29  5 
6. 

          
4.30 0.33  1 

 4.26 0.29   

(n = 260) 
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ตารางที่ 4  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษากับ 

  สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  สุพรรณบุรี เขต 2 

 การบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งไดแก ดานการนำกลยุทธไปใช ดานการกำหนดกลยุทธ ซึ่งเปน

ตัวแปรซ่ึงไดรับการคัดเลือกเขาสมการและสามารถอธิบายความผันแปรของการปฏิบัติตามสมรรถนะ

ประจำสายงานของครูไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) 

มีคาเทากับ 0.51 ซึ่งแสดงวาการบริหารเชิงกลยุทธ ดานการนำกลยุทธไปใช และดานการกำหนด

กลยุทธสงผลตอการปฏบิตังิานตามสมรรถนะประจำสายงานของคร ูและสามารถทำนายการปฏบิตังิาน

ตามสมรรถนะประจำสายงานของครูไดรอยละ 51  

 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี 

 

 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ  
 

 

 สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ                                              
 

 

 ดังปรากฏในตารางท่ี 5 

                               (n = 260) 

 

Ytot = 1.52 + 0.39 (X4) + 0.25 (X3)  
 

 

Ztot = 0.42 (Z
4
) + 0.32 (Z

3
) 

   
 

x1 x2 x3 x4 x5 Ytot 

 (X1) 1.000      
 (X2) 0.787** 1.000     

 (X3) 0.744** 0.769** 1.000    
 (X4) 0.731** 0.818** 0.864** 1.000   

 (X5) 0.666** 0.752** 0.725** 0.805** 1.000  
 (Ytot) 0.520** 0.578** 0.685** 0.698** 0.603** 1.000 

**  .01 
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                                                 (n = 260)  
 b Beta SE.B t Sig. 

 
 (X4) 
 (X3) 

1.52 
0.39 
0.25 

 
0.42 
0.32 

0.17 
0.08 
0.06 

8.78 
4.85 
3.70 

.00 

.00 

.00 
R = 0.71 R2 = 0.51 SEE. = 0.20 F = 135.52 Sig = 0.00 

    *  .05    

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 

  สถานศึกษาท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัด 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   

                                             

 อภิปรายผล  
 การวิจัยเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ

ประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สามารถ

อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี  

 1.  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เน่ืองจากผูบริหารเปนองคประกอบ

ที่สำคัญในการสรางบรรยากาศและสภาพท่ีเอื้อตอการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ บทบาท 

ของผูบริหารจึงมีความสำคัญเปนอยางย่ิงในการกระตุนและสรางเสริมดานการเรียนการสอน 

ของครู อีกท้ังยังตองมีการสรางขวัญและกำลังใจใหบุคลากรในสถานศึกษาอยางเสมอภาคกัน  

มีการกระจายงานอยางท่ัวถึงและเปนระบบตรงตามความสามารถของบุคลากรสอดคลองกับวิโรจน 

พลขันธ (2548: 103-105) ไดศึกษาการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธ

โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

  1.1  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอม  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ครู 

และบุคลากรและผูที่เก่ียวของนำผลการวิเคราะหภายนอกสถานศึกษา มาพิจารณาและปรับปรุง 

และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษาของทานมีสื่อ/วัสดุอุปกรณเพียงพอ ดังน้ันผูบริหาร 

ควรวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและประเมินปจจัยตาง ๆ ที่เกิดจาก

สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือจัดทำแผนงานดำเนินการท่ีเหมาะสมท่ีสุด เมื่อ
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พบส่ิงใดเปนจุดออนหรืออุปสรรคใหกำหนดกลยุทธเพ่ือแกไข และส่ิงใดเปนจุดแข็งหรือโอกาส 

ใหกำหนดกลยุทธในการพัฒนาและผูบริหารควรแจงใหบุคลากรทราบ เก่ียวกับเปาหมายของ 

สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับวิโรจน พลขันธ (2548: 103-105) ไดศึกษาการวางแผนกลยุทธ 

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เปนรายดานพบวาดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

