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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยในครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการวางแผนกลยุทธ์
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย  2) ศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์
สถานศกึษาของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลย 3) เปรียบเทียบสภาพการวางแผนกลยทุธ์
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย จ าแนกตาม ต าแหน่งหน้าท่ีและขนาด  
ของโรงเรียน 4) เปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล จงัหวดัเลย จ าแนกตาม ต าแหน่งหน้าท่ีและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตวัอย่าง          
ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานครูเทศบาลในโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยจ านวน 
169 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) สถิติทดสอบเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกต่าง
รายคูโ่ดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 ผลการวิจยั สรุปได้ดงันี ้ 
 1. สภาพการวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษาของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการวางแผน        
กลยุทธ์ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการก าหนดกลยทุธ์สถานศึกษารองลงมา คือ 
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ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและด้านการก าหนดทิศทางสถานศึกษา          
สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ คือ ด้านการศกึษาสถานภาพสถานศกึษา 
 2. ปัญหาการวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษาของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาการวางแผน
กลยุทธ์ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา รองลงมา         
คือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา และด้านการก าหนดทิศทางสถานศึกษา           
สว่นด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ คือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 3. การเปรียบเทียบสภาพการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลย 
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีและขนาดของโรงเรียน 
  3.1 สภาพการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยจ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าท่ี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05           
โดยด้านท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ ด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา                
ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน           
ด้านการประเมินสถานภาพสถานศึกษาและด้านการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการก าหนดทิศทาง
สถานศกึษา มีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
  3.2 สภาพการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลย จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 4. การเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดั
เลย จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีและขนาดของโรงเรียน 
  4.1 ปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยจ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าท่ี โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
ด้านท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนั คือด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และด้านการก าหนดทิศทางสถานศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา ด้าน
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การประเมินสถานภาพสถานศึกษา และด้านการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษามีความ
คิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
  4.2 ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลยจ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและรายด้าน        
ไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 
ค าส าคัญ : การวางแผนกลยทุธ์  
 
Abstract 
 
 The research aimed to 1) study the status strategic planning of the Municipal 
school in Loei province 2) to study the problem of strategic planning of the 
Municipal school in Loei province 3) to compare the status strategic planning 
of the municipal school in Loei province by position and the size of the school 4) 
to compare the problem strategic planning of the Municipal school in Loei province 
by position and size of the school. The 169 research sample were teachers and 
principals of the Municipal school in Loei province. A questionnaire was applied for 
data collection with rating scale questionnaire were analyzed to percentage, 
mean, standard deviation, t-test, F-test and double item of different test by 
Scheffe’ method.  
 The results were as follows: 
 1. The overall aspect of the status strategic planning of the Municipal 
school in Loei province was a high level. The highest item found was to define the 
strategic of school and direction of school. Next the define to analysis of the 
internal environment and the direction of school. On the average, with the lowest 
was to study status of school. 
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 2. The overall aspect of the problem in strategic planning of the 
Municipal school in Loei province was a medium level. By item found the highest 
item was the assessment to status of  school.  Next the define to strategic of 
school and direction of school. On the average, with the lowest was to analysis 
of the external environment. 
 3. To compare of the status strategic planning of the Municipal school 
in Loei province with different standing positions and the size of the school. 
  3.1 The status strategic planning of the municipal school in Loei 
province with different standing positions were significantly different at .05 level. By 
items were different to study status of school, to analysis of the external 
environment, to analysis of the internal environment, the assessment to status 
of school and to define the strategic of the school were significantly different at 
.05 level. The item of direction of school was not significantly different at .05 level. 
  3.2 The respondent with different size of the school about 
overall aspect of the state strategic planning of the Municipal school in Loei 
province was not significantly different at .05 level. 
 4. To compare the problem of strategic planning of the Municipal 
school in Loei province with different standing positions and the size of the 
school. 
  4.1 The problem of the strategic planning of the Municipal school in 
Loei province with different standing positions were significantly different at .05 
level. By items were different that to analysis of the external environment, to analysis of 
the internal environment, to direction of school were significantly different at .05 
level .The items were to study status of school, to the assessment to status of 
school and the define to strategic of school were not significantly different at 
.05 level. 
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  4.2 The respondent with different size of the school about overall 
aspect of the problem of strategic planning of the Municipal school in Loei 
province was not significantly different at .05 level. 
 
