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บทคัดย่ อ
การวิจัยในครั ง้ นี ้ มี วัต ถุประสงค์ เพื่ อ 1) ศึกษาสภาพการวางแผนกลยุท ธ์
สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย 2) ศึกษาปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์
สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย 3) เปรี ยบเทียบสภาพการวางแผนกลยุทธ์
สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย จาแนกตาม ตาแหน่งหน้ าที่และขนาด
ของโรงเรี ย น 4) เปรี ย บเที ย บปั ญ หาการวางแผนกลยุท ธ์ ส ถานศึก ษาของโรงเรี ย น
เทศบาล จังหวัดเลย จาแนกตาม ตาแหน่งหน้ าที่และขนาดของโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ พนักงานครูเทศบาลในโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยจานวน
169 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) สถิติทดสอบเอฟ (F-test) และทดสอบความแตกต่าง
รายคูโ่ ดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe’)
ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1. สภาพการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า สภาพการวางแผน
กลยุทธ์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านการกาหนดกลยุทธ์ สถานศึกษารองลงมา คือ
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ด้ า นการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและด้ า นการก าหนดทิ ศ ทางสถานศึก ษา
ส่วนด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ด้ านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา
2. ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ปั ญหาการวางแผน
กลยุทธ์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา รองลงมา
คื อ ด้ านการก าหนดกลยุท ธ์ ส ถานศึก ษา และด้ านการก าหนดทิ ศ ทางสถานศึก ษา
ส่วนด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด คือ ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก
3. การเปรี ยบเทียบสภาพการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย
จาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่และขนาดของโรงเรี ยน
3.1 สภาพการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยจาแนก
ตามตาแหน่งหน้ าที่ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05
โดยด้ า นที่ มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งกัน คื อ ด้ านการศึ ก ษาสถานภาพสถานศึ ก ษา
ด้ านการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกด้ านการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน
ด้ า นการประเมิ น สถานภาพสถานศึก ษาและด้ า นการก าหนดกลยุท ธ์ ส ถานศึก ษา
แตกต่า งกัน อย่า งมี น ัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 ส่ว นด้ า นการกาหนดทิศ ทาง
สถานศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05
3.2 สภาพการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย จาแนก
ตามขนาดโรงเรี ยนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและรายด้ านไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05
4. การเปรี ยบเทียบปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัด
เลย จาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่และขนาดของโรงเรี ยน
4.1 ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยจาแนก
ตามตาแหน่งหน้ าที่ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ด้ านที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก ด้ านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน และด้ านการกาหนดทิศทางสถานศึกษา แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา ด้ าน
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การประเมินสถานภาพสถานศึกษา และด้ านการกาหนดกลยุทธ์ สถานศึกษามีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05
4.2 ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยจาแนก
ตามขนาดโรงเรี ยนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและรายด้ าน
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05
คาสาคัญ : การวางแผนกลยุทธ์
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
บทนา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การบริ หารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการบริ หารจัดการที่สถานศึกษาโดย
สถานศึกษาหรื อที่เรี ยกว่าเป็ นการบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School – Based
Management : SBM) โดยให้ สถานศึกษา มีอิสระในการบริ หารและจัดการศึกษาทัง้ ใน
ด้ านวิชาการงบประมาณการบริ หารบุคคลและการบริ หารทั่วไปที่ สนองตอบต่อความ
ต้ องการของผู้รับบริ การและชุมชนภายใต้ กรอบนโยบายและแผนที่กระทรวงและเขต
พื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาก าหนดเพื่ อ ให้ การบริ ห ารและการด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ างมี ระบบ
สถานศึกษาจาเป็ นต้ องมีเครื่ องมือในการบริ หารและการจัดการศึกษานันหมายถึ
้
งแผนกลยุทธ์
(Strategic plan) ของสถานศึกษา (เสาวนิตย์ ชัยมุสิก, 2545 : 16)
โรงเรี ยนถือเป็ นหน่วยจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในระดับต้ น ๆที่สาคัญจึงจาเป็ น
อย่างยิ่ง ที่จะต้ องมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพและ
มี กระบวนการบริ หารที่ ดี ที่ นาไปสู่คุณ ภาพในการจัดการศึกษายิ่งในปั จจุบันสภาพ
การจัดการศึกษา พบว่า ยังมี การพัฒ นาช้ าไม่สนองความต้ องการของผู้เรี ยนสังคม
ประเทศชาติและก้ าวไม่ทนั กระแสโลกาภิ วตั น์ (ฮูมยั ดาอา วังการิ ม, 2553 : 3) จากเหตุนี ้
กระทรวงศึ กษาธิ การจึ ง ได้ ก าหนดนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษา 4 ด้ าน ขึ น้ ได้ แก่
การปฏิรูประบบบริ หารและการจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการเรี ยนการสอนและ
การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ ยทุ ธศาสตร์ การกระจายอานาจ
การมี ส่ ว นร่ ว มการประกัน คุณ ภาพ การเน้ นผู้เรี ย นเป็ น ศูน ย์ ก ลางและการใช้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้ นการศึกษาที่เป็ นเลิศ (เสกสรร หมู่วิเศษ, 2552 : 5) จากนโยบายการปฏิรูป
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การศึกษาโรงเรี ยนจึงมีการกระจายอานาจในการบริหารงานมากขึ ้นกว่าเดิม บุคคลและ
หน่ ว ยงานภายนอกเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษามากขึ น้ มี แ ผนกลยุ ท ธ์
มีแผนปฏิบตั ิการ มีธรรมนูญโรงเรี ยน มีการนาแผนปฏิบตั ิการไปปฏิบตั ิและติดตามผล
การปฏิ บัติ งานของครู และผู้อ านวยการโรงเรี ยนอย่างต่ อเนื่ องทุกโรงเรี ยน จัดการเรี ยน
การสอนตามหลักสูตรที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ ทุกโรงเรี ยน สามารถเพิ่ มประสิทธิ ภ าพ
การบริ ห ารจัด การของตนให้ สูงขึน้ มี การเรี ย นรู้ และแก้ ปั ญ หาที่ เกิ ด จากการพัฒ นา
โรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามโรงเรี ยนจะประสบความสาเร็ จมากน้ อยแค่ไหนก็
ขึน้ อยู่กับการดาเนินการในการบริ หารของแต่ละโรงเรี ยนด้ วยเช่นกัน (เฉลิมมุ่ง ปั่ นกลาง,
2542 : 87)
ดัง นัน้ การวางแผนการด าเนิ น การในการบริ ห ารหรื อ ที่ เรี ย กว่า การวางแผน
กลยุทธ์ จึงเป็ นสิ่งสาคัญมากและถือเป็ นกิจกรรมแรกที่โรงเรี ยนจะต้ องจัดทาเพราะแผน
กลยุท ธ์ เป็ น แผนงานหลัก ที่ แ สดงถึ งภาระงานแนวโน้ มของความส าเร็ จ หรื อ ความ
ล้ มเหลวของการจั ด การศึ ก ษาของตนเองและเปรี ย บเสมื อ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้
