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บทคัดย่อ

	 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาระดบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียน	2)	ศกึษา

ระดบัการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน	และ	3)	วิเคราะห์การบริหารเชิงกลยทุธ์

ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนกลุ่มตวัอย่าง	 ได้แก่	 

ผู้บริหาร	 และครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	 จ�านวน	267	คน	 ได้มาโดยการสุม่

แบบแบง่ชัน้ตามสดัสว่นกระจายตามขนาดโรงเรียน	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั	 ได้แก่	 แบบสอบถามท่ี

สร้างขึน้โดยผู้วิจยั	มีคา่ความตรงด้านเนือ้หา	ระหวา่ง	0.67	ถงึ	1.00	มีคา่ความเท่ียงของแบบสอบถาม	 

ด้านการบริหารเชิงกลยทุธ์	เทา่กบั	0.95	และด้านการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน	เทา่กบั	0.83	

วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ	คา่เฉลีย่	สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน

	 ผลการวิจยัพบวา่

	 1.	 การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากทัง้ภาพรวมและรายด้าน	ประกอบด้วย		

การก�าหนดกลยทุธ์	การปฏิบตัติามกลยทุธ์	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	และการควบคมุและประเมินผล

	 2.	 การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนอยู่ในระดบัมากทัง้ภาพรวมและ

รายด้าน	ประกอบด้วย	การจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง	การก�าหนดมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษา	และการด�าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา

	 3.	 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน	 ประกอบด้วย	 การควบคุมและประเมินผล	 (X
4
)	 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 (X
1
)	 การก�าหนดกลยุทธ์	 (X

2
)	 และการปฏิบัติตามกลยุทธ์	 (X

3
)	 

เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน	(Y
tot
)	โดยร่วมกนัท�านายได้ร้อยละ	72.10	 
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2อาจารย์ท่ีปรึกษา	ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
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อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	สมการวิเคราะห์การถดถอย	คือ									=	0.93	+	0.29	(X
4
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1
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2
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3
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ABSTRACT

	 This	 research	 aimed	 to:	 1)	 study	 the	 level	 of	 schools'	 strategic	management;	 

2)	 identify	 the	 level	 of	 school’s	 internal	 quality	 assurance;	 and	 3)	 analyze	 strategic	 

management	 affecting	 internal	 quality	 assurance	 in	 schools.	 The	 research	 sample,	 

derived	by	proportional	stratified	random	sampling	as	distributed	by	school	size,	was	267	 

administrators		and		teachers		of		government		secondary		schools	i	n		Ratchaburi		Province.	 

The	 research	 instrument	was	 a	 questionnaire	 constructed	by	 the	 researcher	with	 IOC	 

content	validity	between	0.67	and	1.00.	The	internal	consistency	reliability	coefficients	of	the	 

questionnaire	were	0.95	for	strategic	management	and	0.83	for	internal	quality	assurance.	Data	 

were	analyzed	with	percentage,	mean,	standard	deviation	and	stepwise	multiple	regression.	

 The findings of this research were as follows:

	 1.	Overall	 and	 in	 specific	 aspects,	 the	 schools'	 strategic	management	was	at	 a	

high	level.	These	aspects	were	as	follows:	strategic	formulation,	strategic	implementation,	 

environmental	scanning,	and	control	and	evaluation.	

	 2.	Overall	and	 in	specific	aspects,	 the	schools'	 internal	quality	assurance	was	at	

a	high	level.	These	aspects	were	as	follows:	continuing	development	of	education	quality,	

standardization	 of	 educational	 institutions,	 and	 implementation	 of	 improvement	 plan	 for	 

education	management.

	 3.	The	schools'	strategic	management	in	the	aspect	of	control	and	evaluation	(X
4
),	

environmental	scanning	(X
1
),	strategic	 formulation	 (X

2
),	and	strategic	 implementation	(X

3
)	

together	predicted	 the	 internal	quality	assurance	 in	government	secondary	schools	 (Y
tot
)		

at	the	percentage	of	72.10	with	statistical	significance	at	.01.	The	regression	equation	was							 

											=	0.93	+	0.29	(X
4
)	+	0.20	(X

1
)	+	0.16	(X

2
)	+	0.14	(X

3
).

Keywords: strategic	management,	internal	quality	assurance,	secondary	education
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 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
 

2 

 3. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประกอบด้วย การสื่อสารและการจงูใจ (X6) การวิเคราะห์
และสงัเคราะห์ (X5) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร (X7) การพฒันาตนเอง (X3) และการมีวิสยัทัศน์ (X8) เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน (Ytot)โดยสามารถร่วมกนัทํานายได้ร้อยละ 52.70 อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05สมการวิเคราะห์การถดถอย คือ  Y����  = 1.20 + 0.22 (X6) + 0.15 (X5) + 
0.13 (X7) + 0.13 (X3) + 0.10 (X8) 
คาํสาํคัญ:สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา ประสทิธิผลของโรงเรียน มธัยมศกึษา 
 
  

ABSTRACT 
The research aimed to: 1) study the level of school administrators' competencies;  

2) study the level of school effectiveness; and 3) analyze the school administrators' 
competencies affecting school effectiveness. The samples were 341 teacher civil servants in 
schools under the Secondary Educational Service Area Office 10, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher with the content validity between 0.67-1.00, and the internal coefficientswere 0.97 for 
school administrators' competencies and 0.95 for school effectiveness. Data were analyzed with 
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:  
1) Overall and in specific aspects, school administrators' competencies were at a high 

level. These aspects were achievement motivation, service mind, self-development, teamwork, 
analytical and synthetic thinking, communication and motivation, personnel development, and 
visioning. 

2) Overall and in specific aspects, the school effectiveness of was at the high level. These 
aspects were students with high learning achievement, effective resource allocation, creating 
teachers’ job satisfaction, and capabilities to gain environmental adaptability. 

3) School administrators' competencies in aspects of communication and motivation 
(X6), analytical and synthetic thinking (X5), personnel development (X7), self-development (X3), 
and visioning (X8) together predicted the level of school effectiveness (Y����) at the percentage of 
52.70 with statistical significance level of .05.  The regression equation wasY����= 1.20 + 0.22 
(X6) + 0.15 (X5) + 0.13 (X7) + 0.13 (X3)+ 0.10 (X8). 
Keywords:school administrator's competency, school effectiveness, secondary education 
 



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 231

บทน�า
	 สงัคมไทยในปัจจุบันเป็นยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันสูง	 และภายใต้สภาพ 

การเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนัในด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	วฒันธรรม	 รวมทัง้สภาพการศกึษา

ภายใต้การแข่งขนัเพ่ือสร้างความได้เปรียบกบัคูแ่ข่ง	 ซึง่การศกึษาไทยได้มีการปรับเปลี่ยนบริบทและ

โครงสร้างการบริหารเพ่ือให้สถานศึกษาทกุแห่งเกิดการปฏิรูปและพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

มากย่ิงขึน้ดงัท่ีพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบบัท่ี	 2)	พ.ศ.2545	

(ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	 2547:	 17-18)	 ได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้ 

แผนกลยทุธ์ของสว่นราชการและการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของงาน	เพ่ือให้ทกุหนว่ยงานมีแนวทางทิศทาง

ท่ีชดัเจนสามารถตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของงานได้	 ซึ่งแผนกลยทุธ์ดงักล่าวสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยน 

ได้ตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของกระทรวง	กรมและจงัหวดั	และเป็นการก�าหนดทิศทาง

หรือแนวทางการด�าเนินงานในอนาคตขององค์กร	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตา่ง	ๆ 	จงึได้ด�าเนินการ

จดัท�าแผนปฏิบตักิารประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ภายใต้กระบวนการการมีสว่นร่วมของบคุลากร 

ทุกฝ่ายและองค์คณะบุคคล	 เพ่ือให้แผนสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรล ุ

ตามวัตถุประสงค์ของภารกิจและตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้อง

กับนโยบาย	 กลยุทธ์	 จุดเน้นและตวัชีว้ัดของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 และ 

ความต้องการของส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา	 แผนกลยุทธ์จะเป็นเคร่ืองมือและกรอบแนวทาง 

ด�าเนินงานมุง่สูเ่ป้าหมายสดุท้าย	คือ	ให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุตอ่การพฒันาคณุภาพ

การศกึษาและการบริหารจดัการของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา	(ส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษาเขต	8,	2559:	210)

	 จากนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 มีความมุ่งหวงัให้การศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานของประเทศไทย	 มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	 บนพืน้ฐานของความเป็นไทย	 