Keyword : strategic planning 
 
บทน า 
 
 ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการบริหารจดัการท่ีสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรือที่เรียกว่าเป็นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School – Based 
Management : SBM) โดยให้สถานศึกษา มีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาทัง้ใน
ด้านวิชาการงบประมาณการบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไปท่ีสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้ รับบริการและชุมชนภายใต้กรอบนโยบายและแผนท่ีกระทรวงและเขต
พืน้ท่ีการศึกษาก าหนดเพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ
สถานศกึษาจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือในการบริหารและการจดัการศกึษานัน้หมายถึงแผนกลยทุธ์ 
(Strategic plan) ของสถานศกึษา (เสาวนิตย์ ชยัมสุิก, 2545 : 16) 

โรงเรียนถือเป็นหน่วยจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในระดบัต้น ๆท่ีส าคญัจึงจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพและ
มีกระบวนการบริหารท่ีดี ท่ีน าไปสู่คุณภาพในการจัดการศึกษายิ่งในปัจจุบันสภาพ          
การจัดการศึกษา พบว่า ยังมีการพัฒนาช้าไม่สนองความต้องการของผู้ เรียนสังคม
ประเทศชาติและก้าวไม่ทนักระแสโลกาภิวตัน์  (ฮูมยัดาอา  วงัการิม, 2553 : 3) จากเหตุนี ้
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดนโยบายการปฏิ รูปการศึกษา  4 ด้าน ขึน้ได้แก่          
การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการปฏิรูปหลกัสตูรกระบวนการเรียนการสอนและ
การพฒันาวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษา โดยใช้ยทุธศาสตร์การกระจายอ านาจ 
การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ การเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางและการใช้แผน
ยทุธศาสตร์เพ่ือมุ่งเน้นการศึกษาท่ีเป็นเลิศ (เสกสรร หมู่วิเศษ, 2552 : 5) จากนโยบายการปฏิรูป
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การศกึษาโรงเรียนจึงมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานมากขึน้กว่าเดิม บคุคลและ
หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึน้  มีแผนกลยุทธ์                        
มีแผนปฏิบตัิการ มีธรรมนญูโรงเรียน มีการน าแผนปฏิบตัิการไปปฏิบตัิและติดตามผล
การปฏิบัติงานของครูและผู้ อ านวยการโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองทุกโรงเรียน จัดการเรียน               
การสอนตามหลักสูตรท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญทุกโรงเรียน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ           
การบริหารจัดการของตนให้สูงขึน้ มีการเรียนรู้และแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามโรงเรียนจะประสบความส าเร็จมากน้อยแค่ไหนก็
ขึน้อยู่กับการด าเนินการในการบริหารของแต่ละโรงเรียนด้วยเช่นกัน (เฉลิมมุ่ง ป่ันกลาง, 
2542 : 87) 
 ดังนัน้การวางแผนการด าเนินการในการบริหารหรือท่ีเรียกว่าการวางแผน         
กลยทุธ์ จึงเป็นสิ่งส าคญัมากและถือเป็นกิจกรรมแรกท่ีโรงเรียนจะต้องจดัท าเพราะแผน
กลยุทธ์เป็นแผนงานหลักท่ีแสดงถึงภาระงานแนวโน้มของความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการจัดการศึกษาของตนเองและเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วยให้                  
การด าเนินการต่างๆสามารถด าเนินไปได้อยา่งมีระบบและมีหลกัเกณฑ์ปัจจบุนัโรงเรียน            
มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามเจตนารมณ์                 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 ทางส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) จึงได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการวางแผนกลยทุธ์ใน
การจัดการศึกษา โดยได้ก าหนดนโยบายให้โรงเรียนทุกระดับจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การศึกษาขึน้เร่ิมตัง้แต่การก าหนดวิสยัทศัน์พนัธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนการ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน รู้จดุแข็งจดุอ่อนและสถานการณ์
ของโรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายและวตัถปุระสงค์รวมของโรงเรียนอย่างชดัเจนและ
ปรับระบบการท างานในปัจจบุนัให้รับกบัการด าเนินงานสูจ่ดุมุ่งหมายท่ีโรงเรียนต้องการ
ในอนาคต เพื่อเป็นกลไกในการพฒันาการศึกษาขึน้พืน้ฐานต่อไปท่ีส าคญั แผนกลยทุธ์
ท่ีวางไว้นัน้จะต้องสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับปัญหาและอุปสรรค
บางประการทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ถ้าโรงเรียนมีระบบการวางแผนกลยทุธ์ท่ีดี
มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้สอดคล้องกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงได้ก็จะช่วยให้
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ระบบการบริหารงานโรงเรียนประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อ
คณุภาพของผู้ เรียนเช่นกนั 
 ผู้ศึกษาในฐานะท่ีเป็นครูปฏิบัติหน้าท่ีดูแลโรงเรียนเทศบาลในสังกัดท้องถ่ิน
จงัหวดัเลย ได้เล็งเห็นสภาพการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษาและมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาสภาพและปัญหาในการวางแผนกลยทุธ์สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดั
เลย เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือ
พฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลจงัหวดัเลย และใช้เป็นตวัชีว้ดัสู่แนว
การปฏิบตัิของโรงเรียนปรับปรุงการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล จงัหวดัเลย โดยมีวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี ้
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
จงัหวดัเลย 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
จงัหวดัเลย 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
จงัหวดัเลย จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี และขนาดของโรงเรียน 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
จงัหวดัเลย จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี และขนาดของโรงเรียน 
 
