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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 และ 2) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
วางแผน กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 128 คน เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
มาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 และ0.94 และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (T-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา     
โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู ้ บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ค าส าคัญ: กลยุทธ์, การวางแผนกลยุทธ์, ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were as follows : 1) to study state and problems of strategic 
Planning of school administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 
Office 1, and 2) to compare state and problems of strategic planning of school administrators under 
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 for the different size of schools. 
The sample was selected from 128 schools administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary 
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Educational Service Area Office 1. The research instrument was a questionnaire; the reliabilities rating 
scale were 0.96 and 0.94. The data analysis were mean, standard deviation and T-test. The research 
findings were as follows : 1) the state of strategic Planning of school administrators under 
Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 in overall and each aspect were 
at the high level, and the problems of strategic planning of school administrators under Phranakhon 
Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 in overall and each aspect were at medium 
level; and 2) the comparison of state and problems of strategic planning of school administrators 
under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1 for the different size of 
schools were overall and the significant different at the.05 level. 
Keywords: Strategic, Strategic Planning, Administrator   
 
 

1. บทน า 
 โรง เรียนเป็นองค์การหนึ่ งที่ ต้ อง เผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านความต้องการที่ไม่คงที่ ดังนั้นแผนกล
ยุทธ์สามารถช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นและเตรียมการ
หาวิธีการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อองค์การไว้ล่วงหน้า 
ซึ่งองค์กรไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้ ซึ่งจะมีผลต่อความอยู่รอดขององค์การ 
ดังนั้นแผนกลยุทธ์สามารถช่วยท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การแข่งขัน   
มีความรุนแรงและมากขึ้น [1] ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์     
จึงเป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนา
ตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
เพราะในการวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับการศึกษา
วิ เคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอกของ
หน่วยงานเป็นประเด็นส าคัญ สอดรับกับการกระจาย
อ านาจเป็นกระแสหลักการบริหารในปัจจุบัน และ
สอดคล้องกับหน่วยงานหลักในเรื่องที่ส าคัญ ๆ ทั้งยังเป็น
การวางแผนแบบท้าทายความสามารถ และช่วยให้เกิด
การริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วยตนเอง จึงเป็น
การวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน [2]   
 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการวางแผนกลยุทธ์โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรทั้งภายนอกและ

ภายในโรงเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุนทรัพยากร
ต่าง ๆ พร้อมให้บริการและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนจัดบรรยากาศของโรงเรียนให้อบอุ่น
เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรักที่จะเรียนรู้และรู้จักแสวงหา
ความรู้ [3] พร้อมเพ่ือการจดัการศกึษา 
 การวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียนมักมีปัญหาที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากปัจจุบันเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์
ท างานน้อย ยังขาดความรู้ตามหลักวิชาการเกี่ยวกับการ
วางแผนกลยุทธ์  การด า เนินการวางแผนกลยุทธ์           
ไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นรูปธรรม การใช้จ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่วางไว้ ข้าราชการครู
ในโรงเรียนไม่เห็นความส าคัญของการวางแผน แผนที่วาง
ไว้ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ขาดการควบคุม ก ากับ นิเทศ
และติดตาม ขาดการมีส่วนร่วมของข้าราชการครู     
เพราะผู้บริหารสถานศึกษามักถือเอาความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นหลักในการตัดสินใจ และเห็นว่าการวางแผน
เป็นความยุ่ งยาก สิ้นเปลืองงบประมาณ เสียเวลา       
และผู้บริหารสถานศึกษาไม่กล้าที่จะเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งจะมอบหมาย
ให้ผู้ช่วยผู้บริหารหรือครูผู้สอนด าเนินการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน [4] และผลการการศึกษางานวิจัย พบว่า 
โ ร ง เ รี ยนมี ปั ญหา ในการวา งแผนกลยุ ท ธ์  ไ ด้ แ ก่          
การก าหนดกลยุทธ์ การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 
และการก าหนดทิศทางของสถานศึกษา [5] และมีปัญหา
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ด้านการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา การก าหนดทิศทาง
สถานศึกษา และการก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา [6]      
จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับ
การวางแผนกลยุทธ์   
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นข้าราชการครูที่ปฏิบัติ         
การสอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สนใจศึกษาสภาพการวางแผน         
กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อน าผลการวิจัยใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ใน         
การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน และใช้เป็น
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงานของโรงเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1   
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการวางแผน           
กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน   
 