มีการวางแผนกลยุทธอยูในระดับมาก 

  1.2  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ดานการกำหนดทิศทางขององคกร 

ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษา

มีการจัดสรรทรัพยากรสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

คือ สถานศึกษาระดมทรัพยากรเพ่ือนำมาพัฒนาครู ดังน้ัน ผูบริหารและบุคลากรรวมมือวางแผน

เก่ียวกับการกำหนดทิศทางของสถานศึกษา เก่ียวกับนโยบาย เพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน 

โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหสถานศึกษาซ่ึงจะชวยใหผูบริหารเกิดความเขาใจตอการเปล่ียนแปลง

และมีวิสัยทัศนตออนาคตองคกร ซึ่งสอดคลองกับปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ (2551: บทคัดยอ) ไดทำ 

การศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธสูการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพของโรงเรียนกำแพงวิทยา 

พบวา การบริหารงานเชิงกลยุทธของโรงเรียนกำแพงวิทยา ดานการกำหนดทิศทางของโรงเรียน 

มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการกำหนดกลยุทธของโรงเรียน และดานการศึกษา

สถานภาพของโรงเรียน ตามลำดับ และสอดคลองกับวิเชียร เวลาดี (2547: 83-94) ไดทำการวิจัย

เร่ือง การนำเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา พบวา การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยาประกอบดวยองคประกอบสำคัญ คือ การกำหนดทิศทางสถานศึกษา ประกอบดวย 

การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกำหนดเปาหมายผลผลิตหลัก โดยมีความเหมาะสมและมี 
ความเปนไปไดอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05  

  1.3 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาดานการกำหนดกลยุทธ ในภาพรวม

อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูและบุคลากร 

มีสวนรวมในการกำหนดแนวทางและวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ

สถานศึกษามีการกำหนดแนวทางหรือกลยุทธในการพัฒนาสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ดังน้ัน 
ผูบริหารจึงควรเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการกำหนดกลยุทธของสถานศึกษา  

เพื่อใหบุคลากรทราบเปาหมายของสถานศึกษาอยางชัดเจน สอดคลองกับธวัชชัย บำรุงยศ  

(2550: 53-55) ไดศกึษาการจัดทำแผนกลยุทธของโรงเรียนในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สบเมยวิทยาคม จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตามการจัดทำ

แผนกลยุทธทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการศึกษาสภาพแวดลอมขององคกร ดานการจัด
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วางทิศทางขององคกร และดานการกำหนดกลยุทธขององคกรและสอดคลองกับอารีย พูลมา (2547: 

84-86) ไดศึกษาสภาพการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ดานการวางแผนกลยุทธของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนมี 

การวางแผนกลยุทธทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา ดานการกำหนดทิศทาง 

สถานศึกษา ดานการกำหนดกลยุทธสถานศึกษาและมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  1.4 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาดานการนำกลยุทธไปใช ในภาพรวม 

อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมคีาเฉล่ียสูงสดุคอื ครแูละบุคลากรปฏิบตังิาน

ตามกลยุทธของสถานศึกษาท่ีกำหนดไวตามปฏิทิน และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดคือสถานศึกษา 

กำหนดบทบาทหนาท่ีของผูมีสวนรวมในการนำกลยุทธไปปฏิบัติ ดังน้ัน ผูบริหารควรนำผลท่ีไดจาก

การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกำหนดทิศทางของสถานศึกษา การกำหนดกลยุทธ มาวิเคราะห 

สังเคราะห ตรวจสอบ ทบทวนแผนกลยุทธ หากพบกลยุทธขอใดที่พิจารณาแลววาสถานศึกษา 

ไมสามารถดำเนินการได ควรปรับปรุงแกไขทันที ซึ่งสอดคลองกับวิเชียร เวลาดี (2547: 83-94)  

ไดทำการวิจัยเร่ือง การนำเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบวา การปฏิบัติตามกลยุทธสถานศึกษา ประกอบดวย  

การกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน จัดเตรียมขอมูลที่เปนปจจุบัน สราง 

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการดำเนินงานและทุกฝายท่ีเก่ียวของ

ปฏิบัติตามกลยุทธโดยมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 และ

สอดคลองกับเมตตา ชูเลิศ (2548: 77) ไดศึกษาการวิจัยเร่ือง สภาพการนำแผนกลยุทธมาใชใน 

การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 1-2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัย 

พบวา สภาพการนำแผนกลยุทธมาใชในการบรหิารสถานศึกษาอยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 

  1.5 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาดานการประเมินและควบคุมกลยุทธ

ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือครูและ
บุคลากรติดตามประเมินกลยุทธโดยใชเครื่องมือท่ีสรางขึ้น และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธใหผูที่เก่ียวของทราบ ดังนั้น การประเมินผลของสถานศึกษา 
จึงเปนข้ันตอนท่ีผูบริหารสถานศึกษาประเมินสถานภาพตามความเปนจริง ไมควรใชความรูสึก 

หรือมีอคติในการประเมิน สอดคลองกับวิเชียร เวลาดี (2547: 83-94) ไดวิจัยเร่ือง การนำเสนอ 

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

พบวาการควบคุมและการประเมินกลยุทธสถานศึกษา ประกอบดวยแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมิน กำหนดปฏิทินการประเมินผล สรางเคร่ืองมือในการประเมิน ติดตามการประเมิน
กลยุทธ รายงานและปรับปรุงแกไขกลยุทธ โดยมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดอยางมีนัย

สำคญัท่ีระดับ .05 และสอดคลองกบัวโิรจน พลขันธ (2548: 103-105) ไดศึกษาการวางแผนกลยุทธ
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ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนกลยุทธโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

เปนรายดานพบวาดานการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผน

กลยุทธอยูในระดับมาก 

 2.  สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สมรรถนะประจำ

สายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยูในระดับมาก

ทุกดานเชนกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการสรางความสัมพันธและ 

ความรวมมือกับชุมชนสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ดานภาวะผูนำครู  

ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนรู และดานการวิเคราะห สังเคราะห 

และการวิจัยเพ่ือพัฒนา ตามลำดับ ทั้งน้ีเน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กำหนดใหมีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย 

และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52) ใหสำนักงานเลขาธิการขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาใหความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของตน เพ่ือใหไดวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือใหสถานศึกษามีประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

สอดคลองกับฐิติพงษ ตรีศร (2552: 89-91) ไดทำการศึกษาเร่ือง สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู 

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะ 

การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  

ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

เปนรายดานพบวา  
  2.1 สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษาประเมินผลการออกแบบการเรียนรูเพ่ือนำไปใชปรับปรุงและ
พัฒนา และขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดคือ สถานศึกษาของทานจัดทำฐานขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

เพ่ือออกแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดังน้ัน ครูผูสอนจึงมีบทบาทสำคัญตอการบริหาร

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนและควรมีความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตร  
การออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลองและเปนระบบ ใชและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี และ 

การวัดประเมินผลการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

ซึ่งสอดคลองกับประจงศักด์ิ สถิตยนอย (2553: 89) ไดทำการศึกษาความพึงพอใจของครู และ 

ผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนบานศรีทอง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค เขต 2 สรุปผลการวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา ความพึงพอใจของครูและผูปกครอง 
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ที่มีตอการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานศรีทอง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครสวรรค เขต 2 ดานการบริหารวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับกฤษณ  

เสรจ็กิจด ี(2548: 61) ไดทำการวิจยัเร่ืองปจจยัจงูใจทีส่งผลตอการปฏิบตังิานของครูระดับประถมศึกษา

ของโรงเรยีนเอกชนในจงัหวัดสุพรรณบรุ ีพบวา ปจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานของครูระดับประถมศึกษา

ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับมาก 

  2.2 สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ดานการพัฒนาผูเรียน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 

คือ สถานศึกษาจัดทำโครงการ/ กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดเขาใจและรูจักตนเอง สรางจิตสำนึกใน

การดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข และขอที่มีคาเฉล่ียต่ำสุดคือสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียน 

มีจิตสำนึกในส่ิงแวดลอมและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ดังท่ี สำนักเลขาธิการ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 115) ไดกำหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 

ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีเปาหมายท่ีสำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามจุดเนนท่ีได

กำหนดไวใน 4 ชวงชั้น ภายใตยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในการน้ี 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกำหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ผูเรียนตามจุดเนน พัฒนาผูเรียนตามจุดเนนแตละระดับชั้น ดังน้ันครูผูสอนควรมีความสามารถ 

ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความเปนประชาธิปไตย 

ความภูมิใจความเปนไทย การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและ

สอดคลองกับมัณฑนา ทิมมณี (2553: 37-55) ไดทำการวิจัยเร่ือง ความตองการพัฒนาสมรรถนะ

ของครูโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวาความตองการพัฒนาสมรรถนะของ

ครู สมรรถนะประจำสายงาน ไดแก ดานการออกแบบการเรียนรู ดานบริหารจัดการช้ันเรียน  

ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการวิเคราะหและสังเคราะหผูเรียน โดยรวมมีความตองการพัฒนา
สมรรถนะอยูในระดับปานกลาง 

  2.3 สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือ สถานศึกษามีการกำกับดูแลชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนรายวิชา และ

ขอที่มีคาเฉล่ียต่ำสุดคือ สถานศึกษาสามารถประเมินการกำกับ ดูแลชั้นเรียน และนำผลการประเมิน

ไปใชในการปรับปรุง สอดคลองกับจิระวรรณ บุญปลอด (2553: 121-126) ไดทำการศึกษาเร่ือง 

สมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะ

ทางวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลำดับสมรรถนะทางวิชาการของครูจากมากไปหานอย ดังนี้  

ดานการวิจัยในช้ันเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานหลักสูตร ดานการวัดผลและประเมินผล และ 

ดานส่ือและนวัตกรรมการศึกษา 
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  2.4 สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ดานการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน และเม่ือพิจารณา 

เปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ สถานศึกษามีการสำรวจปญหาเก่ียวกับนักเรียนท่ีเกิดข้ึน

ในชั้นเรียน เพ่ือวางแผนในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน และขอที่มีคาเฉล่ียต่ำสุดคือ สถานศึกษาจัดทำ

แผนการวิจัย และดำเนินกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบตามแผนดำเนินการวิจัยท่ีกำหนดไว ดังนั้น

ครูผูสอนควรทำความเขาใจ แยกประเด็นเปนสวนยอย รวบรวมประมวลหาขอสรุปอยางมีระบบและ

นำไปใชในการวิจยัเพ่ือพัฒนาผูเรียน รวมท้ังสามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและดำเนินการ

แกปญหา เพ่ือพัฒนางานอยางเปนระบบ สอดคลองกับสุรศักด์ิ ย่ีหลัก (2550: บทคัดยอ)  

ไดทำการศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการดวยการบริหารเชิงกลยุทธ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย 

พบวาครูมีผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับดี และดานความสามารถดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรูอยูในระดับดี 

             2.5 สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ดานภาวะผูนำครู และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 

สถานศึกษาใหความสนใจตอสถานการณตาง ๆ ที่เปนปจจุบัน โดยมีการวางแผนอยางมีวิสัยทัศน  

ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจของสถานศึกษารวมกับผูอื่น และขอท่ีมีคาเฉล่ีย 

ต่ำสุดคือสถานศึกษาปรับเปลี่ยนความคิดในการทำงานรวมกันกับผูอื่นใหมีความผูกพันตอเปาหมาย 

ในการทำงาน ดังน้ัน ครูควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 

โดยปราศจากอิทธิพลของผูบริหาร สอดคลองกับเมธีธนัช ปะเสระกัง (2555: <http://...>) ไดวิจัย

เร่ืองการพัฒนาสมรรถนะครูโดยการใชโรงเรียนเปนฐาน (school based training) ดวยกระบวนการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) ปการศึกษา 2552 จากผล 

การวิเคราะหพบวา ผลการวิจัยสมรรถนะดานภาวะผูนำครู ระดับสมรรถนะหลังการพัฒนา 
มีคาเฉล่ีย 4.27 ซึ่งสูงกวากอนการพัฒนาท่ีมีคาเฉล่ีย 2.33 