สมมตฐิานของการวจิัย 
 
 จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้น าเป็นแนวทางในการตัง้สมมติฐานการวิจยั
ดงัตอ่ไปนี ้
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 1. พนักงานครูเทศบาลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพ         
การวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษาของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยแตกตา่งกนั 
 2. พนกังานครูเทศบาลที่ปฏิบตัิหน้าท่ีในโรงเรียนมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็น
ตอ่สภาพการวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษาของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยแตกตา่งกนั 
 3. พนักงานครูเทศบาลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อ ปัญหา            
การวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษาของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยแตกตา่งกนั 
 4. พนกังานครูเทศบาลที่ปฏิบตัิหน้าท่ีในโรงเรียนมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็น
ตอ่ปัญหาการวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษาของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยแตกตา่งกนั 
 
วธีิการวจิัย 
 
 ประชากรท่ีใช้ศกึษาครัง้นี ้เป็นพนกังานครูเทศบาลในโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลย
จ านวน 299 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  32 คน และครูผู้สอน 
จ านวน 267คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ พนกังานครูเทศบาลในโรงเรียนเทศบาล 
จงัหวดัเลยได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางของ Krejcie & Morgan 
(1970 : 608) จ านวน 169 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 19 คน และ
ครูผู้สอน จ านวน 150 คน ผู้วิจยัด าเนินการสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ (Stratified random 
sampling) โดยใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเป็นชัน้ภมูิของการสุม่ โดยใช้วิธีเทียบสดัส่วน จากนัน้
ในแตล่ะชัน้ด าเนินการสุม่อยา่งง่าย (Simple random sampling) ตามสดัสว่นท่ีก าหนด 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม              
ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เพ่ือใช้ส าหรับสอบถามข้อมลูเร่ืองการวางแผนกลยทุธ์สถานศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลจงัหวดัเลย โดยสอบถามทัง้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 
1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย อ าเภอท่ีตัง้โรงเรียน 
ต าแหน่งหน้าท่ีและขนาดของโรงเรียน และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพ
และปัญหาการวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษาของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลย ใน  6 ด้าน
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ประกอบด้วยด้านการศึกษาสภาพสถานศึกษาด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการประเมินสถานภาพ
สถานศึกษาด้านการก าหนดทิศทางสถานศึกษาและด้านการก าหนดกลยุทธ์
สถานศึกษาโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert) 5 ระดบัซึง่ก าหนดความหมายดงัตอ่ไปนี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2556 : 72) 
  5   หมายถึง  สภาพและปัญหาการวางแผนกลยทุธ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
  4   หมายถึง  สภาพและปัญหาการวางแผนกลยทุธ์อยูใ่นระดบัมาก 
  3   หมายถึง  สภาพและปัญหาการวางแผนกลยทุธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2   หมายถึง  สภาพและปัญหาการวางแผนกลยทุธ์อยูใ่นระดบัน้อย 
  1   หมายถึง  สภาพและปัญหาการวางแผนกลยทุธ์อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 
ผลการศึกษา 
 
 1. ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของพนักงานครูเทศบาลเก่ียวกับสภาพ
การวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็น

ของพนกังานครูเทศบาล เก่ียวกบัสภาพการวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษาของ
โรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยโดยภาพรวม 