3. สมมุติฐานการวิจัย 
 สภาพและปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงาน เขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน มีความแตกต่างกัน 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน        
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จ านวน 188 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 128 คน 
จ าแนกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling ) 
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ขนาดโรงเรียน 
 4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  สภาพและปัญหาการ
วางแผนกลยุทธ์   
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ง
นี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้   
 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ บ ริ หาร  มี ลั กษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) จ านวน 5 ข้อ เพศ อายุ และประสบการณ์
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ปัจจุบันและขนาดโรงเรียน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการ
วางแผน กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)    
ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 และ 0.94 จ านวน 46 ข้อ 
แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม     
การก าหนดทิศทาง การก าหนดกลยุทธ์ และการจัดท า
แผนกลยุทธ์  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ลักษณะของแบบสอบถาม
ปลายเปิด 
 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), 
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ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) และการทดสอบค่าที (T-test)  
 
6. ผลการวิจัย 
 6.1 สภาพกา รวา ง แผนกลยุ ท ธ์ ขอ งผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงาน เขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1โดยภาพรวม      
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ
จากค่าสูงมาต่ าคือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ ด้านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และด้านการก าหนดทิศทาง 
ส่วนรายด้านที่มีค่าต่ าสุดคือ ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์   
 6.2 ปัญหาการวา งแผนกลยุทธ์ ของผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา สั งกัดส านักงาน เขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม     
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง
ตามล าดับจากค่ าสู งมาต่ าคื อ  ด้ านการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม ด้าน การก าหนดกลยุทธ์ และด้านการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ ส่วนรายด้านที่มีค่าต่ าสุดคือ ด้านการ
ก าหนดทิศทาง   
 6.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05       
โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบัติมากกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็กในทุกด้าน  
 6.4 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมมีปัญหา
แตกต่างกัน โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากกว่า
โรงเรียนขนาดใหญ่ในทุกด้าน ดังตารางที่ 1  
 
 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพ ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมและจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 สภาพการวา ง แผนกลยุ ท ธ์ ขอ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านการก าหนดกลยุทธ์     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร
สถานศึกษารู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตลอดจน
เห็นในความส าคัญของการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับ

รายการ 
สภาพการวางแผนกลยุทธ ์ ปัญหาการวางแผนกลยุทธ ์

ภาพ 
รวม 

แปลผล 
ขนาดโรงเรียน ภาพ 

รวม 
แปลผล 

ขนาดโรงเรียน 
ใหญ่ เล็ก Sig ใหญ่ เล็ก Sig 

ด้านการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม  

 
3.83 

 
มาก 

 
4.19 

 
3.41 

 
.00 

 
2.84 

 
ปานกลาง 

 
2.37 

 
3.40 

 
.00 

ด้านการก าหนดทิศทาง  3.81 มาก 4.10 3.43 .00 2.24 น้อย 1.99 2.53 .00 
ด้านการก าหนดกลยุทธ์ 3.96 มาก 4.19 3.41 .00 2.69 ปางกลาง 2.24 3.23 .00 
ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ 3.79 มาก 4.19 3.41 .00 2.44 น้อย 2.28 2.62 .00 