ให้นกัเรียนได้รับการพฒันาขีดความสามารถสงูสดุในตน	มีความรู้และทกัษะท่ีแขง็แกร่งและเหมาะสม	

เป็นพืน้ฐานส�าคญัในการเรียนรู้ระดบัสงูขึน้ไป	และการด�ารงชีวิตในอนาคต	 โดยก�าหนดนโยบายคือ	 

มีการเร่งรัดปฏิรูปการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	 ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจดั 

การศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ระบบ	 ให้มีประสิทธิภาพ	ทนัสมยั	ทนัเหตกุารณ์	ทนัโลก	 ให้ส�าเร็จอย่างเป็น 

รูปธรรม	เร่งพฒันาความแขง็แกร่งทางการศกึษาให้ผู้ เรียนทกุระดบัทกุประเภท	เร่งปรับระบบสนบัสนนุ 

การจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน	 ประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมิน

หลกัสตูรและการสอนการพฒันาทางวิชาชีพ	ยกระดบัความแขง็แกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหาร

สถานศกึษา	 ให้ครูเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถและทกัษะท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจดัการและเป็นผู้น�าทางวิชาการ	 เร่งสร้างระบบ 

ให้เป็นองค์กรคณุภาพท่ีแข็งแกร่ง	 และมีประสิทธิภาพ	 มีความสามารถรับผิดชอบการจดัการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานท่ีมีคุณภาพ	 และมาตรฐานได้เป็นอย่างดีเร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมี 
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ความเข้มแขง็	มีแรงบนัดาลใจ	และมีวิสยัทศัน์ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีชดัเจนเป็นสถานศกึษา

คณุภาพและมีประสทิธิภาพ	สามารถจดัการเรียนการสอนได้อยา่งมีคณุภาพและมาตรฐานระดบัสากล	

และมีนโยบายการประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรมสร้างวฒันธรรมใหมใ่นการท�างาน	 เร่งรัดการกระจาย 

อ�านาจและความรับผิดชอบ	ปรับปรุงระบบของโรงเรียน	 ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท�า	 การมีส่วนร่วม	 

และการประสานงาน	สามารถใช้เครือข่ายการพฒันาการศกึษาระหว่างโรงเรียนกบัโรงเรียน	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 องค์กรวิชาชีพ	 กลุ่มบคุคล	องค์กรเอกชน	องค์กรชมุชน	 และองค์กรสงัคมอ่ืน	 

ในการเสริมสร้างคณุภาพและประสทิธิภาพ	มุง่สร้างพลเมืองดีและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมพหวุฒันธรรมได้ 

และท�าให้การศึกษาน�าการแก้ปัญหาส�าคัญของสังคมและทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพ

สถานศกึษาท่ีพฒันาล้าหลงั	 และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้คณุภาพ	 เพ่ือไม่ให้ผู้ เรียนต้องเสียโอกาส 

ได้รับการศกึษาท่ีมีคณุภาพ	(ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	เขต	8,	2559:	32)	

	 ดงันัน้	สถานศกึษาทกุแหง่จงึจ�าเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการบริหารสถานศกึษา	เพ่ือให้บรรลุ

ตามนโยบายท่ีก�าหนดขึน้การบริหารเชิงกลยทุธ์	 เป็นกระบวนการตดัสินใจในการบริหารจดัการ	 เป็น 

การก�าหนดการด�าเนินการท่ีเป็นงานส�าคญัท่ีผู้บริหารระดบัสงู	ใช้เป็นแนวทางให้การบริหารนัน้มีทิศทาง

และเกิดประสทิธิภาพในการท�างานขององค์การ	ซึง่รวมไปถงึการวิเคราะห์สิง่แวดล้อมทัง้ภายนอกและ

ภายในองค์การ	 เป็นการก�าหนดกลยทุธ์การด�าเนินงาน	การประเมินผล	และการควบคมุ	การบริหาร

เชิงกลยทุธ์	จงึเน้นการตรวจสอบและการประเมินผล	โอกาส	และภยัคกุคาม	หรือเรียกวา่การวิเคราะห์

จดุแข็งและจดุอ่อน	ขององค์การ	 ซึง่มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงในการบริหารคณุการศกึษาให้มีคณุภาพ	

ดงัท่ี	สภุาพร	ภิรมย์เมือง	(2556:	3)	กลา่ววา่การบริหารกลยทุธ์เป็นหวัใจของงานบริหารโดยผู้บริหาร

จะต้องวางแผนกลยทุธ์ท่ีชาญฉลาด	 ก�าหนดกลยทุธ์ท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนแต่เป็นความแตกต่างเชิง

สร้างสรรค์	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้องค์กรปฏิบตัิงานได้สมบรูณ์มากย่ิงขึน้	 เชน่เดียวกนักบัท่ีส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 (2554:	 2)	 ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี	้ 2	 ปีว่า	 การพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาจ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องใช้การบริหารเชิงกลยทุธ์มาบริหารจดัการศกึษาในเชิงคณุภาพโดยมี

การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นกลไกท่ีส�าคญัประการหนึง่ท่ีสามารถขบัเคลื่อนการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาให้ด�าเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง	ปฏิบตังิานได้อยา่งเป็นระบบและมีคณุภาพตามมาตรฐาน	

	 จากนโยบายส่งเสริมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาดังท่ีกล่าวมาแล้ว	 

ดงันัน้	 เป้าหมายการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง	 (พ.ศ.	 2552-2561)	มุ่งเน้นพฒันาคณุภาพ

และมาตรฐานการศกึษา	การเพ่ิมโอกาสทางการศกึษาและการเรียนรู้	 และการสง่เสริมให้มีสว่นร่วม

ของทกุภาคสว่น	ทัง้นีเ้พ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพ	เพราะคณุภาพและมาตรฐาน

การศึกษาเป็นสิ่งส�าคญัท่ีทกุฝ่ายท่ีมีส่วนในการจดัการศึกษาต้องตระหนกัและด�าเนินการจนบรรลุ

ผลในท่ีสดุ	 ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นกลไกส�าคญัในการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน 

การศกึษาของไทยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ	ด้วยเหตนีุพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2545	และ	(ฉบบัท่ี	3)	พ.ศ.	2553	จงึก�าหนดให้หนว่ยงานต้นสงักดัและ
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สถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา	และให้ถือวา่การประกนัคณุภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง	 (ส�านกังาน 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน,	 2554:	 7)	 จากผลการประเมินการติดตามและประเมินผล 
ของส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต	 8	 (ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 
เขต	 8,	 2559:	 18)	พบปัญหาตวับง่ชีท่ี้	 3	 คือ	ผลการศกึษาของผู้ เรียนทกุระดบัการศกึษามีคณุภาพ 
ตามหลักสูตรอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง	 ส�านักงานเขตพืน้ท่ีจึงได้ก�าหนดจุดเน้นการด�าเนินงาน 
และก�าหนดกลยุทธ์การบริหาร	 ปีงบประมาณ	 2559	 จ�านวน	 4	 กลยุทธ์	 และเน้นกลยุทธ์ท่ี	 1 
คือ	 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 (ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
มธัยมศึกษา	 เขต	 8,	 2559:	 35-36)	 โดยมีจุดเน้นในการบริหาร	 คือ	 โรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรอง 
คุณภาพ	 และโรงเรียนท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

จะต้องได้รับการแก้ไข	 ช่วยเหลือ	 นิเทศ	 ติดตามและประเมินผลโดยส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
ท�าหน้าท่ีส่งเสริม	 สนบัสนนุและเป็นผู้ประสานงานหลกัให้โรงเรียนท�าแผนพฒันาเป็นรายโรงเรียน 
ร่วมกบัผู้ปกครอง	ชมุชน	และองค์กรอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องโดยหนว่ยงานในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานทกุระดบัทัง้ส่วนกลาง	ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา	และสถานศกึษาส่งเสริม 
การระดมทรัพยากรในการพฒันาคณุภาพการศกึษาตอ่ไป
	 จากความเป็นมาท่ีกล่าวมาข้างต้นพบว่า	 สถานศึกษาหลายแห่งยังมีปัญหาในการน�า 
กลยุทธ์มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือท่ีจะพฒันาการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนให้บรรลตุามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ	 ตามเกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนด	และจากการศกึษาการจดัท�ากลยทุธ์ของเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา
เขต	8	พบวา่	กลยทุธ์ท่ีส�าคญัในการพฒันาคือ	กลยทุธ์ท่ี	1	การพฒันาคณุภาพการศกึษาของผู้ เรียน 
ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	กลยทุธ์ท่ี	 2	 การเพ่ิมโอกาสในการใช้ความสามารถเต็มตามศกัยภาพ 
และมีคุณภาพ	 กลยุทธ์ท่ี	 3	 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และกลยุทธ์ท่ี	 4 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน	 ซึ่งถือเป็นเป้าหมายส�าคัญใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้การด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	 ผู้ วิจัยจึงมี 
ความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคณุภาพภายใน 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวดัราชบุรี	 เพ่ือให้บรรลุจุดหมายตามนโยบายต่าง	 ๆ	 และ 
ก่อให้เกิดผลส�าเร็จตามเป้าประสงค์ในการบริหารคณุภาพการศกึษา	และการด�าเนินงานการประกนั
คณุภาพการศกึษาให้เกิดการพฒันาท่ีมีประสทิธิภาพตอ่ไป	

