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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 2) เสนอแนวทางการนำา
แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ประกอบด้วย 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการนำาแผนกลยุทธ์
ไปปฏิบัติ ระยะที่ 2 การศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ในระยะที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำาแผน
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ ในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ จำานวน 6 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง ประชากรในการศึกษาปัญหาการนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในระยะท่ี 1 ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในปีการศึกษา 2557 
จำานวน 181 โรง 543 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำาแผน
กลยุทธ์ไปปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 4 จำานวน 217 คน ไดม้าโดยใชว้ธีิการสุม่แบบแบง่ชัน้ และกำาหนด
กลุม่ตวัอยา่งตามสดัสว่นของประชากร กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในระยะที ่2 ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครผููม้สีว่น
เกี่ยวข้องในการนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ 
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จำานวน 6 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
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ขอ้มลูเปน็แบบสอบถาม 2 ชุด ชุดที ่1 เปน็แบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมนิคา่ 5 ระดบั ของลเิคริท์  
เกีย่วกบัระดบัปญัหาการนำาไปปฏบัิติแบบสอบถามมคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ตัง้แต ่0.60 - 1.00 มคีา่ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ = .9359 มี 3 ตอน จำานวน 65 ข้อ ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามประเมินความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ของแนวทาง มี 2 ตอน จำานวน 10 ข้อ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 1 ชุด และแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ผลการประเมนิความเหมาะสมและเปน็ไปไดข้องแนวทางการนำาแผนกลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิตัิ
ในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 4 ผูท้รงคณุวฒุิ
คดิเปน็รอ้ยละ 100 มคีวามคดิเหน็วา่แนวทางการนำาแผนกลยทุธไ์ปสูก่ารปฏบิติัในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีความเหมาะสม เป็นไปได้

ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 4 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านความสามารถขององค์กร ด้านสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมองค์กร ด้านการกำากับ ติดตาม และประเมินผล ตามลำาดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด ได้แก่ 
ด้านวัตถุประสงค์ การกำาหนดภารกิจและการมอบหมาย และด้านการจัดสรรทรัพยากร 2. แนวทาง
การนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประกอบด้วย 1) บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานร่วมคิด ร่วมสร้าง 
ร่วมแก้ไข หาทิศทางที่ชัดเจนในการดำาเนินงาน 2) ทำาความเข้าใจ ทบทวน วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย 
ปรับปรุงและเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 3) ปรับโครงสร้างสายการบริหารงานให้มี
ความชัดเจน คล่องตัว ยืดหยุ่น มีอิสระในการบริหารจัดการ 4) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการศึกษา
ต่อและเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 5) ประสานงานจากชุมชน หน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือขอผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 6) ระดมทุนจาก
ชมุชนหรอืองคก์รอสิระเพ่ือจัดหางบประมาณรวมถงึสือ่เทคโนโลย ีและวสัด ุอปุกรณอ์ืน่ๆ ทีม่คีวามจำาเปน็
ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 7) ผู้นำาสร้างความตระหนักด้านการทำางาน ปฏิบัติตัวเป็น
แบบอยา่ง เพือ่ให้บคุลากรมกีารตืน่ตวัพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 8) เรยีนรูส้ภาพแวดลอ้ม
และวัฒนธรรมการดำารงชีวิตของคนในชุมชน 9) ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศกำาหนดแผนงาน
นิเทศ ชี้แนะ แนะนำาแนวทางการจัดทำาเอกสารคอยกำากับ ติดตามผลการนิเทศตามแผนงานนิเทศอย่าง
สม่ำาเสมอ และ 10) นิเทศร่วมใจด้วยระบบไตรภาคี โดยใช้หลักกัลยาณมิตร 

คำ�สำ�คัญ: ปัญหาและแนวทาง การนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Abstract
The research aimed to 1) study problems of strategy implementation in basic  