การดาเนินการต่างๆสามารถดาเนินไปได้ อย่างมีระบบและมีหลักเกณฑ์ปัจจุบนั โรงเรี ยน
มี ก ารพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 ทางสานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สพฐ.) จึงได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ ใน
การจัดการศึกษา โดยได้ กาหนดนโยบายให้ โรงเรี ยนทุกระดับจัดทาแผนกลยุทธ์ ทาง
การศึกษาขึ ้นเริ่ มตังแต่
้ การกาหนดวิสยั ทัศน์ พนั ธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรี ยนการ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้ อมภายในและภายนอกของโรงเรี ยน รู้จดุ แข็งจุดอ่อนและสถานการณ์
ของโรงเรี ยนมีการกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมของโรงเรี ยนอย่างชัดเจนและ
ปรับระบบการทางานในปั จจุบนั ให้ รับกับการดาเนินงานสูจ่ ดุ มุ่งหมายที่โรงเรี ยนต้ องการ
ในอนาคต เพื่อเป็ นกลไกในการพัฒนาการศึกษาขึ ้นพื ้นฐานต่อไปที่สาคัญ แผนกลยุทธ์
ที่วางไว้ นนั ้ จะต้ องสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมและสอดคล้ องกับปั ญหาและอุปสรรค
บางประการทังภายในและภายนอกโรงเรี
้
ยน ถ้ าโรงเรี ยนมีระบบการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี
มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้ สอดคล้ องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะช่วยให้
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ระบบการบริ ห ารงานโรงเรี ย นประสบผลส าเร็ จ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่งจะส่ งผลต่ อ
คุณภาพของผู้เรี ยนเช่นกัน
ผู้ศึกษาในฐานะที่ เป็ นครู ปฏิ บัติหน้ าที่ ดูแลโรงเรี ยนเทศบาลในสังกัดท้ องถิ่ น
จังหวัดเลย ได้ เล็งเห็นสภาพการวางแผนกลยุทธ์ ของสถานศึกษาและมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพและปั ญหาในการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัด
เลย เพื่ อ น าผลการศึ ก ษาไปเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการวางแผนกลยุท ธ์ เพื่ อ
พัฒนาการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาลจังหวัดเลย และใช้ เป็ นตัวชี ้วัดสู่แนว
การปฏิบตั ิของโรงเรี ยนปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนต่อไป
วัตถุประสงค์
การวิจัยในครัง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษาของโรงเรี ยน
เทศบาล จังหวัดเลย โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการวางแผนกลยุท ธ์ ส ถานศึก ษาของโรงเรี ย นเทศบาล
จังหวัดเลย
2. เพื่ อ ศึก ษาปั ญ หาการวางแผนกลยุท ธ์ ส ถานศึก ษาของโรงเรี ย นเทศบาล
จังหวัดเลย
3. เพื่อเปรี ยบเทียบสภาพการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล
จังหวัดเลย จาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่ และขนาดของโรงเรี ยน
4. เพื่ อเปรี ยบเที ยบปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล
จังหวัดเลย จาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่ และขนาดของโรงเรี ยน
สมมติฐานของการวิจัย
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องได้ นาเป็ นแนวทางในการตังสมมติ
้
ฐานการวิจยั
ดังต่อไปนี ้
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1. พนั กงานครู เทศบาลที่ มี ต าแหน่ งหน้ าที่ ต่ างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพ
การวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยแตกต่างกัน
2. พนักงานครูเทศบาลที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในโรงเรี ยนมีขนาดต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อสภาพการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยแตกต่างกัน
3. พนักงานครู เทศบาลที่ มี ต าแหน่ งหน้ าที่ ต่างกัน มี ค วามคิ ด เห็น ต่อ ปั ญ หา
การวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยแตกต่างกัน
4. พนักงานครูเทศบาลที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในโรงเรี ยนมีขนาดต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยแตกต่างกัน
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ศกึ ษาครัง้ นี ้ เป็ นพนักงานครูเทศบาลในโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย
จานวน 299 คน ประกอบด้ ว ย ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา จานวน 32 คน และครู ผ้ ูส อน
จานวน 267คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ พนักงานครู เทศบาลในโรงเรี ยนเทศบาล
จังหวัดเลยได้ มาโดยการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie & Morgan
(1970 : 608) จานวน 169 คน ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสถานศึกษา จานวน 19 คน และ
ครูผ้ สู อน จานวน 150 คน ผู้วิจยั ดาเนินการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified random
sampling) โดยใช้ ตาแหน่งหน้ าที่เป็ นชันภู
้ มิของการสุม่ โดยใช้ วิธีเทียบสัดส่วน จากนัน้
ในแต่ละชันด
้ าเนินการสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling) ตามสัดส่วนที่กาหนด
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อมูลเพื่ อการวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ น แบบสอบถาม
ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ สาหรับสอบถามข้ อมูลเรื่ องการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษาของ
โรงเรี ยนเทศบาลจังหวัดเลย โดยสอบถามทังผู
้ ้ บริ หารสถานศึกษาและครูผ้ สู อน จานวน
1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลกั ษณะ
ค าถามเป็ น แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้ ว ย อ าเภอที่ ตัง้ โรงเรี ย น
ตาแหน่งหน้ าที่และขนาดของโรงเรี ยน และตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
และปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย ใน 6 ด้ าน
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ประกอบด้ ว ยด้ า นการศึ ก ษาสภาพสถานศึ ก ษาด้ า นการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม
ภายนอกด้ านการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายในด้ านการประเมิ น สถานภาพ
สถานศึ ก ษาด้ านการก าหนดทิ ศ ทางสถานศึ ก ษาและด้ านการก าหนดกลยุ ท ธ์
สถานศึก ษาโดยใช้ แ บบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธี ข องลิ เคิ ร์ท
(Likert) 5 ระดับซึง่ กาหนดความหมายดังต่อไปนี ้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2556 : 72)
5 หมายถึง สภาพและปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
4 หมายถึง สภาพและปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง สภาพและปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง สภาพและปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์อยูใ่ นระดับน้ อย
1 หมายถึง สภาพและปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์อยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของพนักงานครู เทศบาลเกี่ยวกับสภาพ
การวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็น
ของพนักงานครูเทศบาล เกี่ยวกับสภาพการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของ
โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยโดยภาพรวม
สภาพการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา
ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย
1. ด้ านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา
2. ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก
3. ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน
4. ด้ านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา
5. ด้ านการกาหนดทิศทางสถานศึกษา