วัตถุประสงค์
	 1.	เพ่ือศกึษาระดบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ
	 2.	เพ่ือศกึษาระดบัการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐ

ในจงัหวดัราชบรีุ
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	 3.	 เพ่ือวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกัน

คณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

 ตวัแปรการวจิยั

	 1.		 ตวัแปรต้น	 คือ	 กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ของ	Wheelen	&	Hunger	 (2015:	 48)	

ประกอบด้วย	 1)	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 2)	 การก�าหนดกลยุทธ์	 3)	 การปฏิบตัิตามกลยุทธ์	 

และ	4)	การควบคมุและประเมินผล

	 2.		 ตวัแปรตาม	 คือ	 หลกัเกณฑ์และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ 

สถานศกึษาตามกฎกระทรวงวา่ด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา	พ.ศ.	2553	

(ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,	2554:	14-15)	ซึง่ประกอบด้วย	1)	ก�าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา	 2)	 จัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ	 

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	3)	จดัระบบบริหารและสารสนเทศ	4)	ด�าเนินงานตามแผน

พฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา		5)	จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา	6)	จดัให้มี 

การประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	7)	จดัท�ารายงานประจ�าปีท่ีเป็น

รายงานประเมินคณุภาพภายใน	และ	8)	จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง

	 โดยผู้วิจยัได้น�าเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั	ดงันี ้

6 
 

1. ตัวแปรต้น คือ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ Wheelen& Hunger (2015: 48)
ประกอบด้วย1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การกําหนดกลยทุธ์ 3) การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ และ4) การ
ควบคมุและประเมินผล 
 2. ตัวแปรตาม คือ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
(สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2554: 14-15) ซึ่งประกอบด้วย 1) กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา3) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา 5) จดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา6) จดัให้มีการประเมิน
คณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา7) จดัทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คณุภาพภายในและ 8) จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 
 โดยผู้วิจยัได้นําเสนอกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้
 
                  ตวัแปรต้น                           ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
2. การกําหนดกลยทุธ์  
3. การปฏิบตัติามกลยทุธ์ 
4. การควบคมุและประเมินผล 

 

การดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
1. กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
2. จัด ทํ าแผนพัฒนาการจัดกา รศึกษาของ

สถานศึกษา ท่ีมุ่ งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  

3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศกึษา  
5. จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
6. จัดใ ห้ มีการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
7. จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมิน

คณุภาพภายใน  
8. จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

อยา่งตอ่เน่ือง 
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สมมุตฐิานการวจิยั
	 การบริหารเชิงกลยุทธ์	 ประกอบด้วย	 การตรวจสอบสภาพแวดล้อม	 การจัดท�ากลยุทธ์	 

การปฏิบตัิตามกลยุทธ์	 และการประเมินผลและการควบคุม	 เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

ค�าจ�ากัดความตวัแปรการวจิยั
	 1.		 การบริหารเชิงกลยทุธ์	หมายถงึ	การบริหารโรงเรียนมธัยมของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	อยา่งมี

ระบบท่ีต้องอาศยัวิสยัทศัน์ของผู้น�า	และอาศยัการวางแผนการบริหารองค์การโดยรวมอยา่งมีขัน้ตอน	

โดยให้มีกลยทุธ์หลกัและกลยทุธ์การแข่งขนั	 เป็นการก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานขององค์การ

ในระยะยาวซึง่มีกระบวนการท่ีประกอบด้วย	การศกึษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและ

ภายในองค์การเพ่ือสร้างแผนกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัโอกาสและภยัคกุคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก	

วิเคราะห์จดุอ่อนและจดุแข็งขององค์การ	 โดยน�าทรัพยากรการบริหารมาใช้ตามขัน้ตอนการบริหาร	

เพ่ือให้การด�าเนินงานสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล	โดยจะประกอบไปด้วย	4	องค์ประกอบ	ดงัตอ่ไปนี ้

	 	 1.1		 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 หมายถึง	 กระบวนการท่ีโรงเรียนก�าหนดขัน้ตอน 

ในกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์	 โดยการศึกษาวิเคราะห์	 ตรวจสอบ	และประเมินสภาพแวดล้อม 

ทัง้ภายในและภายนอกองค์การ	 ใช้วิธีวิเคราะห์ท่ีเรียกว่า	 “SWOT	analysis”	 เพ่ือน�าข้อมลูท่ีได้จาก 

การตรวจสอบเผยแพร่ให้บคุคลส�าคญัภายในโรงเรียนได้ทราบ	

	 	 1.2		 การก�าหนดกลยุทธ์	 หมายถึง	 กระบวนการก�าหนดทิศทางของโรงเรียน	 ผ่าน 

การก�าหนด	 วิสยัทศัน์	พนัธกิจ	 วตัถปุระสงค์กลยทุธ์แนวทางของนโยบาย	และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของ

โรงเรียนอยา่งชดัเจน

	 	 1.3		 การปฏิบตัติามกลยทุธ์	หมายถงึ	กระบวนการการน�ากลยทุธ์	และนโยบายไปพฒันา

โดยผา่นการบริหารงานงบประมาณ	และระเบียบวิธีการปฏิบตังิาน	ซึง่ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงทัง้ใน

ด้านวฒันธรรม	โครงสร้างการท�างานหรือการบริหารองค์การ

	 	 1.4		 การควบคมุและประเมินผลหมายถงึกระบวนการการตรวจสอบประเมินผลกิจกรรม	

และผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน	 เพ่ือน�าผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงมาเปรียบเทียบกับผล 

การด�าเนินงานท่ีต้องการ	และใช้ข้อมลูจริงเพ่ือด�าเนินการแก้ไขปัญหา	หรือพฒันาตอ่ไป

	 2.		 การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน	 หมายถึง	 การด�าเนินงานของโรงเรียน

มัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี	 ตามนโยบาย	 เป้าหมาย	 และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษา	 โดยสถานศึกษาร่วมมือกบัชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกนัปรับปรุงคณุภาพ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา	 ด้วยการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ	 สร้างความมัน่ใจและเป็น 

หลกัประกนัคณุภาพในการจดัการศกึษาตอ่ชมุชน	ผู้ปกครอง	ซึง่ประกอบด้วย	8	ขัน้ตอน	ดงัตอ่ไปนี ้
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	 	 2.1		 ด้านก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	หมายถึง	 การก�าหนดมาตรฐาน

การศกึษาของโรงเรียนสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและมาตรฐานการศกึษาของชาต	ิ

มีการก�าหนดเอกลกัษณ์อตัลกัษณ์	 ของโรงเรียน	 มีโครงการหรือกิจกรรมของสถานศกึษาสอดคล้อง 

และรองรับมาตรฐานและตวัชีว้ดัตามมาตรฐานการศกึษาครอบคลมุสาระการเรียนรู้และกระบวนการ

เรียนรู้	โดยค�านงึถงึศกัยภาพของผู้ เรียน	ชมุชนและท้องถ่ิน

	 	 2.2		 จดัท�าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศกึษา	หมายถึง	 การศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการจ�าเป็นของโรงเรียน	

ก�าหนดวิสยัทศัน์	พนัธกิจ	 เป้าหมายและความส�าเร็จของการพฒันา	ก�าหนดวิธีด�าเนินงานท่ีมีข้อมลู 

เชิงประจกัษ์อ้างอิงได้	 การพฒันาหลกัสตูรของโรงเรียน	การจดัประสบการณ์การเรียนรู้	 กระบวนการ

เรียนรู้	การสง่เสริมการเรียนรู้	การวดัและประเมินผล	การพฒันาบคุลากร	ก�าหนดแหลง่วิทยากรภายนอก	

ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของบคุลากรและผู้ เรียน	 ก�าหนดบทบาทการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง	 ก�าหนด 