educational institutions under Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ; and 
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2) propose the guidelines for strategy implementation in basic educational institutions  
under Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4. The study was carried out in 
2 phases. In phase 1, it focused on the study and analysis of the strategic implementation 
problems and phase 2 studied the best practice schools. The informants for the interview 
in phase 1 comprised 6 school administrators and teachers who were involved in strategy 
implementation from small-sized, medium-sized, and large-sized schools. They were selected 
by the use of purposive sampling technique. The population in the study of the strategic 
implementation problems in basic educational institutions in phase 1 consisted of 543 school 
administrators and teachers who were involved in strategy implementation from 181 schools 
under Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 in academic year 2014. The 
study samples were 217 school administrators and teachers who were involved in strategy 
implementation from small-sized, medium-sized, and large-sized schools under Khonkaen 
Primary Educational Service Area Office 4. The samples were selected by the use of stratified 
sampling technique. The informants of the phase 2 study were 6 school administrators and 
teachers who were involved in strategy implementation from small-sized, medium-sized, and 
large-sized best practice schools obtained from purposive sampling technique. The research  
instruments used for data collection consisted of 2 sets of questionnaires. The Set 1  
questionnaire was the 5-point Likert scale on the levels of the problems in implementation 
with item discrimination at 0.60 – 1.00 and reliability of the whole questionnaire at .9359. The 
questionnaire contained 3 parts with 65 items. The Set 2 questionnaire comprised 2 parts 
with 10 items regarding the appropriateness and feasibility of the guidelines. In addition, there 
were 1 set of the structured interview and 1 set of semi-structured interview. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. 100 percent of the 
experts stated that the guidelines for strategy implementation in basic educational institutions 
under Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 were appropriate and feasible. 

The research results are as follows: 1. The overall and individual aspects of the  
problems of strategy implementations in basic educational institutions under Khonkaen  
Primary Educational Service Area Office 4 were rated at high level. The aspects with the  
highest mean were structure of the organization, potential of the organization, environment 
and organizational culture, and monitoring, controlling and evaluation, respectively. For  
the aspects with the lowest mean, there were purposes, mission specification, and  
assignation and the allocation of resources. 2. The guidelines for strategy implementations 
in basic educational institutions under Khonkaen Primary Educational Service Area Office 
4 were composed of the followings. 1) Staff and communities take part in the operation,  
collaborate, and discover perfect operational directions ; 2) they understand, review, analyze 
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for strengths and weaknesses, improve, and choose appropriate strategies for the context 
of the school ; 3) administrative structures are adjusted for clear, flexible, and self-regulating 
management ; 4) staff are promoted and encouraged to further their education and attend  
trainings in order to improve the working standards ; 5) authorized people coordinate  
with the community and external organizations for local skilled personnel to help with the 
development ; 6) funds, technology media, and equipment necessary for the development 
of the organization are raised once a year from the community or independent entities ;  
7) leaders create working awareness and become good role models for the staff to be 
always alert and ready for the changes ; 8) local environments, cultures, and people’s ways 
of life are learned ; 9) the meetings are held to appoint the committee to supervise, suggest, 
give directions on the document operations, control and follow up the plans regularly ; and  
10) tripartite is used in mutual supervision through the principle of good companions. 

Keywords: Problems and guidelines, strategy implementation in basic educational institutions 
under Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4

บทนำา
การเปลี่ยนแปลงของโลก เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีในทศวรรษน้ี มีผลอย่างมากต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย 
การเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง ต่อเนื่อง และ
รวดเร็วมีความจำาเป็นที่ผู้บริหารธุรกิจต้องรับรู้
ถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบและยอมรับ
ว่าความเปล่ียนแปลงทุกอย่างในโลกนี้จะมีผลก
ระทบต่อธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม (จินตนา 
บุญบงการ. 2556: 1) ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง และความอ่อนแอ
ของระบบราชการไทย ทำาให้ประเทศไทยมีการ
ปฏริปูระบบราชการหลายครัง้และมคีวามพยายาม
ในการเปลีย่นแปลงการบรหิารงานของภาครัฐใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ สง่ผลใหก้ารจดัการเชิงกลยุทธ ์
(Strategic Management) ได้เข้ามามีบทบาท
สำาคญัในการเปลีย่นแปลง สว่นราชการจำาเปน็ตอ้ง
จดัทำาแผนยทุธศาสตร ์(Strategic Plan) และแปลง