สภาพการวางแผนกลยุทธ์
S.D.
แปลผล

3.42
0.43
ปานกลาง
3.75
0.87
มาก
3.79
0.48
มาก
3.76
0.61
มาก
3.78
0.58
มาก
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ตาราง 1 (ต่อ)
สภาพการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา
ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย
6. ด้ านการกาหนดกลยุทธ์สถานศึกษา
รวม

สภาพการวางแผนกลยุทธ์
S.D.
แปลผล

3.86
0.60
มาก
3.73
0.44
มาก

จากตาราง 1 พบว่า พนัก งานครู เทศบาลมีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ สภาพ
การวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก(  =3.73) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า สภาพการวางแผนกลยุท ธ์
ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านการกาหนดกลยุทธ์ สถานศึกษา (  =3.86) รองลงมา
คือ ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน (  = 3.79) และด้ านการกาหนดทิศทาง
สถานศึกษา (  = 3.78) ส่วนด้ านที่ มี ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คื อ ด้ านการศึกษาสถานภาพ
สถานศึกษา (  = 3.42)
2. ผลการวิเ คราะห์ ค วามคิด เห็น ของพนั ก งานครู เ ทศบาลเกี่ ย วกั บ
ปั ญหาการวางแผนกลยุ ท ธ์ สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จั ง หวั ดเลย
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็น
ของพนักงานครูเทศบาลเกี่ยวกับปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาของ
โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยโดยภาพรวม
ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา
ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย
1. ด้ านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา
2. ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก

ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์
S.D.
แปลผล

3.10
0.52
ปานกลาง
3.02
0.53
ปานกลาง

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

68 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตาราง 2 (ต่อ)
ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา
ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย
3. ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน
4. ด้ านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา
5. ด้ านการกาหนดทิศทางสถานศึกษา
6. ด้ านการกาหนดกลยุทธ์สถานศึกษา
รวม

ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์
S.D.
แปลผล

3.06
0.46
ปานกลาง
3.44
0.35
ปานกลาง
3.24
0.57
ปานกลาง
3.31
0.35
ปานกลาง
3.20
0.36
ปานกลาง

จากตาราง 2 พบว่า พนักงานครู เทศบาลมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั ญ หา
การวางแผน กลยุท ธ์ ส ถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นเทศบาล จัง หวัด เลย โดยภาพรวม
อยู่ใ นระดับ ปานกลาง (  = 3.20) เมื ่ อ พิจ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่า ปั ญ หา
การวางแผนกลยุทธ์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คื อด้ านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา
(  = 3.44) รองลงมา คื อ ด้ านการกาหนดกลยุท ธ์ ส ถานศึก ษา (  = 3.31) และ
ด้ า นการก าหนดทิ ศ ทางสถานศึ ก ษา (  = 3.24) ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุด คื อ
ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก (  = 3.02)
3. ผลการเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน
เทศบาล จังหวัดเลยจาแนกตามตาแหน่ งหน้ าที่
3.1 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานครู ข องโรงเรี ย น
เทศบาล จังหวัดเลยเกี่ยวกับสภาพการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาลจังหวัดเลย
จาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่
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ตาราง 3 ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย
โดยภาพรวมและรายด้ าน จาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่
ผู้บริหาร
สภาพการวางแผนกลยุทธ์
 S.D.
1. ด้ านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 3.01 0.57
2. ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก 2.69 0.08
3. ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน 3.54 0.49
4. ด้ านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา 4.04 0.40
5. ด้ านการกาหนดทิศทางสถานศึกษา 3.82 0.37
6. ด้ านการกาหนดกลยุทธ์สถานศึกษา 4.08 0.39
โดยรวม
3.53 0.45

ครู ผ้ สู อน
 S.D.
3.48 0.38
3.89 0.75
3.82 0.47
3.73 0.63
3.78 0.60
3.84 0.61
3.75 0.44

t
-3.43***
-4.67***
-2.39**
2.98**
0.43
2.29*
-2.07*

pValue
.001
.001
.010
.004
.660
.020
.040

*** P<.001, ** P<.01, * P<.05
จากตาราง 3 ผลการเปรี ย บเทียบสภาพการวางแผนกลยุท ธ์ ข องโรงเรี ย น
เทศบาล จังหวัดเลยจาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่ พบว่า สภาพการวางแผนกลยุทธ์ ของ
โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและครูผ้ สู อน โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ ด้ านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา ด้ านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ส่วนด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน ด้ านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา
แตกต่ า งกัน อย่า งมี น ัย สาคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .01 และด้ า นการกาหนดกลยุท ธ์
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านการกาหนด
ทิศทางสถานศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05
3.2 ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็นของพนักงานครู ของโรงเรี ยนเทศบาล
จังหวัดเลยเกี่ยวกับปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาลจังหวัดเลย จาแนก
ตามตาแหน่งหน้ าที่
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ตาราง 4 ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย
จาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่
ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์
1. ด้ านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา
2. ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก
3. ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน
4. ด้ านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา
5. ด้ านการกาหนดทิศทางสถานศึกษา
6. ด้ านการกาหนดกลยุทธ์สถานศึกษา
โดยรวม

ผู้บริหาร
 S.D.
3.16 0.45
2.37 0.68
2.70 0.58
3.38 0.37
2.96 0.56
3.36 0.36
2.99 0.45

ครู ผ้ สู อน
Pt
value
 S.D.
3.09 0.53 0.56 .570
3.10 0.44 -4.52*** .001
3.11 0.42 -2.93** .005
3.45 0.35 -0.77 .430
3.28 0.56 -2.34* .020
3.31 0.35 0.57 .560
3.22 0.34 -2.66** .008