การใช้งบประมาณและทรัพยากรและจดัท�าแผนปฏิบตักิารประจ�าปี

	 	 2.3		 จดัระบบบริหารและสารสนเทศ	หมายถงึ	การจดัโครงสร้างการบริหาร	การแตง่ตัง้

คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายใน	การก�าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประกนัคณุภาพภายใน	การก�าหนดแนวทางการประกนัคณุภาพ	ก�ากบัตดิตามการด�าเนินงานประกนั

คณุภาพภายใน	การจดัเก็บข้อมลูเป็นหมวดหมูส่ะดวกในการน�าไปใช้	 มีระบบข้อมลูสารสนเทศอยา่ง

เพียงพอ	ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั

	 	 2.4		 ด�าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา	หมายถึง	 การจดัท�า

ปฏิทินการปฏิบตัิงาน	การตรวจสอบโครงการในแผนปฏิบตัิการ	การด�าเนินตามแผนพฒันาการจดั 

การศกึษาของโรงเรียน	โดยก�าหนดผู้ รับผิดชอบชดัเจน	ก�ากบั	ตดิตามการด�าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง	และ

รายงานผลการด�าเนินงานเม่ือเสร็จสิน้โครงการ

	 	 2.5		 จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา	หมายถงึ	การแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน	 จัดท�าหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึง 

ความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงานการรายงานโครงการ/กิจกรรม	 การระบขุัน้ตอนของการด�าเนินงาน 

และการรายงานปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ

	 	 2.6		 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 

หมายถึง	 การก�าหนดเป้าหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน	 

การจดัท�าคู่มือและปฏิทินการวดัผลอย่างเป็นระบบ	 การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใช้วิธีการ 

ท่ีเหมาะสมและหลากหลาย	 จดัท�าข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ไว้ 

อยา่งเป็นระบบ

	 	 2.7		 จดัท�ารายงานประจ�าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน	หมายถึง	 การจดัท�า

รายงานคณุภาพประจ�าปี	ท่ีระบคุวามส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนดในแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา	
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โดยจดัท�ารายงานการประเมินตนเอง	 (SAR)	การจดัท�ารายงานคณุภาพการศกึษาประจ�าปีเสนอผล
การประเมินตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั	หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง	และเปิดเผยตอ่สาธารณะชน
	 	 2.8		 จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง	หมายถงึ	การสง่เสริม	สนบัสนนุ
ให้มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง	 การตรวจสอบ	 ติดตาม	 และพฒันาระบบ 
การประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ	 การน�าผลการประเมินภายในไปใช้เป็นข้อมูลใน 
การจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีในปีการศึกษาต่อไป	 การรักษาสภาพผลการประกันคุณภาพ 
การศึกษาและพฒันาให้เป็นระบบในปีการศึกษาต่อไป	 และการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
ในการรักษาสภาพระบบการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน

วธีิด�าเนินการ
	 การวิจยัเร่ือง	 การบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคณุภาพภายใน 
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา	 (descriptiveresearch)	
โดยใช้ผู้บริหารสถานศกึษา	และครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุเป็นหนว่ยวิเคราะห์	
(unit	of	analysis)	
	 ประชากร	ได้แก่ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี	้ได้แก่	ผู้บริหารสถานศกึษา	และครูในโรงเรียน
มธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	 ในปีการศกึษา	 2559	ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษาจ�านวน	
82	คน	จ�านวนครู	1,564	คน	รวม	1,646	คน
	 กลุ่มตวัอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรี	 ในปี 
การศกึษา	2559	 โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ	Krejcie	&	Morgan	 (1970:	607-610	 
อ้างถึงใน	สวิุมล	ติรกานนัท์,	 2557:	 179-180)	 ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่าง	 จ�านวน	313	คน	 โดยใช้วิธี 
การสุม่แบบแบ่งชัน้ตามสดัสว่น	 (proportional	 stratified	 random	 sampling)	 กระจายตามขนาด 
ของโรงเรียนดงัปรากฏในตารางท่ี	1

ตารางที่ 1	จ�านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
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การประเมินตนเอง (SAR) การจดัทํารายงานคณุภาพการศึกษาประจําปีเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานต้น
สงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผยตอ่สาธารณะชน 
  2.8 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง การสง่เสริม สนบัสนนุให้มีการ
จดัระบบประกนัคณุภาพภายในอยา่งตอ่เน่ือง การตรวจสอบ ติดตาม และพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ การนําผลการประเมินภายในไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีในปี
การศึกษาต่อไป การรักษาสภาพผลการประกันคณุภาพการศึกษาและพฒันาให้เป็นระบบในปีการศึกษาต่อไป 
และการมีสว่นร่วมจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการรักษาสภาพระบบการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน 

 
วธีิดาํเนินการ 

การวิจยัเร่ือง การบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีสง่ผลตอ่การดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptiveresearch) โดยใช้ผู้ บริหาร
สถานศกึษา และครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  
 ประชากร ได้แก่ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียน
มธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ในปีการศกึษา 2559 ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศกึษาจํานวน 82 คน 
จํานวนครู 1,564 คน รวม 1,646 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ในปีการศกึษา 
2559 โดยใช้ตารางกําหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie& Morgan (1970: 607-610 อ้างถึงในสวุิมล  ติร
กานนัท์, 2557: 179-180) ได้จํานวนกลุ่มตวัอย่างจํานวน 313 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตาม
สดัสว่น (proportional stratified random sampling) กระจายตามขนาดของโรงเรียนดงัปรากฏในตารางท่ี 
1 
ตารางที่ 1จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 

จังหวัด ขนาดโรงเรียน (แห่ง) 
ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 

ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครู 

ราชบุรี 

ขนาดเลก็ (7) 14 164 3 31 
ขนาดกลาง (11) 21 315 4 60 
ขนาดใหญ่ (4) 17 230 3 44 
ขนาดใหญ่พิเศษ (4) 30 855 6 162 
รวมทัง้สิน้ 1,646 313 
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 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ

	 ผู้ วิจยัศกึษา	แนวคดิ	หลกัการ	ทฤษฎี	เอกสาร	และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์	

และการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน	แล้วก�าหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบสอบถาม

ก�าหนดพฤติกรรมบ่งชีใ้ห้ครอบคลุมนิยามตัวแปร	 และน�ามาจัดท�าเป็นข้อกระทงค�าถามส�าหรับ 

การวิจัยโดยผ่านค�าแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา	 น�ากระทงค�าถามท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 

จ�านวน	3	ทา่น	ตรวจสอบความตรงด้านเนือ้หา	(content	validity)	ของข้อกระทงค�าถาม	แล้วน�ามาหา 

คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค�าถามและวตัถปุระสงค์	(Index	of	Item	Objective	Congruence:	 

IOC)	โดยเลือกเฉพาะข้ท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่ง	0.67	ถงึ	1.00	ได้กระทงค�าถามการบริหาร

เชิงกลยทุธ์	จ�านวน	22	ข้อ	และกระทงค�าถามการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน	

จ�านวน	 46	 ข้อ	 แก้ไขข้อกระทงค�าถามแล้วจดัแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุและ

อาจารย์ท่ีปรึกษา	น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (tryout)	กบัผู้บริหารสถานศกึษา	และครูในโรงเรียน

มธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง	จ�านวน	30	คน	น�าแบบสอบถามท่ีรับกลบัคืนมา	 

ตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียง	 (reliability)	 โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา	 (	 	 	 –	 coefficient) 

ของ	Cronbach	(1970:	161	อ้างถงึใน	สวุิมล	ตริกานนัท์,	2551:	156)	คณุภาพด้านความเท่ียงของ

การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนได้คา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาเทา่กบั	0.95	และคณุภาพด้านความเท่ียง

ของการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน	 ได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั	 0.83	 

และปรับปรุงข้อกระทงค�าถามในด้านการใช้ภาษา	ให้มีความเหมาะสมและถกูต้อง	โดยผา่นการแนะน�า

ของอาจารย์ท่ีปรึกษา	และจดัท�าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือน�าไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่ง

 การเกบ็รวมรวมข้อมูล

	 ผู้ วิจยัขอความอนเุคราะห์จากส�านกังานบณัฑิตศกึษา	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม	เพ่ือจดัท�า

หนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูไปยงัหนว่ยงานตา่ง	ๆ	ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งด�าเนินการ

จดัสง่แบบสอบถาม	จ�านวน	313	ฉบบั	ไปยงัผู้บริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดัราชบรีุ

เพ่ือขอความอนเุคราะห์ตอบค�าถามในแบบสอบถาม	และคดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบรูณ์ได้

จ�านวน	267	ฉบบั	คดิเป็นร้อยละ	85.30

 การวเิคราะห์ข้อมูล

	 ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	 โดยการวิเคราะห์ระดับ 

การบริหารเชิงกลยทุธ์และการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียน	(				)		สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	 (S.D.)	 และแปลความหมาย	 โดยผู้วิจยัน�าคา่เฉลี่ยไปเทียบกบัเกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตาม

แนวความคดิของบญุชม	ศรีสะอาด	(2556:	121)	ดงันี ้

	 คา่เฉลีย่		4.51-5.00		 แสดงวา่มีการบริหารเชิงกลยทุธ์/การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ภายในของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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	 คา่เฉลี่ย		3.51-4.50		 แสดงวา่มีการบริหารเชิงกลยทุธ์/การด�าเนินงานการประกนั		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณุภาพภายในของโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก

	 คา่เฉลี่ย		2.51-3.50		 แสดงวา่มีการบริหารเชิงกลยทุธ์/การด�าเนินงานการประกนั		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณุภาพภายในของโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง

	 คา่เฉลี่ย		1.51-2.50		 แสดงวา่มีการบริหารเชิงกลยทุธ์/การด�าเนินงานการประกนั		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณุภาพภายในของโรงเรียนอยูใ่นระดบัน้อย

	 คา่เฉลี่ย		1.00-1.50		 แสดงวา่มีการบริหารเชิงกลยทุธ์/การด�าเนินงานการประกนั		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณุภาพภายในของโรงเรียนอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ

	 ส�าหรับการวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวดัราชบุรี	 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ 

ขัน้ตอน	(stepwise	multiple	regression	analysis)

ผลการวจิยั
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพ

ภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัการบริหารเชงิกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศกึษาของรัฐ 

ในจงัหวัดราชบุรี

	 การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก	(				=	4.15,	S.D.	=	0.55)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	การบริหารเชิงกลยทุธ์ของ

โรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐอยู่ในระดบัมากทกุด้าน	 โดยพบว่าการก�าหนดกลยทุธ์อยู่ในล�าดบัสงูสดุ	 

(					=	4.25,	S.D.	=	0.59)	รองลงมาคือ	การปฏิบตัติามกลยทุธ์	(					=	4.23,	S.D.	=	0.61)	การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม	(					=	4.08,	S.D.	=	0.63)	และการควบคมุและประเมินผล	(					=	4.05,	S.D.	=	0.66)	

ตามล�าดบัดงัปรากฏในตารางท่ี	2
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
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 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
โครงสร้างประกอบไปด้วย 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสว่นบคุคล ตอนท่ี 2 สอบถาม
เก่ียวกับระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียน มีรูปแบบเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั สอบถามเก่ียวกับบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉลี่ยไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ระดบัและล�าดบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียน 

	 	 มธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

มัธยมศกึษาของรัฐในจงัหวัดราชบุรี

	 การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(					=	4.22,	S.D.	=	0.52)	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	การจดั

ให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองอยูใ่นล�าดบัสงูสดุ	(					=	4.27,	S.D.	=	0.62)	รองลง

มาคือ	การก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	(			 	 	=	4.24,	S.D.	=	0.55)	และการจดัให้มี 

การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาอยู่ในล�าดบัต�่าสดุ	 (	 	 	 =	 4.14,	 S.D.	 =	 0.61)	 ดงัปรากฏ 

ในตารางท่ี	3

9 
 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

 เคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วกําหนดรูปแบบและโครงสร้างของ

แบบสอบถาม แบบสอบถามบทบาทของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน มี
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ผู้บริหารสถานศกึษาและสอบถามเก่ียวกบัประสทิธิผลของโรงเรียน ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือตามคํานิยาม
ศพัท์ตวัแปร โดยผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากบั 0.67 และ 1.00 ได้ข้อกระทงคําถาม บทบาทของ
ผู้บริหารสถานศกึษา จํานวน 24 ข้อ และประสิทธิผลของโรงเรียน จํานวน 29 ข้อ จากนัน้หาค่าความเท่ียง 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ได้คา่ความเท่ียงของแบบสอบถามบทบาทของผู้บริหาร
สถานศกึษาเท่ากบั 0.98 และคา่ความเท่ียงของแบบสอบถามประสทิธิผลของโรงเรียนเท่ากบั 0.98 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจดัสง่แบบสอบถาม จํานวน 317 ฉบบั พร้อมหนงัสือถึงผู้บริหารสถานศกึษาของโรงเรียนใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพ่ือขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลูจากครูในสถานศกึษาของรัฐในโรงเรียนประถมศกึษา
จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
หาค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจยันําค่าเฉล่ียไปเทียบกบั
เกณฑ์ขอบเขตคา่เฉลี่ยตามแนวความคดิของบญุชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 
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จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมาจํานวน 317 ฉบบั 
คดิเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดบับทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษาของรัฐในจงัหวดัสมทุรสาคร ใช้การ
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คา่เฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง บทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาอยูใ่นระดบัท่ีมาก 

อาํเภอ ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
1. อําเภอเมือง 
2. อําเภอบ้านแพ้ว 
3. อําเภอกระทุ่มแบน 

931 
314 
534 

166 
56 
95 

รวม 1,779 317 

12 
 

  (n = 267) 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน

มัธยมศึกษา 
�̅ S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 4.08 0.63 มาก 3 
2. การกําหนดกลยทุธ์ 4.25 0.59 มาก 1 
3. การปฏิบตัติามกลยทุธ์   4.23 0.61 มาก 2 
4. การควบคมุและประเมินผล 4.05 0.66 มาก 4 

รวม 4.15 0.55 มาก  
 

 ตอนที่ 2ผลการวิเคราะห์ระดบัการดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 
 การดําเนินงานการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐในจงัหวดัราชบุรีโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x�= 4.22, S.D. = 0.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การจดัให้มีการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองอยู่ในลําดบัสงูสดุ (x�= 4.27, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ การ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา (x�= 4.24, S.D. = 0.55) และการจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาอยูใ่นลําดบัต่ําสดุ(x�= 4.14, S.D. = 0.61)ดงัปรากฏในตารางท่ี 3 
 
 
ตารางที่3 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัและลําดบัการดําเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน
 ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ระดบัและล�าดบัการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพ 

	 	 ภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ
13 

 

                           (n = 267) 
การดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายใน �̅ S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  4.24 0.55 มาก 2 
2. จดัทําแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
    ท่ีมุง่คณุภาพ ตามมาตรฐานการศกึษา 
    ของสถานศกึษา  

 
4.19 

 
0.58 

 
มาก 

 
7 

3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  4.20 0.58 มาก 6 
4. ดําเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ 
    สถานศกึษา  

 
4.24 

 
0.61 

 
มาก 

 
3 

5. จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 4.14 0.61 มาก 8 
6. จดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  

 
4.24 

 
0.62 

 
มาก 

 
4 

7. จดัทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คณุภาพภายใน  

 
4.22 

 
0.61 

 
มาก 

 
5 

8. จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 4.27 0.62 มาก 1 
รวม 4.22 0.52 มาก  

 
 ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ ส่งผลต่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 

การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ประกอบด้วย การควบคมุ
และประเมินผล(X4) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (X1) การกําหนดกลยทุธ์ (X2) และการปฏิบตัิตามกลยทุธ์
(X3) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผนัของการดําเนินงานการ
ประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ(Ytot) ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.721 ซึง่แสดงว่าการควบคมุและประเมินผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยทุธ์ และการปฏิบตัิตามกลยทุธ์ ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของ
รัฐในจังหวัดราชบุรีและสามารถร่วมกันทํานายการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มธัยมศกึษาของรัฐ ได้ร้อยละ 72.10 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ 
 
 Y�tot  = 0.93 + 0.29 (X4) + 0.20 (X1) + 0.16 (X2) + 0.14 (X3) 

 ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์การบริหารเชงิกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศกึษาของรัฐในจงัหวัดราชบุรี

	 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี	 ประกอบด้วย 

การควบคมุและประเมินผล	 (X
4
)	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 (X

1
)	 การก�าหนดกลยทุธ์	 (X

2
)	 และ 

การปฏิบตัิตามกลยทุธ์	 (X
3
)	 เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความ

แปรผนัของการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	

(Y
tot
)	ได้อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั	.01	โดยมีคา่ประสทิธิภาพในการท�านาย	(R2)	เทา่กบั	0.721	