  2.6 สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ดานการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือสถานศึกษาสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางครู ผูปกครอง ชุมชน และองคกรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการจัดการ

เรียนรู และขอที่มีคาเฉล่ียต่ำสุดคือ สถานศึกษาใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ดังน้ัน 

ครูควรมีการประสานความรวมมือ และสรางความสัมพันธที่ดี และมีเครือขายผูปกครอง ชุมชนและ

องคกรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุน สงเสริมการจัดการเรียนรู สอดคลองกับมะหดี   
มะดือราแว (2551: 153-154) ไดวิจัยเร่ือง สมรรถนะตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวาผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็น



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556 
Vol.4 No. 2 July-December 2013 119

เก่ียวกับสมรรถนะครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพไมแตกตางกัน ครูประสบปญหาดานภาษาใน 

การจัดการเรียนการสอน ขาดความรูในกระบวนจัดการเรียนรูและพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการ 

ชั้นเรียน จิตวิทยา การวิจัยในชั้นเรียน การวัดและการประเมินผลการพัฒนาตนเอง และการสราง

ความรวมมือกับชุมชน 

 3. การบริหารเชิงกลยุทธสงผลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมาก

ไปหานอย ซึ่งไดแก ดานการนำกลยุทธไปใช และดานการกำหนดกลยุทธ เปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในงาน

วิจัยน้ีพบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสามารถทำนายสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ไดเพียงรอยละ 51 โดยอภิปรายเปนรายดาน ดังน้ี 

  3.1  ดานการนำกลยุทธไปใชมีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก การพัฒนา

สถานศึกษาน้ันเร่ิมจากผูบริหารเปนอันดับแรก โดยผูบริหารตองกำหนดเปาหมายหรือกำหนดยุทธศาสตร

และนำกลยุทธไปใชในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจึงตองรูบทบาทและหนาท่ีในการปฏิบัติงาน

ใหสำเร็จ สถานศึกษามีการสรางความตระหนักและเนนความสำคัญของการนำกลยุทธไปใช  

ผูบริหารสนับสนุนครูและบุคลากรใหไดรับการอบรมเพื่อใหปฏิบัติตามกลยุทธของสถานศึกษา  

วางนโยบายจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กำหนดไว ดังน้ัน ผูบริหารและ 

ครูผูสอนควรมีความเขาใจในเปาหมายท่ีตรงกัน ซึ่งสอดคลองกับวิเชียร เวลาดี (2547: 83-94) 

ไดทำการวิจัยเร่ือง การนำเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบวาการปฏิบัติตามกลยุทธสถานศึกษา ประกอบดวย กำหนด
หนาท่ีความรับผิดชอบ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน จัดเตรียมขอมูลท่ีเปนปจจุบัน สรางความเขาใจใน

บทบาทหนาท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการดำเนินงานและทุกฝายท่ีเก่ียวของปฏิบัติตาม

กลยุทธโดยมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับ

เมตตา ชูเลิศ (2548: 77) ไดศึกษาการวิจัยเร่ือง สภาพการนำแผนกลยุทธมาใชในการบริหาร 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 1-2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา 
สภาพการนำแผนกลยุทธมาใชในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงชั้นท่ี 1-2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากาญจนบุรี อยูในระดับมากท้ังภาพรวมและรายดาน 
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  3.2  ดานการกำหนดกลยุทธมีอิทธิพลตอสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ทั้งน้ีเน่ืองจากครูและบุคลากรมีสวนรวม

ในการกำหนดแนวทางและวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรนำจุดแข็ง

สถานศึกษามาใชในการกำหนดกลยุทธ และสถานศึกษากำหนดกลยุทธของสถานศึกษาครอบคลุม

ทุกระดับ (ระดับแผนงานและโครงการ) ดังนั้น ผูบริหารถือเปนบุคคลที่สำคัญอยางย่ิงในการกำหนด