ไปสูก่ารปฏบิตั ิเพือ่นำามาใชเ้ปน็เครือ่งมอืสำาคญัใน
การกำาหนดวิธีปฏิบัติงาน แนวทางการดำาเนินงาน
ให้กับองค์กรเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและเกิด
ผลสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (เลขาธิการวุฒิสภา. 
2555: 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารกำาหนดทิศทางของการ
บริหาร  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในองค์การ  ชว่ยกำาหนดกลยทุธ์ทีเ่หมาะสมกับ
องค์การ  เพื่อที่จะนำากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์
ปฏบัิต ิและควบคมุประเมนิผลการดำาเนนิงานของ
องคก์ารได ้ทัง้นีไ้มจ่ำากดัเฉพาะแตอ่งคก์ารภาครฐั
หรอืภาคเอกชนแตอ่ยา่งใด กลยทุธข์ององคก์ารจะ
เป็นสิ่งสำาคัญที่จะกำาหนดความสำาเร็จหรือความ
ล้มเหลวขององค์การได้   การทำาความเข้าใจและ
การพยายามศึกษาองค์การที่ประสบผลสำาเร็จใน
การใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการ  จะทำาให้นักบริหาร
ได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ ที่จะช่วย
สนับสนุนองค์การให้ประสบความสำาเร็จ  และจะ
ตอ้งมกีารพจิารณาเลอืกกลยุทธแ์ละประยกุตใ์ช้ให้
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เหมาะสมกับองค์การ

ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างๆ ของ
ไทยรวมทั้งสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้มีการจัดทำายุทธศาสตร์
หรือแผนกลยุทธ์ รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นก
รอบแนวทางในการดำาเนินงานอันนำาไปสู่ทิศทาง
หรือวิสัยทัศน์ที่ต้องการแต่พบว่ายังประสบปัญหา
การนำากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เมื่อพิจารณาจาก
สภาพการดำาเนินงานของสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จากรายงาน
ผลการปฏิบัติงานปี 2555 พบว่า สถานศึกษา
ส่วนใหญ่สามารถจัดทำาแผนงานและโครงการได้
สอดคล้องกับนโยบายของสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐานและกระทรวงศกึษาธกิาร สว่นการดำาเนนิการ
ตามแผนยังไม่เป็นที่น่าพอใจกิจกรรมการเรียน
การสอนไม่ได้คุณภาพและจากการตรวจสอบผล
รายงานการจัดทำาแผนกลยุทธโ์รงเรยีน พบวา่ การ
จัดทำาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและการนำาแผนสู่
การปฏบิตัขิาดความครบถ้วน นอกจากน้ียังประสบ
ปัญหาด้านการขาดแคลนครุภัณฑ์ อัตรากำาลังครู
และกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่ได้คุณภาพ
ตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนยังไม่ได้
รบัความรว่มมือเท่าทีค่วร (สำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4. 2556: 13) 

ดังน้ัน ถือได้ว่าการดำาเนินกลยุทธ์เป็น
ขั้นตอนที่สำาคัญและยากที่สุดของการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ไม่ว่าจะมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี
แค่ไหนองค์กรจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้า
แผนกลยุทธ์ไม่ได้ถูกดำาเนินการอย่างเหมาะสม 
สอดคล้อง และขาดการอธิบายให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ 
ผู้วิจัยปฏิบัติราชการในสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 มีความ
สนใจท่ีจะศึกษาการนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตามกรอบแนวคิดการนำา
แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติทั้ง 6 ด้าน ได้แก่1) ด้าน
วัตถุประสงค์ การกำาหนดภารกิจและการมอบ
หมาย 2) ด้านโครงสร้างองค์กร 3) ด้านผู้นำา
และความสามารถขององค์กร 4) ด้านการจัดสรร
ทรัพยากร 5) ด้านสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
องคก์ร 6) ดา้นการติดตาม ควบคมุ ประเมนิผล ว่า
มีการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติจริงหรือไม่ มีสภาพการ
ดำาเนินการอย่างไร มีปัญหาในการนำาแผนกลยุทธ์
ไปปฏบิตัใินดา้นใดบา้ง เพือ่หาแนวทางการนำาแผน
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถนำาแนวทาง
การนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อ

ความมุ่งหมายการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาการนำาแผนกลยุทธ์

ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 

2. เพื่อเสนอแนวทางการนำาแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กร กลุ่มตัวอย่�ง และผู้ให้ข้อมูล

1. กลุม่ผู้ให้ขอ้มลูการศกึษาปญัหาการนำา
แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากสถานศึกษาข้ัน 
พืน้ฐานสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม



Journal of Education, Mahasarakham University 169 Volume 10 Number 3 July – September 2016

ศึกษาขอนแก่น เขต 4 จำานวน 3 โรง 6 คน ได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน และครูผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3 คน 

2. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องในการนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในปีการ
ศกึษา 2557 จำานวน 181 โรง 543 คน จำาแนกเป็น 
ผู้บริหารสถานศึกษา 181 คน ครผููม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง 
362 คน

3. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา และครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำาแผน
กลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 217 
คน จำาแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 72 คน ครู
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 145 คน ได้จากการเปิดตาราง 
สำาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (สมบัติ ท้าย
เรือคำา, 2555: 50 ; อ้างอิงมาจาก Krejcie & 
Morgan, 1970: 607-610) จากนั้นทำาการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
และกำาหนดกลุ่มตวัอย่างตามสดัสว่นของประชากร

4. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแนวทางการนำาแผน
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากสถานศึกษาที่มีวิธี
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำานวน 3 
โรงเรียน 6 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน 
และครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำาแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ 3 คน 

เครื่องมือในก�รวิจัย

เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นก า ร วิ จั ย เ ป็ น  3 
ประเภท ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ ง
โครงสร้าง ดังนี้

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้
สำารวจปัญหาการนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
โดยคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และ 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ได้พิจารณาให้ข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับความชัดเจนของภาษาและความ
ครอบคลุมเนื้อหา

2. แบบสอบถาม

2.1 แบบสอบถามเ ก่ียวกับปัญหา
การนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 3 ตอน จำานวน 65 ข้อ 
ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.81 ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ .9359 ประกอบด้วยข้อ
คำาถาม 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำาแนกตาม ตำาแหน่งหน้าที่

ตอนที่  2 ข้อคำาถามเก่ียวกับปัญหา
การนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จำานวน 65 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ท 5 ระดับ ได้แก่ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
จำาแนกเป็น 6 ด้าน คือ 1) ด้านวัตถุประสงค์ 
การกำาหนดภารกิจและการมอบหมาย 2) ด้าน
โครงสร้างองค์กร 3) ด้านผู้นำาและความสามารถ
ขององค์กร 4) ด้านการจัดสรรทรัพยากร 5) ด้าน
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร 6) ด้านการ
ติดตาม ควบคุมประเมินผล

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด แสดง
ความเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัปญัหา
การนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

3. แบบสมัภาษณแ์บบกึง่โครงสรา้ง ใชใ้น
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ได้
พจิารณาใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัความชดัเจนของ
ภาษาและความครอบคลุมเนื้อหา 
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4. แบบสอบถามเพื่อประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ของแนวทางการนำา
แผนกลยุทธ์ ไปสู่ การปฏิบัติ ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความเหมาะ
สม ความเป็นไปได้ของแนวทางการนำาแผน
กลยทุธ์ไปสู่การปฏบิตัใินสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 3 ระดับ 
ได้แก่ เหมาะสม ไม่แน่ใจ ไม่เหมาะสม

ตอนที่ 2 เป็นคำาถามปลายเปิด เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิเขียนข้อเสนอแนะและประเด็นการ
ปรับปรุง

สถิติที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  ร้อยละ  
(Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean: ) และส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และ
การพรรณนาวิเคราะห์

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิ เคราะห์ปัญหาการนำาแผน
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean: 
) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการ
การพรรณนาวิเคราะห์

2. การวิเคราะห์แนวทางการนำาแผน
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 ใช้การวิเคราะห์ ดังนี้

2.1 การสัมภาษณ์ ใช้การพรรณนา
วิเคราะห์

2.2 การประเมินความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ของแนวทางการการนำาแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า 
IOC ปรากฏว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 - 1.00  
สรุปว่าเหมาะสมทุกข้อ 

ผลการวิจัย
1) ปญัหาการนำาแผนกลยทุธไ์ปปฏบิตัใิน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่เขต 4 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผู้วิจัยขอ
เสนอการอภิปรายผล ดังตารางต่อไปนี้
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จากตาราง 1 พบว่า ปัญหาการนำา
แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 โดยรวม มีระดับมีปัญหาใน
การดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก (  = 3.93) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่าทุกด้าน
มีปัญหาในการดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สามารถเรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ำาสาม
อันดับแรกได้ดังนี้ คือ ด้านโครงสร้างองค์กร (  = 

4.10) ด้านความสามารถขององค์กร (  = 4.04) 
ด้านสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร (  = 
3.93) และอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ 
ดา้นวตัถปุระสงค ์การกำาหนดภารกจิและการมอบ
หมาย และด้านการจัดสรรทรัพยากร (  = 3.80) 

ปัญหาการนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตาม
แนวคิดของผู้บริหารโดยรวม มีระดับมีปัญหาใน

ต�ร�ง 1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติในภาพรวม จำาแนกเป็นรายด้าน ตาม
ตำาแหน่งหน้าที่

ปัญห�ก�รนำ�แผน
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ในสถ�นศึกษ�ขั้น

พื้นฐ�น

ผู้บริห�ร ครู รวม

S.D.