 

สภาพการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 
ของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย 

สภาพการวางแผนกลยุทธ์ 

  S.D. แปลผล 
1. ด้านการศกึษาสถานภาพสถานศกึษา  3.42 0.43 ปานกลาง 
2. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  3.75 0.87 มาก 
3. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 3.79 0.48 มาก 
4. ด้านการประเมินสถานภาพสถานศกึษา 3.76 0.61 มาก 
5. ด้านการก าหนดทิศทางสถานศกึษา  3.78 0.58 มาก 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

สภาพการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 
ของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย 

สภาพการวางแผนกลยุทธ์ 

  S.D. แปลผล 
6. ด้านการก าหนดกลยทุธ์สถานศกึษา 3.86 0.60 มาก 

รวม 3.73 0.44 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบว่า พนักงานครูเทศบาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ            
การวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จังหวดัเลย โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก(  =3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการวางแผนกลยุทธ์           

ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา (  =3.86) รองลงมา 

คือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (  = 3.79) และด้านการก าหนดทิศทาง

สถานศึกษา (  = 3.78) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ ด้านการศึกษาสถานภาพ

สถานศกึษา ( = 3.42) 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลเก่ียวกับ
ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย  
 
ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็น

ของพนกังานครูเทศบาลเก่ียวกบัปัญหาการวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษาของ
โรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยโดยภาพรวม 

 

ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย 

ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ 

  S.D. แปลผล 
1. ด้านการศกึษาสถานภาพสถานศกึษา  3.10 0.52 ปานกลาง 
2. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 3.02 0.53 ปานกลาง 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย 

ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ 

  S.D. แปลผล 
3. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 3.06 0.46 ปานกลาง 
4. ด้านการประเมินสถานภาพสถานศกึษา 3.44 0.35 ปานกลาง 
5. ด้านการก าหนดทิศทางสถานศกึษา  3.24 0.57 ปานกลาง 
6. ด้านการก าหนดกลยทุธ์สถานศกึษา 3.31 0.35 ปานกลาง 

รวม 3.20 0.36 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 2 พบว่า พนักงานครูเทศบาลมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา          
การวางแผน กลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย โดยภาพรวม            

อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.20) เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหา                  
การวางแผนกลยทุธ์ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือด้านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา          

(  = 3.44) รองลงมา คือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา (  = 3.31) และ             

ด้านการก าหนดทิศทางสถานศึกษา (  = 3.24) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสุด คือ              

ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ( = 3.02)  
 
 3. ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
เทศบาล จังหวัดเลยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 
  3.1  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูของโรงเรียน
เทศบาล จงัหวดัเลยเก่ียวกบัสภาพการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาลจงัหวดัเลย 
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี 
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ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบสภาพการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลย 
โดยภาพรวมและรายด้าน จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี 

 
 

สภาพการวางแผนกลยุทธ์ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

t 
p-

Value   S.D.   S.D. 
1. ด้านการศกึษาสถานภาพสถานศกึษา 3.01 0.57 3.48 0.38 -3.43*** .001 
2. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  2.69 0.08 3.89 0.75 -4.67*** .001 
3. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 3.54 0.49 3.82 0.47 -2.39** .010 
4. ด้านการประเมินสถานภาพสถานศกึษา 4.04 0.40 3.73 0.63 2.98** .004 
5. ด้านการก าหนดทิศทางสถานศกึษา  3.82 0.37 3.78 0.60 0.43 .660 
6. ด้านการก าหนดกลยทุธ์สถานศกึษา 4.08 0.39 3.84 0.61 2.29* .020 

โดยรวม 3.53 0.45 3.75 0.44 -2.07* .040 

*** P<.001, ** P<.01, * P<.05 
 

จากตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
เทศบาล จงัหวดัเลยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี พบว่า สภาพการวางแผนกลยทุธ์ของ
โรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ ด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา ด้านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
ส่วนด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านการก าหนดกลยุทธ์
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านการก าหนด
ทิศทางสถานศกึษา มีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 

3.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาล 
จงัหวดัเลยเก่ียวกบัปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาลจงัหวดัเลย จ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าท่ี 
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลย 
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี 
 

ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

t 
P-

value   S.D.   S.D. 
1. ด้านการศกึษาสถานภาพสถานศกึษา 
2. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
3. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
4. ด้านการประเมินสถานภาพสถานศกึษา 
5. ด้านการก าหนดทิศทางสถานศกึษา  
6. ด้านการก าหนดกลยทุธ์สถานศกึษา 