*** P<.001, ** P<.01, * P<.05
จากตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบปั ญ หาการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน
เทศบาล จังหวัดเลยจาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่ พบว่า ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ ของ
โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและครู ผ้ ูสอนโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้ านการกาหนดทิศทางสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และส่วนด้ านการศึกษาสถานภาพ
สถานศึ ก ษา ด้ านการประเมิ น สถานภาพสถานศึ ก ษา ด้ านการก าหนดกลยุ ท ธ์
สถานศึกษามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05
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4. ผลการเปรี ยบเที ย บสภาพ และปั ญ ห าการวางแผน กลยุ ท ธ์
สถานศึกษาของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
4.1 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูของโรงเรี ยนเทศบาล
จังหวัดเลยเกี่ยวกับสภาพการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาลจังหวัดเลย จาแนก
ตามขนาดโรงเรี ยน
ตาราง 5 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครู ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัด
เลย เกี่ ย วกับ สภาพการวางแผนกลยุท ธ์ ข องโรงเรี ย นเทศบาลจังหวัด เลย
จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
ขนาดโรงเรียน
สภาพการวางแผนกลยุทธ์ ของ
โรงเรี ยนเทศบาลจังหวัดเลย
1. ด้ านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา
2. ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก
3. ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน
4. ด้ านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา
5. ด้ านการกาหนดทิศทางสถานศึกษา
6. ด้ านการกาหนดกลยุทธ์สถานศึกษา
รวม

ขนาดเล็ก


3.44
3.20
3.91
3.82
3.86
3.83
3.79

S.D.
0.42
0.87
0.49
0.68
0.64
0.68
0.51

ขนาดกลาง


3.41
3.61
3.79
3.70
3.67
3.81
3.67

S.D.
0.43
0.85
0.42
0.55
0.54
0.52
0.39

ขนาดใหญ่


3.42
3.76
3.76
3.77
3.80
3.89
3.73

S.D.
0.43
0.88
0.50
0.61
0.57
0.60
0.44

จากตาราง 5 พบว่า ความคิ ด เห็ น ของพนัก งานครู ข องโรงเรี ย นเทศบาล
จัง หวัด เลย เกี่ ย วกับ สภาพการวางแผนกลยุท ธ์ ข องโรงเรี ย นเทศบาลจัง หวัด เลย
จาแนกตามขนาดโรงเรี ยนโดยค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือพนักงานครู ของโรงเรี ยนเทศบาล
ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก (  =3.79) รองลงมา ได้ แก่ โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (  =3.73) และ
ที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ โรงเรี ยนขนาดกลาง (  =3.6)
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ตาราง 6 สภาพการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย จาแนกตาม
ขนาดโรงเรี ยน
สภาพการวางแผนกล
ยุทธ์ ของโรงเรี ยน
เทศบาล จังหวัดเลย
1. ด้ านการศึกษา
สถานภาพสถานศึกษา
2. ด้ านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายนอก
3. ด้ านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายใน
4. ด้ านการประเมิน
สถานภาพสถานศึกษา
5. ด้ านการกาหนดทิศทาง
สถานศึกษา
6. ด้ านการกาหนดกลยุทธ์
สถานศึกษา

รวม

แหล่ ง
ความ
SS
df MS
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
0.01 2 0.00
ภายในกลุม่
31.31 166 0.18
รวม
31.32 168
ระหว่างกลุม่
1.42 2 0.71
ภายในกลุม่ 128.36 166 0.77
รวม
129.78 168
ระหว่างกลุม่
0.53
2 0.26
ภายในกลุม่
38.95 166 0.23
รวม
39.49 168
ระหว่างกลุม่
0.25 2 0.12
ภายในกลุม่
63.60 166 0.38
รวม
63.85 168
ระหว่างกลุม่
0.65 2 0.32
ภายในกลุม่
55.88 166 0.33
รวม
56.53 168
ระหว่างกลุม่
0.20 2 0.10
ภายในกลุม่
60.43 166 0.36
รวม
60.64 168
ระหว่างกลุม่
0.27 2 0.13
ภายในกลุม่
33.68 166 0.20
รวม
33.96 168
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F

pValues

0.04

.950

0.91

.400

1.14

.320

0.32

.720

0.96

.380

0.28

.750

0.67

.500
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จากตาราง 6 ผลการเปรี ยบเที ยบสภาพการวางแผนกลยุท ธ์ ข องโรงเรี ย น
เทศบาลจังหวัดเลย จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่า สภาพการวางแผนกลยุทธ์
ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน ขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ านทุ ก ด้ าน พบว่ า
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05
4.2 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครู ของโรงเรี ยนเทศบาล
จังหวัดเลยเกี่ยวกับปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาลจังหวัดเลย จาแนก
ตามขนาดโรงเรี ยน
ตาราง 7 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของพนัก งานครู ข องโรงเรี ย นเทศบาล
จัง หวัด เลย เกี่ ย วกับ ปั ญ หาการวางแผนกลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นเทศบาล
จังหวัดเลย จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก
 S.D.
1. ด้ านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 2.97 0.52
2. ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก 2.94 0.50
3. ด้ านการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน 2.98 0.45
4. ด้ านการประเมินสถานภาพสถานศึกษา 3.39 0.27
5. ด้ านการกาหนดทิศทางสถานศึกษา
3.14 0.45
6. ด้ านการกาหนดกลยุทธ์สถานศึกษา
3.30 0.30
โดยรวม
3.12 0.33
ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์

ขนาดกลาง
 S.D.
3.21 0.46
3.03 0.52
3.10 0.45
3.46 0.33
3.31 0.41
3.35 0.37
3.24 0.34