ระดับ
ปัญห�ก�ร

ดำ�เนิน
ง�น

S.D.

ระดับ
ปัญห�
ก�ร

ดำ�เนิน
ง�น

S.D.
ระดับ

ปัญห�ก�ร
ดำ�เนินง�น

1. ด้าน
วัตถุประสงค์ การ
กำาหนดภารกิจและ
การมอบหมาย

3.82 0.84 มาก 3.80 0.84 มาก 3.80 0.84 มาก

2. ด้านโครงสร้าง
องค์กร

4.13 0.83 มาก 4.08 0.82 มาก 4.10 0.83 มาก

3. ด้านความ
สามารถของ
องค์กร

4.17 0.82 มาก 3.97 0.93 มาก 4.04 0.90 มาก

4. ด้านการจัดสรร
ทรัพยากร

3.67 0.78 มาก 3.86 0.75 มาก 3.80 0.77 มาก

5. ด้านสภาพ
แวดล้อมและ
วัฒนธรรมองค์กร

3.80 0.86 มาก 3.99 0.80 มาก 3.93 0.84 มาก

6. ด้านการกำากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล

3.77 0.90 มาก 3.89 0.79 มาก 3.85 0.84 มาก

ภ�พรวม 3.89 0.84 ม�ก 3.93 0.82 ม�ก 3.92 0.84 ม�ก
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การดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก (  = 3.89) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่าทุกด้าน
มีปัญหาในการดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สามารถเรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ำาสาม
อันดับแรกได้ดังนี้ คือ ด้านความสามารถของ
องค์กร (  = 4.17) ด้านโครงสร้างองค์กร (  = 
4.13) ด้านวัตถุประสงค์ การกำาหนดภารกิจและ
การมอบหมาย (  = 3.82) และอันดับสุดท้าย
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้านการจัดสรรทรัพยากร  
(  = 3.67) 

ปัญหาการนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ตาม
แนวคิดของครูโดยรวม มีระดับมีปัญหาในการ
ดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก (  = 3.93) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่าทุกด้าน
มีปัญหาในการดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สามารถเรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ำาสาม
อันดับแรกได้ดังนี้ คือ ด้านโครงสร้างองค์กร (  = 
4.08) ด้านสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร 
(  = 3.99) ด้านความสามารถขององค์กร (  = 
3.97) และอันดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ 
ดา้นวตัถุประสงค ์การกำาหนดภารกจิและการมอบ
หมาย (  = 3.80) 

2) แนวทางการนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) สรุปได้ดังนี้

2.1) บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินงานร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแก้ไข หาทิศทาง
ที่ชัดเจนในการดำาเนินงาน 

2.2) ทำาความเข้าใจ ทบทวน วิเคราะห์
หาจุดเด่น จุดด้อย ปรับปรุงและเลือกกลยุทธ์ให้

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

2.3) ปรับโครงสร้างสายการบริหารงาน
ให้มีความชัดเจน คล่องตัว ยืดหยุ่น มีอิสระในการ
บริหารจัดการ 

2.4) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการ
ศึกษาต่อและเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

2.5) ประสานงานจากชุมชน หน่วยงาน
ภายนอกเพือ่ขอผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถจากทอ้ง
ถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

2.6) ระดมทุนจากชุมชนหรือองค์กร
อิสระเพื่อจัดหางบประมาณรวมถึงสื่อเทคโนโลยี 
และวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความจำาเป็นต่อการ
พัฒนาองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.7) ผู้นำาสร้างความตระหนักด้านการ
ทำางาน ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง เพื่อให้บุคลากรมี
การตืน่ตวัพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

2.8) เรยีนรูส้ภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม
การดำารงชีวิตของคนในชุมชน 

2.9) ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการ
นเิทศกำาหนดแผนงานนเิทศ ชีแ้นะ แนะนำาแนวทาง
การจัดทำาเอกสารคอยกำากับ ติดตามผลการนิเทศ
ตามแผนงานนิเทศอย่างสม่ำาเสมอ 