3.16 
2.37 
2.70 
3.38 
2.96 
3.36 

0.45 
0.68 
0.58 
0.37 
0.56 
0.36 

3.09 
3.10 
3.11 
3.45 
3.28 
3.31 

0.53 
0.44 
0.42 
0.35 
0.56 
0.35 

0.56 
-4.52*** 
-2.93** 
-0.77 
-2.34* 
0.57 

.570 

.001 

.005 

.430 

.020 

.560 
โดยรวม 2.99 0.45 3.22 0.34 -2.66** .008 

*** P<.001, ** P<.01, * P<.05 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
เทศบาล จังหวดัเลยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี พบว่า ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลยตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้ สอนโดยภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านท่ีมีความคิดเหน็แตกตา่งกนั คือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ส่วนด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และด้านการก าหนดทิศทางสถานศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และส่วนด้านการศึกษาสถานภาพ
สถานศึกษา ด้านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา ด้านการก าหนดกลยุทธ์
สถานศกึษามีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
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4. ผลการเป รียบเที ยบสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุท ธ์
สถานศกึษาของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

4.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานครูของโรงเรียนเทศบาล 
จงัหวดัเลยเก่ียวกบัสภาพการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาลจงัหวดัเลย จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน 
 
ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดั

เลย เก่ียวกับสภาพการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดเลย
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

 
สภาพการวางแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเทศบาลจังหวัดเลย 

ขนาดโรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. ด้านการศกึษาสถานภาพสถานศกึษา 
2. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
3. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
4. ด้านการประเมินสถานภาพสถานศกึษา 
5. ด้านการก าหนดทิศทางสถานศกึษา  
6. ด้านการก าหนดกลยทุธ์สถานศกึษา 

3.44 
3.20 
3.91 
3.82 
3.86 
3.83 

0.42 
0.87 
0.49 
0.68 
0.64 
0.68 

3.41 
3.61 
3.79 
3.70 
3.67 
3.81 

0.43 
0.85 
0.42 
0.55 
0.54 
0.52 

3.42 
3.76 
3.76 
3.77 
3.80 
3.89 

0.43 
0.88 
0.50 
0.61 
0.57 
0.60 

รวม 3.79 0.51 3.67 0.39 3.73 0.44 

 
จากตาราง 5 พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาล 

จังหวัดเลย  เกี่ยวกับสภาพการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดเลย              
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาล              

ในโรงเรียนขนาดเลก็ ( =3.79) รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ (  =3.73) และ

ท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ โรงเรียนขนาดกลาง ( =3.6) 
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ตาราง 6 สภาพการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย จ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน 

 
สภาพการวางแผนกล
ยุทธ์ของโรงเรียน

เทศบาล จังหวัดเลย 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F 

p-
Values 

1. ด้านการศกึษา
สถานภาพสถานศกึษา 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

  0.01 
31.31 
31.32 

2 
166 
168 

0.00 
0.18 

0.04 
 

 

.950 
 

2. ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก  

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

    1.42 
128.36 
129.78 

2 
166 
168 

0.71 
0.77 

 

0.91 
 

.400 
 

3. ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน 

 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

0.53 
38.95 
39.49 

2 
166 
168 

0.26 
0.23 

1.14 
 

.320 
 

4. ด้านการประเมิน
สถานภาพสถานศกึษา 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

  0.25 
63.60 
63.85 

2 
166 
168 

0.12 
0.38 

 

0.32 
 

.720 
 

5. ด้านการก าหนดทิศทาง
สถานศกึษา 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

  0.65 
55.88 
56.53 

2 
166 
168 

0.32 
0.33 

 

0.96 
 

.380 
 

6. ด้านการก าหนดกลยทุธ์
สถานศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

  0.20 
60.43 
60.64 

2 
166 
168 

0.10 
0.36 

0.28 .750 

 
รวม 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

  0.27 
33.68 
33.96 

2 
166 
168 

0.13 
0.20 

0.67 .500 
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จากตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบสภาพการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
เทศบาลจังหวดัเลย จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า สภาพการวางแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่  โดยรวมไม่แตกต่างกันและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้าน พบว่า               
ไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 

 
4.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาล 

จงัหวดัเลยเก่ียวกบัปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาลจงัหวดัเลย จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน 