ขนาดใหญ่
 S.D.
3.09 0.54
3.04 0.54
3.07 0.46
3.45 0.38
3.25 0.65
3.30 3.59
3.20 0.38

จากตาราง 7 พบว่า ความคิ ด เห็ น ของพนัก งานครู ข องโรงเรี ย นเทศบาล
จังหวัดเลยเกี่ยวกับปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาลจังหวัดเลย จาแนก
ตามขนาดโรงเรี ยนโดยค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ พนักงานครูของโรงเรี ยนเทศบาลในโรงเรี ยน
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ขนาดกลาง (  = 3.24) รองลงมา ได้ แ ก่ โรงเรี ย นขนาดใหญ่ (  = 3.20) และที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ โรงเรี ยนขนาดเล็ก (  = 3.12)
ตาราง 8 ปั ญ หาการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลย จาแนกตาม
ขนาดโรงเรี ยน
ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์
แหล่ ง
ของโรงเรี ยนเทศบาล
ความ
จังหวัดเลย
แปรปรวน
1. ด้ านการศึกษา
ระหว่างกลุม่
สถานภาพสถานศึกษา
ภายในกลุม่
รวม
2. ด้ านการวิเคราะห์
ระหว่างกลุม่
สภาพแวดล้ อมภายนอก ภายในกลุม่
รวม
3. ด้ านการวิเคราะห์
ระหว่างกลุม่
สภาพแวดล้ อมภายใน
ภายในกลุม่
รวม
4. ด้ านการประเมิน
ระหว่างกลุม่
สถานภาพสถานศึกษา
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
5. ด้ านการกาหนด
ภายในกลุม่
ทิศทางสถานศึกษา
รวม

SS

df

MS

F

pValues

0.96
46.04
47.00
0.21
47.08
47.29
0.25
35.74
36.00
0.09
21.50
21.59
0.51
54.99
55.51

2
166
168
2
166
168
2
166
168
2
166
168
2
166
168

0.48
0.27

1.73

.180

0.10
0.28

0.37

.690

0.12
0.21

0.59

.550

0.04
0.13

0.34

.700

0.25
0.33

0.77

.460
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ตาราง 8 (ต่อ)
ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์
แหล่ งความ
ของโรงเรี ยนเทศบาล
แปรปรวน
จังหวัดเลย
ระหว่างกลุม่
6. ด้ านการกาหนด
ภายในกลุม่
กลยุทธ์สถานศึกษา
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
รวม