ซึง่แสดงวา่การควบคมุและประเมินผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	การก�าหนดกลยทุธ์	และการปฏิบตัิ

ตามกลยทุธ์	ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุและสามารถร่วมกนัท�านายการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ	 ได้ร้อยละ	 72.10	 โดยสามารถเขียน 

สมการพยากรณ์ได้	ดงันี ้
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	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดบิ	คือ

	 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน	คือ

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีส่งผลต่อ 

	 	 การ	ด�าเนินงาน		การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ

14 
 

  
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
 tot  =0.37 (Z4)  + 0.24 (Z1) + 0.18  (Z2) + 0.17 (Z3) 
 
ตารางที่ 4ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีสง่ผลต่อการดําเนินงาน
  การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 

           (n =267) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 4 52.52 13.13 169.51** .00 
Residual 262 20.29 0.08   

Total 266 72.81    
ตวัแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 0.93  0.13 7.01** .00 
การควบคมุและประเมินผล(X4) 0.29 0.37 0.04 6.85** .00 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (X1) 0.20 0.24 0.04 4.60** .00 
การกําหนดกลยทุธ์ (X2) 0.16 0.18 0.05 3.29** .00 
การปฏิบตัติามกลยทุธ์  (X3) 0.14 0.17 0.05 3.08** .00 

**มีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 
       R = 0.849  R2 = 0.721  SEE = 0.278  
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้
 1. จากผลการวิจยัพบว่า การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การกําหนดกลยทุธ์มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมาคือ การ
ปฏิบตัิตามกลยทุธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ การควบคมุและประเมินผลตามลําดบัทัง้นีเ้พราะผู้บริหาร
และครูตระหนกัถึงความสําคญัของหลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นกรอบการกําหนดทิศทางการดําเนินงานภายใน
โรงเรียน โดยทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวข้องจะต้องทําการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัตา่ง  ๆจดุแข็งและจดุอ่อนภายใน
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพ่ือจัดทําแผนงานดําเนินการท่ีเหมาะสม และทําให้งานประสบผลสําเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของจิระศกัดิ์ ทบุจ๋ิว (2557: 165-166) ได้ศึกษาเร่ือง  การบริหาร
เชิงกลยุทธ์กบัการปฏิบตัิงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

14 
 

  
สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
 tot  =0.37 (Z4)  + 0.24 (Z1) + 0.18  (Z2) + 0.17 (Z3) 
 
ตารางที่ 4ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนการบริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีสง่ผลต่อการดําเนินงาน
  การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 

           (n =267) 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 4 52.52 13.13 169.51** .00 
Residual 262 20.29 0.08   

Total 266 72.81    
ตวัแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ b Beta SEb t Sig. 
คา่คงท่ี 0.93  0.13 7.01** .00 
การควบคมุและประเมินผล(X4) 0.29 0.37 0.04 6.85** .00 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (X1) 0.20 0.24 0.04 4.60** .00 
การกําหนดกลยทุธ์ (X2) 0.16 0.18 0.05 3.29** .00 
การปฏิบตัติามกลยทุธ์  (X3) 0.14 0.17 0.05 3.08** .00 

**มีนยัสําคญัท่ีระดบั .01 
       R = 0.849  R2 = 0.721  SEE = 0.278  
 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี ้
 1. จากผลการวิจยัพบว่า การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การกําหนดกลยทุธ์มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมาคือ การ
ปฏิบตัิตามกลยทุธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ การควบคมุและประเมินผลตามลําดบัทัง้นีเ้พราะผู้บริหาร
และครูตระหนกัถึงความสําคญัของหลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นกรอบการกําหนดทิศทางการดําเนินงานภายใน
โรงเรียน โดยทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวข้องจะต้องทําการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัตา่ง  ๆจดุแข็งและจดุอ่อนภายใน
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพ่ือจัดทําแผนงานดําเนินการท่ีเหมาะสม และทําให้งานประสบผลสําเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของจิระศกัดิ์ ทบุจ๋ิว (2557: 165-166) ได้ศึกษาเร่ือง  การบริหาร
เชิงกลยุทธ์กบัการปฏิบตัิงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

อภปิรายผล
	 จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้	ดงันี ้

	 1.	จากผลการวิจยัพบวา่	การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 การก�าหนดกลยุทธ์มีค่าเฉลี่ย 

มากท่ีสดุ	 รองลงมาคือ	 การปฏิบตัิตามกลยทุธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 และการควบคมุและ

ประเมินผลตามล�าดับ	 ทัง้นีเ้พราะผู้ บริหารและครูตระหนักถึงความส�าคัญของหลักการบริหาร 

เชิงกลยทุธ์เป็นกรอบการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานภายในโรงเรียน	 โดยทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 

จะต้องท�าการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัตา่ง	ๆ 	จดุแขง็และจดุออ่นภายในสภาพแวดล้อมของโรงเรียน	

13 
 

                           (n = 267) 
การดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายใน �̅ S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  4.24 0.55 มาก 2 
2. จดัทําแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
    ท่ีมุง่คณุภาพ ตามมาตรฐานการศกึษา 
    ของสถานศกึษา  

 
4.19 

 
0.58 

 
มาก 

 
7 

3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  4.20 0.58 มาก 6 
4. ดําเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ 
    สถานศกึษา  

 
4.24 

 
0.61 

 
มาก 

 
3 

5. จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 4.14 0.61 มาก 8 
6. จดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  

 
4.24 

 
0.62 

 
มาก 

 
4 

7. จดัทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คณุภาพภายใน  

 
4.22 

 
0.61 

 
มาก 

 
5 

8. จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 4.27 0.62 มาก 1 
รวม 4.22 0.52 มาก  

 
 ตอนที่ 3ผลการวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ ส่งผลต่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในจังหวัดราชบุรี 

การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ ประกอบด้วย การควบคมุ
และประเมินผล(X4) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (X1) การกําหนดกลยทุธ์ (X2) และการปฏิบตัิตามกลยทุธ์
(X3) เป็นตวัแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผนัของการดําเนินงานการ
ประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ(Ytot) ได้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01โดยมีค่าประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เท่ากบั 0.721 ซึง่แสดงว่าการควบคมุและประเมินผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยทุธ์ และการปฏิบตัิตามกลยทุธ์ ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของ
รัฐในจังหวัดราชบุรีและสามารถร่วมกันทํานายการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
มธัยมศกึษาของรัฐ ได้ร้อยละ 72.10 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดงันี ้
 สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปคะแนนดบิ คือ 
 
 Y�tot  = 0.93 + 0.29 (X4) + 0.20 (X1) + 0.16 (X2) + 0.14 (X3) 
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เพ่ือจดัท�าแผนงานด�าเนินการท่ีเหมาะสม	 และท�าให้งานประสบผลส�าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้	

สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของจิระศกัดิ์	ทบุจ๋ิว	(2557:	165-166)	ได้ศกึษาเร่ือง		การบริหารเชิงกลยทุธ์

กบัการปฏิบตัิงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศกึษา	 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 

เขต	8	จากผลการวิจยัท่ีพบวา่	การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาในสงักดัส�านกังานเขต 

พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา	 เขต	 8	 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 โดยเรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อย	 

ดงันี	้การก�าหนดทิศทางขององค์การ	การน�ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตักิารก�าหนดกลยทุธ์	และการวิเคราะห์

เชิงกลยทุธ์	ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้	ประสบการณ์และความสามารถ	ตลอดจนโรงเรียน

ปฏิบตัิตามวิสยัทศัน์	พนัธกิจ	 เป้าประสงค์และกลยทุธ์ของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต	8	ซึง่เป็นหนว่ยงานต้นสงักดัอยา่งชดัเจน		ท�าให้การบริหารกลยทุธ์ของสถานศกึษาเป็นการสง่เสริม

พฒันาการจดัการศกึษา	แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้	มีความสอดคล้องกนัทัง้กลยทุธ์ของส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา	เขต	8	และโรงเรียนมธัยมศกึษาในสงักดั	และได้รับความร่วมมือจากบคุลากร

ในโรงเรียนในการร่วมกนัวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก	 โอกาสและ

อปุสรรคของโรงเรียน	เป็นสว่นส�าคญัของโรงเรียนในการจดัการศกึษา	รวมทัง้มีการบริหารงบประมาณ	

ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ	มีการก�าหนดวิสยัทศัน์และร่วมกนัพฒันาจนประสบความส�าเร็จ	ดงันัน้ 

จึงแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้ให้ความส�าคญัในการบริหารเชิงกลยุทธ์และมีหลกัการบริหารโดยใช้ 

หลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์	 ซึง่โรงเรียนให้ความส�าคญัด้านการก�าหนดกลยทุธ์โดยมีผู้บริหาร	ครูและ 

ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องได้มีสว่นช่วยในการก�าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม	 ก่อเกิดเป็นวิสยัทศัน์	

พนัธกิจ	 เป้าหมาย	แผนและอตัลกัษณ์ของโรงเรียน	และน�าไปสูก่ารปฏิบตัิตามกลยทุธ์ผ่านแผนงาน	

โครงการตา่ง	ๆ 	ท่ีโรงเรียนได้วางไว้	โดยกระบวนการดงักลา่วข้างต้นนัน้จะต้องผา่นขัน้ตอนการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกหรือการวิเคราะห์	SWOT	 (SWOT	analysis)	ประกอบไปด้วย 

การวิเคราะห์จดุแข็ง	 (strengths)	 จดุอ่อน	 (weaknesses)	 โอกาส	 (opportunities)	 และภยัคกุคาม	

(threats)	เพ่ือให้เหน็ภาพรวมของโรงเรียนอยา่งชดัเจน	และเพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืนของโรงเรียนนัน้	

และสิง่ท่ีขาดไมไ่ด้คือการประเมินผลและการควบคมุกลยทุธ์	เพ่ือรักษา	พฒันาแลควบคมุประสทิธิภาพ

ของโรงเรียนตอ่ไป

	 2.	จากผลการวิจยัพบวา่	การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษา

ของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	 โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	

การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน	มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน	โดยการจดัให้มีการพฒันา

คณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง	มีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุ	รองลงมาคือ	การก�าหนดมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษาและการด�าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา	 สอดคล้องกบัผล

งานวิจยัของฎฎัฐากาญจน์		พรหมประโคน	(2555:	134-135)	ได้ศกึษาเร่ือง	สมรรถนะทางการบริหาร

ของผู้บริหารสถานศกึษาท่ีสง่ผลตอ่การด�าเนินงานประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนขนาดเลก็	สงักดั

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	 เขต	4	ผลการศกึษาพบวา่ระดบัการด�าเนินงาน
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ประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนขนาดเลก็	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	

เขต	 4	 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบวา่	 ระดบัการด�าเนิน

งานประกนัคณุภาพภายในท่ีมีคา่เฉลีย่สงูสดุ	3	ล�าดบัแรก	เรียงตามล�าดบัคือ	1)	การก�าหนดมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศกึษา	2)	การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ	และ	3)	การจดัท�ารายงานประจ�าปีท่ี

เป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในตามล�าดบั	สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยล�าดบัสดุท้าย	คือ	การด�าเนินงาน

ตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ	ดงันัน้จงึแสดงให้เหน็วา่โรงเรียนให้ความส�าคญัในการด�าเนินงาน 

การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั	 โดยใช้หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิ

ของการด�าเนินการประกนัคณุภาพภายใน	ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	8	ประการ	ซึง่ประกอบไปด้วย 

การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 การจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 

สถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพ	ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา	การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ

ด�าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	 การจัดให้มีการติดตามการจัดให้มี 

การประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	 การจดัท�ารายงานประจ�าปี 

ท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน	 และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาและพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาให้ให้มีประสทิธิภาพ	และ

เพ่ือช่วยการขบัเคลื่อนสถานศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาท่ีก�าหนดให้สามารถแข่งขนั 

ในระดบัสากลได้โดยท่ีมุง่ให้ผู้ เรียนมีคณุภาพอยูใ่นระดบัต้น	ๆ	เม่ือเข้าร่วมแขง่ขนัในเวทีโลก

	 3.	 จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	 เรียงตามล�าดบัจากมาก

ไปหาน้อย	 ได้แก่	 การควบคมุและประเมินผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	การก�าหนดกลยทุธ์	 และ

การปฏิบตัิตามกลยทุธ์	 สง่ผลตอ่การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมของรัฐ 

ในจงัหวดัราชบุรีอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .05	 โดยสามารถร่วมกนัท�านายการด�าเนินงาน 

การประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมของรัฐ	 ในจงัหวดัราชบรีุ	 ได้ร้อยละ	72.10	ทัง้นีจ้ะเห็น

ได้ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนมีความส�าคญัและสอดคล้องกับการด�าเนินงานการประกัน

คณุภาพภายในของโรงเรียนอย่างมาก	 ดงัท่ี	 วรางคณา	ผลประเสริฐ	 (2554	 :	 9-10)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 

การบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส�าคญั	 คือ	 ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางท่ีชดัเจน	 โดยก�าหนด 

วิสยัทศัน์	 ภารกิจและวตัถปุระสงค์ขององค์การอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งการก�าหนดทิศทางขององค์การ 

ดงักล่าวจะเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุ	 

ทัง้ยงัช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบ	 โดยการพิจารณาถึงปัจจยัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและ

ภายนอกองค์การ	ซึง่ท�าให้เกิดความตระหนกัตอ่การเปลี่ยนแปลงรอบด้าน	สอดคล้องกบัผลงานวิจยั

ของอมรรัตน์	 เถ่ือนทอง	 (2553:	78)	 ได้ศกึษาเร่ือง	การบริหารเชิงกลยทุธ์กบัประสทิธิผลของโรงเรียน	

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประจวบคีรีขนัธ์	 เขต	 2	ผลการวิจยัพบว่า	 ความสมัพนัธ์ระหว่าง 

การบริหารเชิงกลยทุธ์กบัประสทิธิผลของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประจวบคีรีขนัธ์
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เขต	 2	 โดยรวมมีความสมัพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับสูง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 

โดยมีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์	 เทา่กบั	 0.689	 เม่ือพิจารณาเป็นรายคู	่ พบวา่	คูท่ี่มีความสมัพนัธ์กนั 

สงูท่ีสดุ	 คือ	 การบริหารเชิงกลยทุธ์ด้านการประเมินผลและการควบคมุ	 กบัประสิทธิผลของโรงเรียน 

ด้านการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ	และคูท่ี่มีความสมัพนัธ์กนัน้อยท่ีสดุ	คือ	การบริหารเชิงกลยทุธ์ 

ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อมกับประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการบูรณาการ	 การประเมินผล

และการควบคมุจะชว่ยชีใ้ห้เหน็จดุออ่นหรือข้อบกพร่องของแผนกลยทุธ์	 อีกทัง้ยงัเป็นตวักระตุ้นระบบ 

การบริหารใหม่ทัว่ทัง้องค์การให้เร่ิมต้นการด�าเนินงานใหม่ในครัง้ต่อไป	 และยงัเป็นการตรวจสอบ

กิจกรรมและผลการปฏิบตัิงานทัง้หมดขององค์การ	 เพ่ือเปรียบเทียบ	ดวู่าผลการปฏิบตัิงานจริง	 กบั 

ผลการด�าเนินงานท่ีตัง้ความมุ่งหวงัไว้	 บรรลตุามเป้าหมายหรือไม่	 และสอดคล้องกับผลงานวิจัย 

ของสภุาพร	ภิรมย์เมือง	(2556:	95-96)	ได้ศกึษาเร่ือง	การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารกบัคณุภาพ

การศกึษาของโรงเรียนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	เขต	3	ผลการวิจยั

พบวา่	การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารกบัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรีุ	 เขต	3	 โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั	 .01	 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของการบริหารเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์สงูสดุ		 

กับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้านการจัดการศึกษา	 รองลงมาคือ	 ด้านคุณภาพผู้ เรียน	 

ด้านการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้	 ด้านมาตรการสง่เสริมและมีความสมัพนัธ์ต�่าสดุกบัด้านอตัลกัษณ์

ของโรงเรียน	 โดยภาพรวมของคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนมีความสมัพนัธ์สงูสดุกบัการบริหาร 

เชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารด้านการปฏิบตัิตามกลยทุธ์	 รองลงมาคือ	 ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม 

ด้านการประเมินผลการควบคมุ	 และมีความสมัพนัธ์ต�่าสดุกบัด้านการจดัท�ากลยทุธ์	 ทัง้นีอ้าจเป็น 

เพราะผู้ บริหารเป็นผู้ ท่ีมีส่วนส�าคัญท่ีสุดในการบริหารโรงเรียน	 ผู้ บริหารจะต้องเป็นบุคคลท่ีมี 

ความรอบรู้ในเร่ืองของการบริหารโรงเรียน	 โดยจะต้องมีความรู้ในเร่ืองหลกัและกระบวนการบริหาร 