 
ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาล 

จังหวัดเลย เก่ียวกับปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาล          
จงัหวดัเลย จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. ด้านการศกึษาสถานภาพสถานศกึษา  
2. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
3. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
4. ด้านการประเมินสถานภาพสถานศกึษา 
5. ด้านการก าหนดทิศทางสถานศกึษา  
6. ด้านการก าหนดกลยทุธ์สถานศกึษา 

2.97 
2.94 
2.98 
3.39 
3.14 
3.30 

0.52 
0.50 
0.45 
0.27 
0.45 
0.30      

3.21 
3.03 
3.10 
3.46 
3.31 
3.35 

0.46 
0.52 
0.45 
0.33 
0.41 
0.37 

3.09 
3.04 
3.07 
3.45 
3.25 
3.30 

0.54 
0.54 
0.46 
0.38 
0.65 
3.59 

โดยรวม 3.12 0.33 3.24 0.34 3.20 0.38 

 
จากตาราง 7 พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาล 

จงัหวดัเลยเก่ียวกบัปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาลจงัหวดัเลย จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนโดยค่าเฉลี่ยสงูท่ีสดุ คือ พนกังานครูของโรงเรียนเทศบาลในโรงเรียน
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ขนาดกลาง (  = 3.24) รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ (  = 3.20) และท่ีมี

คา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ โรงเรียนขนาดเลก็ ( = 3.12) 
 
ตาราง 8 ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลย จ าแนกตาม

ขนาดโรงเรียน 
 
ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ 
ของโรงเรียนเทศบาล 

จังหวัดเลย 

แหล่ง
ความ

แปรปรวน 
SS df MS F 

p-
Values 

1. ด้านการศกึษา
สถานภาพสถานศกึษา 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

0.96 
46.04 
47.00 

2 
166 
168 

0.48 
0.27 

 

1.73 
 

.180 
 

2. ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก  

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

0.21 
47.08 
47.29 

2 
166 
168 

0.10 
0.28 

0.37 
 

 

.690 
 

 
3. ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน 

 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

  0.25 
35.74 
36.00 

2 
166 
168 

0.12 
0.21 

 

0.59 
 

.550 
 

4. ด้านการประเมิน
สถานภาพสถานศกึษา 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

  0.09 
21.50 
21.59 

2 
166 
168 

0.04 
0.13 

 

0.34 
 

.700 
 

5. ด้านการก าหนด
ทิศทางสถานศกึษา 
 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

0.51 
54.99 
55.51 

2 
166 
168 

0.25 
0.33 

 

0.77 
 

.460 
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ตาราง 8 (ตอ่)  
 
ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ 
ของโรงเรียนเทศบาล 

จังหวัดเลย 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
p-

Values 

6. ด้านการก าหนด     
กลยทุธ์สถานศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