รวมเฉลี่ย 3.84 มาก 4.16 3.41 .00 2.55 ปานกลาง 2.22 2.94 .03 
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การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่
ผู้บริหารต้องด า เนินการพัฒนาตนเองและพัฒนา
หน่วยงานอับประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทาง   
การศึ กษา  นั ก เรี ยนรวมถึ งผู้ ปกครองและชุมชน           
ซึ่งสอดคล้องกับ พวงรัตน์ เกสรแพทย์ [1] ที่กล่าวว่า   
การวางแผนกลยุทธ์มีความส าคัญเพราะองค์การนั้นต้อง
เผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการที่ไม่
คงที่ ดังนั้นแผนกลยุทธ์สามารถช่วยให้ผู้บริหารทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่
เกิดขึ้นและเตรียมการหาวิธีการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น       
ต่อองค์การไว้ล่วงหน้า และสอดคล้องกับ ไคลเมนท์  
และฟรานซิสโก [7] ได้ศึกษาบทบาทของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ขององค์การ การสร้าง กลยุทธ์ใน
องค์การที่แตกต่างกัน กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นจะช่วยลด
จุดอ่อนและสร้างจุดแข็งในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้     
กลยุทธ์ที่สร้างนั้นยังมุ่งสร้างโอกาสและหลบหลีกความ
เสี่ยงในสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การอีกด้วย กลยุทธ์และ
การวางแผนกลยุทธ์ในส่วนของระบบการปฏิบัติงาน
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง  บุคลากร        
และคุณภาพโดยรวมเป็นภารกิจหลักของการบริหารงาน
โดยทั่ ว ไป สอดคล้องกับ  นันทพล พงษ์สรอย [4]          
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการด าเนินการ
ว า ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น            
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี ที่พบว่า
สภาพการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์โดยภาพรวม       
อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ สุภา แขวงเมือง [8]   
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ในอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ที่พบว่า การวางแผน
กลยุทธ์ของสถานศึกษา ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก   
 7.2 ปัญหาการวา งแผนกลยุทธ์ ขอ งผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวม     
อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการวางแผนกล
ยุทธ์มีการรณรงค์ให้หน่วยงานมีการใช้แผนกลยุทธ์    

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นไปได้       
ที่การวางแผนกลยุทธ์จะต้องได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความสามารถในการ
ว า ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ รู้ ถึ ง เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หาจุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค รู้ จักการก าหนดทิศทางของ
สถานศึกษา ก าหนดกลยุทธ์ ตลอดจนถึงการจัดท าแผน
กลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ สุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล [9]     
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่พบว่า ปัญหา  
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับ วรรณา สุภาพุฒ [10] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด      
ที่พบว่ า  มีปัญหาโดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ ใน       
ระดับปานกลาง  
 7.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติ
แตกต่างกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่
อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็กอยู่ในระดับปานกลางซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและ
ผลปรากฏดั งนี้  ทั้ ง นี้ อ าจ เป็ น เพราะ ในผู้ บ ริ หา ร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
มีความแตกต่างกันด้านจ านวนตัวบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง
จะมีตัวเลือกส าหรับการแต่งตั้งหรือมอบหมายหน้าที่     
ในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค การก าหนด
ทิศทาง ก าหนดกลยุทธ์ และการจัดท าแผนกลยุทธ์      
จะท า ให้ ดี กว่ า จึ งมี ผล ให้ เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบสภาพ          
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การวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า              
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน
ด้วยการทดสอบค่าที (T-test) พบว่า สภาพการวางแผน
กลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ใน
โรงเรียนขนาดต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและรายด้าน 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการ
วางแผนกลยุทธ์มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาด เล็ กอย่ า งมีนั ยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ  . 05 
สอดคล้องกับ นันทพล พงษ์สรอย [4] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องสภาพและปัญหาการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี ที่พบว่า โดยภาพรวม
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สอดคล้องกับ สุภา แขวงเมือง [8] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ในอ าเภอเรณูนคร 
จังหวัดนครพนม ที่พบว่า ผลการเปรียบเทียบการ
วางแผนกลยุทธ์ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 7.4 ผลการเปรียบเทียบปัญหาการวางแผนกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรี  อยุธยา เขต 1 จ าแนก        
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมมีปัญหา
แตกต่างกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก   
มีปัญหาอยู่ ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษา
โ ร ง เ รี ย น ข น า ด ใ ห ญ่ มี ปั ญ ห า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ น้ อ ย             
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาในช่วงปัจจุบันมี     
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาเป็นจ านวนมากขึ้น 
จากข้อมูลพื้นฐานข้างต้นมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 0-10 ปี จ านวน 67 คน      
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาใหม่นี้มักได้บรรจุลงในโรงเรียน
ขนาดเล็กเป็นจ านวนมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ จึงอาจ
กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในการท างานมีส่วนให้เกิดความรู้

และทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ได้ประกอบกับโรงเรียน
ขนาดเล็กมีบุคคลกล่ าวจ า กัดด้ วยทั้ งจ านวนและ
ความสามารถจึงเป็นเหตุท าให้เมื่อเปรียบเทียบปัญหาการ
วางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา      
เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนด้วยการทดสอบ        
ค่าที (T-test) พบว่า ปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในโรงเรียนขนาด
ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาการวางแผนกล
ยุทธ์มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ  
สมชาย สุขผึ้ง [11] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหา
การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียน และพบว่า โดยภาพรวมและ        
รายด้าน แตกต่างกันอย่ างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับ สุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล [9] ที่ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน    
ในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน และพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมี
ปัญหามากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 8.1.1 ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พบว่า ปัญหา
สูงสุดในด้านนี้คือ การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศจากแหล่งที่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษาควรเห็นความส าคัญและควรมีการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียนและการวางแผนเก็บรวบรวม
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ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่ งที่ มี ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้องก่อน         
การวางแผนกลยุทธ์ทุกครั้ง เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลใน         
การพัฒนาและปรับปรุ งการบริหารสถานศึ กษา           
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 8.1.2 ด้านการก าหนดทิศทาง พบว่า ปัญหาสูงสุด
ด้านนี้คือ การตั้ งปณิธานความคาดหวังที่จะพัฒนา
หน่วยงานไปสู่ความส าเร็จ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
ต้ั งปณิ ธ านความคาดหวั งที่ จ ะพัฒนาหน่ วย ง าน          
ไปสู่ความส าเร็จ เพื่อเป็นการตั้งเป้าหมายให้บุคลากร    
ในโรงเรียนรับรู้แล้วพร้อมด าเนินงาน เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนให้บุคลากร
ทุกฝ่ายร่วมกันเพื่อก าหนดทิศทางของโรงเรียนโดย       
ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากชุมชนและองค์กรต่าง ๆ    
 8.1.3 ด้านการก าหนดกลยุทธ์ พบว่าปัญหาสูงสุด    
ในด้านนี้คือ การพัฒนาบุคลากรโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ     
ที่ มี ความรู้ มี ประสบการณ์ ในการก าหนดกลยุทธ์         
เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อแนะน าแก่คณะท างาน ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากรโดยเชิญ
ผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการก าหนด      
กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ เป็ น วิ ทยาก ร ให้ ค ว ามรู้ แ ละแนะน า           
แก่คณะท างาน และก าหนดกลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นให้ครู
และบุคลากรในโรงเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม ่
 8.1.4 ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ พบว่า ปัญหาสูงสุด
ในด้านนี้คือ การจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนประกอบด้วย
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน
ที่มีองค์ประกอบครบที่สามารถน าไปปฏิบัติ ได้ด้วย
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เพื่อการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาและสร้าง
ความตระหนักกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 
 
 

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1 ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ควรศึกษา
สภาพและปัญหาการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 
 8.2.2 ด้านการก าหนดทิศทาง ควรศึกษาแนวทาง         
การแก้ปัญหาด้านการก าหนดทิศทางในสถานศึกษา 
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา        
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 8.2.3 ด้านการก าหนดกลยุทธ์  ควรศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ                
การก าหนดกลยุทธ์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 
 8.2.4 ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ ควรศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา 
ส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษา    
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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