กลยุทธของสถานศึกษา และนำไปสูการปฏิบัติงานของครูผูสอนซึ่งจะทำใหสถานศึกษาประสบ 

ผลสำเร็จในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับวิเชียร เวลาดี (2547: 83-94)  

ไดวิจัยเร่ือง การนำเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบวา การกำหนดกลยุทธสถานศึกษา ประกอบดวย การระดม 

ความคิดของผูมีสวนกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน กำหนดวัตถุประสงคเฉพาะ และกำหนด 

ตัวชี้วัดความสำเร็จระบุความสำเร็จที่ตองการ วิเคราะหความเปนไปไดของทางเลือกและระบุ 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมโดยมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 และสอดคลองกับธวัชชัย บำรุงยศ (2550: 53-55) ไดศึกษาการจัดทำแผนกลยุทธของ

โรงเรียนในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สบเมยวิทยาคม จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัย 

พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติตามการจัดทำแผนกลยุทธทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก ไดแก  

ดานการศึกษาสภาพแวดลอมขององคกร ดานการจัดวางทิศทางขององคกร และดานการกำหนด

กลยุทธขององคกร 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสำคัญในการนำผลการวิจัยดานการนำกลยุทธไป

ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา รองลงมาคือ การกำหนดกลยุทธ  
  1.2 ผูบริหารควรนำผลการศึกษาเปนแนวทางในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการบริหาร

เชิงกลยุทธสูสมรรถนะประจำสายงานของครูเพ่ือใหเกิดประโยชน และประสิทธิภาพตอสถานศึกษา 

  1.3 ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนและหนวยงานภายนอกเขามา

แลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  1.4 ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวม 
ในการกำหนดกลยุทธและนำกลยุทธไปใชในสถานศึกษา 

  1.5 ผูบริหารควรติดตามขอมูล ขาวสารอยูเสมอ เพ่ือใหทราบถึงเหตุการณ หรือ 

การเปล่ียนแปลงตาง ๆ ของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษา และนำมา
ปรับปรุงหรือแกไขกลยุทธที่กำหนด และนำกลยุทธไปใชตอไป 
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  1.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรเห็นความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนา  

ผูบริหาร และครู เพ่ือใหมีมาตรฐานดานการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานและเปนประโยชน 

ตอสถานศึกษา 

  1.7 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรมีการจัดอบรมและพัฒนาสมรรถนะประจำ 

สายงานของครู เพ่ือใหเห็นความสำคัญในการนำไปปฏิบัติงานของครู 

  1.8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดอบรม

ใหผูบริหารเห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูและบุคลากร 

ในสถานศึกษา 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยสำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธดานการกำหนดกลยุทธและ

ดานการนำกลยุทธไปใชของผูบริหารในงานวิจัยคร้ังตอไป 

  2.2 ควรมีการศึกษาสภาพปญหาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารจากบุคลากร และ 

ผูบริหารสถานศึกษาจากประชากรในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอื่นตอไป 

  2.3 ควรมีการปรับวิธีการศึกษาโดยใชเครื่องมือแบบสัมภาษณจะไดขอมูลท่ีชัดเจน และ 

ผูรับการสัมภาษณควรเปดใจ และใหขอมูลอยางจริงใจ 

 

สรุป 
 ผลการวิจัยเร่ืองการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ

ประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีดังน้ี 

 1.  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สำหรับสมรรถนะประจำสายงานของครู
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก 

 2.  สมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สมรรถนะประจำ
สายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

อยูในระดับมากทุกดานเชนกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชนสูงท่ีสุด รองลงมาไดแก ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน ดานภาวะผูนำครู 

ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดเรียนรู และดานการวิเคราะห สังเคราะห 

และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน ตามลำดับ 
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 3.  การบริหารเชิงกลยุทธสงผลตอการปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครู 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมาก

ไปหานอย ซึ่งไดแก ดานการนำกลยุทธไปใช และดานการกำหนดกลยุทธ เปนปจจัยท่ีสงผลตอ 

การปฏิบัติงานตามสมรรถนะประจำสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในงานวิจัยน้ี 

พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาสามารถทำนายสมรรถนะประจำสายงาน 

ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดรอยละ 51  
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