  0.05 
20.73 
20.79 

2 
166 
168 

0.02 
0.12 

0.22 .790 

รวม 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

0.25 
22.44 
22.69 

2 
166 
168 

0.12 
0.13 

0.93 .390 

 
จากตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน

เทศบาล จงัหวดัเลยจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของ
โรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ โดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั .05 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 
 จากผลการวิจัยการวางแผนกลยุท ธ์ของโรงเรียนเทศบาลจังหวัด เลย                
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 1. สภาพการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่การวางแผนกลยทุธ์เป็นการวางแผนให้ความส าคญั
กบัการมองไปสู่อนาคตภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ความสามารถ
ขององค์การเพ่ื อระดมท รัพยากรมาใช้และการพิ จารณ าถึงทางเลือกต่ างๆ                 
อย่างรอบคอบและชดัเจนว่าจะสามารถน าองค์การไปสู่ภารกิจและเป้าหมายท่ีวางไว้ 
นอกจากนีก้ารวางแผนกลยทุธ์ยงัเป็นเคร่ืองมือ ในการบริหารงานท่ีต้องใช้กระบวนการ
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อย่างมีแบบแผน เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจในเร่ืองของอนาคต ซึ่งต้องอาศัยการด าเนินงาน
อย่างมีระบบ มีขัน้ตอน มีทิศทางมีกระบวนการท างานท่ีชดัเจนสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ นนัทพล พงษ์สร้อย (2550 : 118) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการวางแผน
กลยุทธ์ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษากาญจนบุรี 
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษากาญจนบุรี โดยภาพรวมพบว่า มีสภาพการด าเนินการ
วางแผนกลยทุธ์ อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดเลยโดยภาพรวม          
อยู่ในระดับปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ในการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษานัน้ 
เป็นขัน้ตอนของการวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ จากการก าหนด
วิสัยทัศน์โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้
สถานศกึษาสามารถปรับตวักบัสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงและบรรล ุถงึความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ซึ่งปัญหาท่ีพบในการวางแผนกลยุทธ์นัน้ อาจเน่ืองมาจาก            
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการวางแผนกลยทุธ์จากการขาดความรู้ความเข้าใจ ในการขัน้ตอน
การวางแผนกลยุทธ์   เช่น  ขาดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในสถานศึกษาท่ีเป็นจุดอ่อน          
ต่อการพัฒนาสถานศึกษาความรู้ความเข้าใจในการวิ เคราะห์ปัจจัยภายในและ            
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาสถานศึกษาและความรู้ความเข้าใจ             
ในการวิเคราะห์ จดัอนัดบัจดุออ่นและและในการวิเคราะห์ข้อมลูแตล่ะด้านยงัไมมี่ข้อมลู
เพียงพอหรือข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เป็นจริงสอดคล้องกับ วรรณา  สุภาพุฒ  (2553 : 85)           
ได้ศกึษาปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาตราดผลการวิจยั  พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษามีปัญหาในการวางแผนกลยทุธ์
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการก าหนดทิศทางสถานศึกษาด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษาและด้านการ
ก าหนดกลยทุธ์สถานศกึษาตามล าดบั 
 3. เปรียบเทียบความคิดเหน็ของพนกังานครูเทศบาลเก่ียวกบัสภาพการวางแผน
กลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาลจงัหวดัเลย จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีพบว่า ความคิดเห็น



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีที่ 13 ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 
 