การศึกษา	 นโยบายและการวางแผนการศึกษาการบริหารด้านวิชาการ	 การบริหารด้านธุรการ	 

การเงินการพสัด	ุอาคารสถานท่ี	การบริหารงานบคุคลการประกนัคณุภาพการศกึษา	การบริหารจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	การบริหารความสมัพนัธ์ชมุชนมีการก�าหนดนโยบายการบริหารงานท่ีจะท�าให้

โรงเรียนมีคณุภาพผ่านการประเมินจากทกุหน่วยงาน	 มีการส่งเสริมให้บคุลากรได้เข้ารับการอบรม

พฒันาตนเองเพ่ือให้มีศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสทิธิภาพ	โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส�าคญั	 

มีการจดัสร้างแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและนอกโรงเรียน	เพ่ือให้นกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้าได้ตามความสนใจ	

มีการก�าหนดมาตรการท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง	

	 ในการวิจัยครัง้นีจ้ะเห็นได้ว่า	 หากโรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพก็จะ

เป็นท่ียอมรับและสร้างความพงึพอใจให้กบัครู	นกัเรียน	ผู้ปกครอง	ชมุชน	และท้องถ่ิน	 ไม่วา่จะเป็น

โรงเรียนขนาดใดสว่นใหญ่ก็ต้องเก่ียวข้องและใช้การบริหารเชิงกลยทุธ์ในการขบัเคลือ่นนโยบายตา่ง	ๆ 	 

สูก่ารพฒันาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและมีความยัง่ยืนผ่านการเช่ือมโยงของกระบวนการต่าง	ๆ
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ในการบริหารเชิงกลยทุธ์	 โดยเฉพาะการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีความคลอบคลมุ

ไปในทกุ	ๆ 	ฝ่ายงานของโรงเรียนและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง	มีความจ�าเป็นอยา่งย่ิงในการใช้หลกัการบริหาร

เชิงกลยทุธ์	 โดยโรงเรียนมีการด�าเนินการให้ผู้บริหารสถานศกึษาครู	 และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง	 มีสว่นร่วม 

ในการก�าหนดโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นระบบชัดเจน	 ร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบาย 

การศกึษา	การเมืองและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	ทกุฝ่ายให้ความร่วมมือและมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	 เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน	 โอกาสและภัยคุกคามใน 

การพฒันางานประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน	สรุปปัญหาและเรียงล�าดบัความส�าคญัของปัญหา

ของการด�าเนินงานการประคณุภาพภายในของโรงเรียน	 โดยจะต้องเผยแพร่ข้อมลูการด�าเนินงาน 

การประกนัคณุภาพภายในให้บคุลากรทกุคนภายในโรงเรียนได้ทราบ	เพ่ือให้ทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง

ได้รับทราบถึงปัญหาและร่วมกันรักษา	 และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ	 จากนัน้โรงเรียนและผู้ มี 

สว่นเก่ียวข้องร่วมกนัก�าหนดวิสยัทศัน์	พนัธกิจ	ก�าหนดกลยทุธ์	ก�าหนดนโยบายเพ่ือสง่เสริมการด�าเนินงาน 

ตามกลยทุธ์ผา่นแผนงาน	 โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์อยา่งชดัเจน	 โรงเรียนด�าเนิน

การตามแผนกลยทุธ์ท่ีได้ร่วมกนัก�าหนดไว้	อีกทัง้ยงัต้องให้ความส�าคญักบัการเสริมแรงและให้ก�าลงัใจ 

แก่บคุลากร	 เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการด�าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้	 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ	 กิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ	

และใช้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพในการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 

ตามกลยทุธ์อย่างชดัเจน	น�าข้อมลูจริงมาด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขสว่นท่ีบกพร่องให้มีความสมบรูณ์

มากขึน้เพ่ือพฒันาให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนตอ่ไป

ข้อเสนอแนะ
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปใช้

	 	 1.1	 โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้ บริหาร	 ครู	 และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องใช้หลักการบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ด้านการควบคุมและประเมินผล	 เพราะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสุดท่ีท�าให้ทราบถึงผล 

การด�าเนินงานตา่ง	 ๆ	ภายในโรงเรียน	 โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายใน 

ของโรงเรียน	ซึง่เป็นผลท่ีชีว้ดัความส�าเร็จหรือปัญหาทกุด้านท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียนและการควบคมุ

และประเมินผลยังท�าให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนว่าเป็นไปตามแผนกลยุทธ์และ

เป้าประสงค์ท่ีโรงเรียนตัง้ไว้หรือไม่	 โดยส่วนท่ีส�าคญัของการควบคุมและประเมินผลนัน้คือการใช้ 

เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานและต้องมีการรายงานผลการด�าเนินงาน 

ตามกลยทุธ์ให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายทราบอยูเ่สมอ

	 	 	 1.2		โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร	 ครู	 และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องใช้หลักการบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 โดยโรงเรียนต้องด�าเนินการให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทัง้

ภายในและภายนอกร่วมกนัวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก	 เพ่ือวิเคราะห์โอกาสและภยัคกุคามใน 
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การพฒันางานประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน	 ร่วมกนัวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการศึกษา	

การเมืองและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 และก�าหนดให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องร่วมกนัสรุปปัญหาและเรียงล�าดบั 

ความส�าคัญของปัญหาของการด�าเนินงานการประคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

เป็นรูปธรรมเพ่ือน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาท่ียัง่ยืนตอ่ไป

	 	 1.3		 โรงเรียนควรจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาอยูเ่สมอ	 โดยโรงเรียน 

จะต้องมีการจัดท�าหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	 

มีการระบขุัน้ตอนของการด�าเนินงาน	และการรายงานปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะไว้อยา่งชดัเจน

	 	 1.4		 โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการจัดท�าแผนพฒันาการจัดการศึกษาท่ีมีการก�าหนด 

การใช้งบประมาณและทรัพยากรไว้อย่างชดัเจน	 ในเร่ืองของหลกัสตูรก็ต้องมีการปรับปรุงพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง	 และควรมีการก�าหนดแหล่งวิทยากรภายนอกไว้อย่างชัดเจน	 

เพ่ือสง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้นอกห้องเรียน	หรือเรียนรู้จากปราชญ์ชมุชน

	 	 1.5		 โรงเรียนควรสง่เสริมให้มีการจดัระบบบริหารสารสนเทศท่ีดี	โดยมีข้อมลูสารสนเทศ

อย่างเพียงพอถูกต้องและเป็นปัจจุบนั	 จดัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ	 สะดวกในการน�าไปใช้และมี 

การก�ากบัตดิตามการด�าเนินงานประกนัคณุภาพภายในอยา่งเป็นระบบ

 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป

	 	 2.1		 ควรมีการศกึษาเร่ืองการบริหารเชิงกลยทุธ์ด้านการควบคมุและประเมินผลท่ีสง่ผล

ตอ่คณุภาพการศกึษาในโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐ

	 	 2.2		 ควรมีการศกึษาเร่ืองการบริหารเชิงกลยทุธ์ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	ซึง่จะ

น�าไปสูก่ารพฒันาประสทิธิผลของโรงเรียน

	 	 2.3		 ควรมีการศึกษาส่วนท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เพ่ือไปส่งเสริม 

ความเป็นเลศิของสถานศกึษา

สรุป
	 การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	โดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่

อยู่ในระดบัมาก	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 การบริหารเชิงกลยทุธ์	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั

มากทกุด้าน	และการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดั

ราชบรีุ	โดยภาพรวมมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก	และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่	การด�าเนินงานการ

ประกันคณุภาพภายใน	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากทุกด้านและการบริหารเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นปัจจยั 

ท่ีสง่ผลตอ่การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	

เรียงตามล�าดบัอิทธิพลจากมากไปหาน้อย	ดงันี	้การควบคมุและประเมินผล	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การก�าหนดกลยทุธ์	และการปฏิบตัติามกลยทุธ์		เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด�าเนินงานการประกนัคณุภาพ

ภายในของโรงเรียนมธัยมของรัฐในจงัหวดัราชบรีุอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	 .01	 งานวิจยันี ้
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พบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์	 ซึ่งได้แก่	 การควบคุมและประเมินผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การก�าหนดกลยทุธ์	 และการปฏิบตัิตามกลยทุธ์	 	 สามารถท�านายการด�าเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในของโรงเรียนมธัยมศกึษาของรัฐในจงัหวดัราชบรีุ	ได้ร้อยละ	72.10
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