SS

df

MS

F

pValues

0.05
20.73
20.79
0.25
22.44
22.69

2
166
168
2
166
168

0.02
0.12

0.22

.790

0.12
0.13

0.93

.390

จากตาราง 8 ผลการเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการวางแผนกลยุท ธ์ ข องโรงเรี ย น
เทศบาล จังหวัดเลยจาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่า ปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ โดยรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ .05
สรุ ปและอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย การวางแผนกลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นเทศบาล จั ง หวั ด เลย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. สภาพการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าการวางแผนกลยุทธ์เป็ นการวางแผนให้ ความสาคัญ
กับการมองไปสู่อนาคตภายใต้ การพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ในการใช้ ความสามารถ
ขององค์ ก ารเพื่ อระดมทรั พ ยากรมาใช้ และการพิ จ ารณ าถึ ง ทางเลื อ กต่ า งๆ
อย่างรอบคอบและชัดเจนว่าจะสามารถนาองค์การไปสู่ภารกิจและเป้าหมายที่วางไว้
นอกจากนี ้การวางแผนกลยุทธ์ ยงั เป็ นเครื่ องมือ ในการบริ หารงานที่ต้องใช้ กระบวนการ
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อย่างมีแบบแผน เพื่ อให้ เกิดการตัดสินใจในเรื่ องของอนาคต ซึ่งต้ องอาศัยการดาเนิ นงาน
อย่างมีระบบ มีขนตอน
ั้
มีทิศทางมีกระบวนการทางานที่ชดั เจนสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ นันทพล พงษ์ สร้ อย (2550 : 118) ได้ ศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนินการวางแผน
กลยุท ธ์ ข องสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานสังกัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษากาญจนบุรี
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษากาญจนบุรี โดยภาพรวมพบว่า มีสภาพการดาเนินการ
วางแผนกลยุทธ์ อยูใ่ นระดับมาก
2. ปั ญ หาการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยโดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะว่า ในการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษานัน้
เป็ นขัน้ ตอนของการวางแผนการพัฒ นาสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ จากการกาหนด
วิ สัย ทัศ น์ โดยค านึ ง ถึ ง สภาพแวดล้ อ มภายในและสภาพแวดล้ อ มภายนอกเพื่ อ ให้
สถานศึกษาสามารถปรับตัวกับสภาวะแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงและบรรลุ ถึงความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ที่ตัง้ ไว้ ซึ่งปั ญ หาที่ พ บในการวางแผนกลยุทธ์ นัน้ อาจเนื่ องมาจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในการวางแผนกลยุทธ์จากการขาดความรู้ความเข้ าใจ ในการขันตอน
้
การวางแผนกลยุทธ์ เช่น ขาดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในสถานศึกษาที่เป็ นจุดอ่อน
ต่ อ การพัฒ นาสถานศึ ก ษาความรู้ ความเข้ า ใจในการวิ เคราะห์ ปั จ จัย ภายในและ
ปั จจัยภายนอกสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาและความรู้ ความเข้ าใจ
ในการวิเคราะห์ จัดอันดับจุดอ่อนและและในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละด้ านยังไม่มีข้อมูล
เพี ยงพอหรื อข้ อมูลไม่ถูกต้ องไม่เป็ นจริ งสอดคล้ องกับ วรรณา สุภาพุฒ (2553 : 85)
ได้ ศกึ ษาปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาตราดผลการวิจยั พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษามีปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์
โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ได้ แก่
ด้ านการกาหนดทิศทางสถานศึกษาด้ านการศึ กษาสถานภาพสถานศึกษาและด้ านการ
กาหนดกลยุทธ์สถานศึกษาตามลาดับ
3. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลเกี่ยวกับสภาพการวางแผน
กลยุทธ์ของโรงเรี ยนเทศบาลจังหวัดเลย จาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่พบว่า ความคิดเห็น
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ของพนัก งานครู เทศบาลเกี่ ย วกับ สภาพการวางแผนกลยุท ธ์ ข องโรงเรี ย นเทศบาล
จังหวัดเลยจาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่ของผู้บริ หารและครู ผ้ สู อนโดยภาพรวมแตกต่างกัน
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะบทบาทหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและครูผ้ สู อนมีบทบาท
ที่ แ ตกต่ า งกัน ผู้บ ริ ห ารเป็ น ผู้ด าเนิ น การบริ ห ารจัด การบริ ห ารงานในโรงเรี ย นซึ่ ง มี
ขอบข่ายงานที่ชัดเจนโดยใช้ ภาวะผู้นาและประสบการณ์ในเชิงบริ หารมาใช้ เป็ นพื ้นฐาน
ในการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีความแตกต่างกับงานในหน้ าที่ของครู ผ้ สู อนที่มีหน้ าที่
ปฏิบตั ิงานสอน ดูแลนักเรี ยนและปฏิบตั ิงานอื่นๆตามที่ได้ รับมอบหมายมากมายจึงใช้
ประสบการณ์ ในการปฏิ บัติหน้ าที่ ที่มีขอบข่ายกว้ างขวางดังกล่าวมากาหนดแนวคิด
ต่อการวางแผนกลยุทธ์ ทาให้ มีความคิดเห็นแตกต่างกันก็เป็ นได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ สุภา แขวงเมือง (2556 : 95) ได้ ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ ของสถานศึกษาในอาเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาค้ นคว้ า พบว่า การเปรี ยบเทียบการวางแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา ในอาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จาแนกตามสถานภาพผู้บริ หาร
สถานศึกษาและครู โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานครู เทศบาลเกี่ ย วกั บ สภาพ
การวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยจาแนกตามขนาดโรงเรี ยนพบว่า
ความคิดเห็นของพนักงานครู เทศบาลเกี่ยวกับ สภาพการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน
เทศบาล จังหวัด เลยจ าแนกตามขนาดโรงเรี ย นไม่ แ ตกต่ า งกัน ทัง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะ
การวางแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาการบริ หารการศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเลย
ทุกโรงเรี ยนดาเนินการตามยุทธศาสตร์ จุดเน้ นของกองการศึกษาเทศบาลเลยโดยมีเป้าหมาย