77 

ของพนักงานครูเทศบาลเก่ียวกับ สภาพการวางแผนกลยุทธ์ของโรง เรียนเทศบาล 
จงัหวดัเลยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีของผู้บริหารและครูผู้สอนโดยภาพรวมแตกต่างกัน 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและครูผู้สอนมีบทบาท
ท่ีแตกต่างกัน ผู้ บริหารเป็นผู้ ด าเนินการบริหารจัดการบริหารงานในโรงเรียนซึ่งมี
ขอบข่ายงานท่ีชัดเจนโดยใช้ภาวะผู้น าและประสบการณ์ในเชิงบริหารมาใช้เป็นพืน้ฐาน
ในการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งอาจมีความแตกต่างกบังานในหน้าท่ีของครูผู้สอนท่ีมีหน้าท่ี
ปฏิบตัิงานสอน ดแูลนกัเรียนและปฏิบตัิงานอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมายมากมายจึงใช้
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีขอบข่ายกว้างขวางดังกล่าวมาก าหนดแนวคิด          
ต่อการวางแผนกลยทุธ์ท าให้มีความคิดเห็นแตกต่างกนัก็เป็นได้สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ สุภา แขวงเมือง (2556 : 95) ได้ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาในอ าเภอ
เรณนูคร จงัหวดันครพนม ผลการศกึษาค้นคว้า พบว่า การเปรียบเทียบการวางแผนกลยทุธ์
ของสถานศึกษา ในอ าเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม จ าแนกตามสถานภาพผู้บริหาร
สถานศกึษาและครู โดยภาพรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลเก่ียวกับสภาพ           
การวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า 
ความคิดเห็นของพนกังานครูเทศบาลเก่ียวกบั สภาพการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน
เทศบาล จังหวัดเลยจ าแนกตามขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกันทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ             
การวางแผนกลยุทธ์  เพ่ือพฒันาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสงักัดเทศบาลเลย     
ทกุโรงเรียนด าเนินการตามยทุธศาสตร์ จดุเน้นของกองการศึกษาเทศบาลเลยโดยมีเปา้หมาย 
ทิศทางเดียวกัน มีการจัดอบรมผู้ รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนรวมทัง้
จดัท าคูมื่อการจดัท าแผนกลยทุธ์ ของโรงเรียน สอดคล้องกบับญัญัติ จรัสแผ้ว (2549 : 105) 
ได้ท าการศกึษาสภาพและปัญหาการวางแผนกลยทุธ์เพ่ือพฒันาการบริหารของโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาจงัหวดักาฬสินธุ์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูและ
ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกันทัง้โดยรวมและ          
รายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
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4. เป รียบเทียบความคิด เห็นของพนักงานครูเทศบาลเก่ียวกับปัญหา          
การวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีพบว่า  
ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลเก่ียวกบัปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน
เทศบาล จงัหวดัเลยจ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีของผู้บริหารและครูผู้สอนโดยภาพรวม
แตกต่างกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะประสบการณ์และความถนดัของผู้บริหารและครูผู้สอน
มีความแตกต่างกนั โดยผู้บริหารอาจจะมีมมุมองเก่ียวกบัปัญหาในการวางแผนกลยทุธ์
จากประสบการณ์และความรู้ในเชิงบริหารเป็นหลัก มุมมองดังกล่าวท าให้ผู้ บริหาร           
มีทศันคติในเชิงบวกโดยเหน็ว่าอปุสรรคและปัญหาต่างๆในการวางแผนกลยทุธ์ซึง่แม้จะ
เกิดขึน้จริงแต่ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึน้ได้ซึ่งแตกต่างกับครูผู้ สอน             
ท่ีมีมมุมองปัญหาต่างๆในการวางแผนกลยทุธ์ในฐานะของผู้ปฎิบตัิซึง่มีทศันคติ ความรู้
และประสบการณ์ในเชิงบริหารท่ีแตกต่างจากผู้บริหารจึงท าให้ความคิดเห็นต่อปัญหา
ในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแตกต่างกันก็เป็นได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สทุธิพล ไตรรัตน์สิงห์กุล (2550 : 100) ได้ท าการศึกษาปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของ
โรงเรียนในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 
ได้เปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยทุธ์จ าแนกตามสถานภาพในการด ารงต าแหน่ง 
ระหว่างผู้บริหารกับครู ผู้สอนพบว่ามีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
  และเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลเก่ียวกับปัญหา              
การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า 
ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลเก่ียวกบัปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน
เทศบาล จังหวัดเลยจ าแนกตามขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกันทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
โรงเรียนเทศบาลแต่ละขนาดได้รับการประชุมชีแ้จงและอบรมสมัมนาการวางแผนกล
ยุทธ์จากหน่วยงานต้นสงักัดทุกโรงเรียนท าให้มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนกล
ยทุธ์ไปในทิศทาง เม่ือน ามาใช้ในการวางแผนกลยทุธ์ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีได้รับ
การถ่ายทอดมาจึงท าให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ไม่แตกต่างกนั 
สอดคล้องกับ นันทพล พงษ์สร้อย (2550 : 118) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
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ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจยั พบว่าการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินการ
วางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
กาญจนบรีุ จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษาพบวา่ โดยภาพรวมไมมี่ความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวจิัย 
  1.1 ผลจากความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลเก่ียวกับ สภาพการวางแผน
กลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณา
ในรายด้านจะพบว่า ด้านการศกึษาสถานภาพสถานศกึษา มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ 
ดังนัน้โรงเรียนควรมีการแต่งตัง้คณะท างานในการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบสร้างความตระหนักถึงความส าคญัของการวางแผนกลยุทธ์จดัเตรียม
ข้อมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์ภารกิจเป้าหมายและผลผลิตหลักของสถานศึกษาให้มี          
ความชดัเจนมายิ่งขึน้ 
  1.2 ผลจากความคิดเห็นของผลจากความคิดเห็นของพนกังานครูเทศบาล
เก่ียวกบัปัญหาการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเทศบาล จงัหวดัเลยโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาในรายด้านจะพบว่า ด้านการประเมิน
สถานภาพสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสงูกว่ากว่าด้านอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่ามีปัญหามากกว่า
ด้านอ่ืน ๆ ดงันัน้โรงเรียนจึงควรลดปัญหาด้านนีล้งโดย มีการจดัประชมุคณะกรรมการ
เพ่ือด าเนินการประเมินสถานภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ จัดหาเอกสารคู่มือ
แนวทางปฏิบัติในการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ให้คณะท างานได้ศึกษา          
ท าความเข้าใจขอความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญหรือโรงเรียนท่ีมีศกัยภาพในการประเมิน
สถานภาพของโรงเรียนมาเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า 
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรท าวิจยัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กบัประสทิธิภาพการวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษา 
  2.2 ควรท าวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน
เทศบาล จงัหวดัเลย 
  2.3 ควรท าวิจยัในลกัษณะการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเพ่ือเป็นการพฒันาคณุภาพ
ในการวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษาให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมในโรงเรียนเทศบาลอยา่งแท้จริง 
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