ทิศทางเดี ยวกัน มีการจัดอบรมผู้รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนรวมทัง้
จัดทาคูม่ ือการจัดทาแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน สอดคล้ องกับบัญญัติ จรัสแผ้ ว (2549 : 105)
ได้ ทาการศึกษาสภาพและปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการบริหารของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูและ
ผู้อานวยการโรงเรี ยนที่ปฏิบัติหน้ าที่ในโรงเรี ยนที่มีขนาดแตกต่างกันทัง้ โดยรวมและ
รายด้ านไม่แตกต่างกัน
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4. เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานครู เ ทศบาลเกี่ ย วกั บ ปั ญหา
การวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยจาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่พบว่า
ความคิดเห็นของพนักงานครู เทศบาลเกี่ยวกับปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน
เทศบาล จังหวัดเลยจาแนกตามตาแหน่งหน้ าที่ของผู้บริ หารและครู ผ้ สู อนโดยภาพรวม
แตกต่างกัน ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะประสบการณ์ และความถนัดของผู้บริ หารและครู ผ้ สู อน
มีความแตกต่างกัน โดยผู้บริ หารอาจจะมีมมุ มองเกี่ยวกับปั ญหาในการวางแผนกลยุทธ์
จากประสบการณ์ และความรู้ ในเชิงบริ หารเป็ นหลัก มุมมองดังกล่าวท าให้ ผ้ ูบริ หาร
มีทศั นคติในเชิงบวกโดยเห็นว่าอุปสรรคและปั ญหาต่างๆในการวางแผนกลยุทธ์ซงึ่ แม้ จะ
เกิ ดขึน้ จริ งแต่ก็ยังมี แ นวทางในการแก้ ไขปรับปรุ งให้ ดีขึน้ ได้ ซึ่งแตกต่างกับครู ผ้ ูสอน
ที่มีมมุ มองปั ญหาต่างๆในการวางแผนกลยุทธ์ในฐานะของผู้ปฎิบตั ิซงึ่ มีทศั นคติ ความรู้
และประสบการณ์ ในเชิงบริ หารที่แตกต่างจากผู้บริ หารจึงทาให้ ความคิดเห็นต่อปั ญหา
ในการวางแผนกลยุท ธ์ ข องโรงเรี ย นแตกต่างกัน ก็เป็ น ได้ ส อดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ
สุทธิพล ไตรรัตน์สิงห์กุล (2550 : 100) ได้ ทาการศึกษาปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ ของ
โรงเรี ยนในอาเภอเมืองฉะเชิงเทราสังกัดสานักงานเขตพื ้นทีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1
ได้ เปรี ยบเทียบปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ จาแนกตามสถานภาพในการดารงตาแหน่ง
ระหว่างผู้บริ หารกับครู ผู้สอนพบว่ามีปัญ หาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05
และเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานครู เทศบาลเกี่ ย วกับ ปั ญ หา
การวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยจาแนกตามขนาดโรงเรี ยนพบว่า
ความคิดเห็นของพนักงานครู เทศบาลเกี่ยวกับปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน
เทศบาล จังหวัด เลยจ าแนกตามขนาดโรงเรี ย นไม่ แ ตกต่ า งกัน ทัง้ นี อ้ าจเป็ น เพราะ
โรงเรี ยนเทศบาลแต่ละขนาดได้ รับการประชุมชี ้แจงและอบรมสัมมนาการวางแผนกล
ยุทธ์ จากหน่วยงานต้ นสังกัดทุกโรงเรี ยนทาให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการวางแผนกล
ยุทธ์ ไปในทิศทาง เมื่อนามาใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ ได้ ดาเนินการตามขันตอนที
้
่ได้ รับ
การถ่ายทอดมาจึงทาให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้ อ งกับ นัน ทพล พงษ์ ส ร้ อย (2550 : 118) ได้ ศึก ษาสภาพและปั ญ หาการ
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ด าเนิ น การวางแผนกลยุท ธ์ ข องสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานสัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจยั พบว่าการเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการดาเนินการ
วางแผนกลยุ ท ธ์ ข องสถานศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
กาญจนบุรี จาแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบว่า โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากผลการวิจัย
1.1 ผลจากความคิดเห็นของพนักงานครู เทศบาลเกี่ยวกับ สภาพการวางแผน
กลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณา
ในรายด้ านจะพบว่า ด้ านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้ อยกว่าด้ านอื่นๆ
ดังนัน้ โรงเรี ยนควรมีการแต่งตัง้ คณะทางานในการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็ นระบบสร้ างความตระหนักถึงความสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ จดั เตรี ยม
ข้ อ มูล ที่ จ ะน ามาวิ เคราะห์ ภ ารกิ จ เป้ า หมายและผลผลิ ต หลัก ของสถานศึ ก ษาให้ มี
ความชัดเจนมายิ่งขึ ้น
1.2 ผลจากความคิดเห็นของผลจากความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล
เกี่ยวกับปั ญหาการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนเทศบาล จังหวัดเลยโดยภาพรวมและ
รายด้ านอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาในรายด้ านจะพบว่า ด้ านการประเมิน
สถานภาพสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากว่าด้ านอื่นๆ แสดงให้ เห็นว่ามีปัญหามากกว่า
ด้ านอื่น ๆ ดังนันโรงเรี
้
ยนจึงควรลดปั ญหาด้ านนี ้ลงโดย มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่ อ ด าเนิ น การประเมิ น สถานภาพของโรงเรี ย นอย่างเป็ น ระบบ จัด หาเอกสารคู่มื อ
แนวทางปฏิ บัติในการประเมิ นสถานภาพของสถานศึกษา ให้ ค ณะทางานได้ ศึกษา
ทาความเข้ าใจขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหรื อโรงเรี ยนที่มีศกั ยภาพในการประเมิน
สถานภาพของโรงเรี ยนมาเป็ นที่ปรึกษาให้ คาแนะนา

ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

80 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2. ข้ อเสนอแนะสาหรั บการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
2.1 ควรทาวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิภาพการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา
2.2 ควรทาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน
เทศบาล จังหวัดเลย
2.3 ควรทาวิจยั ในลักษณะการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพ
ในการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาให้ เกิดผลในเชิงรูปธรรมในโรงเรี ยนเทศบาลอย่างแท้ จริง
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