2.10) นิเทศร่วมใจด้วยระบบไตรภาคี 
โดยใช้หลักกัลยาณมิตร

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาแนวทางการนำาแผน

กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพื้น
ฐาน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน่ เขต 4 สามารถอภปิรายผลไดด้งันีป้ญัหา
การนำาแผนกลยุทธไ์ปปฏบิตัใินสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยรวม มีระดับมีปัญหา
ในการดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่าทุกด้านมีปัญหา
ในการดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็น
เพราะมปีญัหาเกีย่วกบัการมอบหมาย การกำาหนด
วัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบของหน้าที่งานใน
แต่ละด้านยังไม่อย่างชัดเจนไม่ตรงกับความถนัด
และความเช่ียวชาญของแต่ไม่ตรงกับความถนัด
และความเชีย่วชาญของแต่ละบุคคล รวมถงึองคก์ร
ขาดการศึกษาและทำาความเข้าใจทิศทางกลยุทธ์
ขององค์กร โครงสร้างในการดำาเนินงานขาดความ
คล่องตัวบุคลากรยังขาดการมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และเป้าหมาย 
ของแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน ขาดการการวิเคราะห์
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงาน ขาดการ
สนับสนุนอย่างจริงจังของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ครูขาดขวัญและกำาลังใจตลอดจนแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน งบประมาณไม่เพียงพอขาดสื่อ
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตความเร็วยัง
ช้า อุปกรณ์กรในการดำาเนินงานต่างๆ ยังไม่เพียง
พอกับการใช้งาน บุคลากรยังใช้ความเคยชินใน
การปฏิบัติงานขาดการปรับตัวและเปิดรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง ยังไม่มีการนำาระบบการทำางานเป็น
ทีมและพัฒนาทีมงานเท่าที่ควร การดำาเนินการ
ด้านการกำากับ ติดตาม และประเมินผล มีขั้นตอน 
ทีไ่มช่ดัเจน ทำาให้การนเิทศ กำากบัตดิตามไมท่ัว่ถงึ 
และไม่เป็นตามระยะเวลาที่กำาหนด ซึ่งสอดคล้อง
กับ ผลการวิจัยของพชรพร สาธุพันธ์ (2552: 
89-122) ที่ศึกษาสภาพและปัญหาการนำาแผน
ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 สภาพ 
การนำาแผนไปปฏิบัติ ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้้านการปฏิบัติตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน ไม่่สามารถปฏิบัติตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานได้้ทั้งหมด ขาดการติดตามตรวจสอบ
และการประเมินแผนไม่ต่อเนื่อง การมอบหมาย 

อำานาจและหน้าที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ
และความเหมาะสม มอบหมายอำานาจและหน้าที่
ไม่ชัดเจน ผู้้รับมอบอำานาจและหน้้าที่ขาดความรู้
ความสามารถ การกำากับติดตามและประเมินผล
ไม่่ต่่อเนื่อง ผู้้บริหารไม่่กำากับติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานครูไม่่ติดตามตรวจสอบการดำา
เนินงานที่กำาหนดไว้ สำาหรับผลการศึกษาปัญหา
การนำาแผนกลยุทธไ์ปปฏบิตัใินสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาขอนแก่น เขต 4 ทัง้ 6 ดา้น สามารถอภปิราย
ผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้

1.1) ด้านวัตถุประสงค์ การกำาหนด
ภารกิจและการมอบหมาย พบว่า มีปัญหาการ
ดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก เนื่องจากขาดการ
การพิจารณาทบทวนอีกครั้งว่ากลยุทธ์ที่ได้เลือก
ไว้นั้นเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
หรือไม่ การกำาหนดวัตถุประสงค์และผู้รับผิดชอบ
ของหน้าที่งานในแต่ละด้านยังไม่อย่างชัดเจน 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สทุธพิล ไตรรตันส์งิหกุล  
(2550: 90-93) ศกึษาปญัหาการวางแผนกลยทุธ์
ของโรงเรียนในอำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ซึ่งมีปัญหาด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน การประเมินสถานภาพของโรงเรียนและ
ด้านการควบคุมกลยุทธ์

1.2) ด้านโครงสร้างองค์กร พบว่า มี
ปัญหาการดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก
การนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ขาด
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โครงสร้างใน
การดำาเนนิงานซบัซอ้นขาดความคลอ่งตวั บคุลากร
ยังขาดการมีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ปรัชญา และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
องค์กรขาดการวิเคราะห์ถึงปัจจัยและสภาวะ
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รและกลยทุธข์ององคก์ร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมลพรรณ ดุษิยามี  
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(2550: 66-83) ได้ศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน พบว่า ปัญหา
ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 
คือ โรงเรียนไม่ได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนอย่างจริงจัง 
บุคลากรทุกฝ่ายไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน
กลยุทธ์

1.3) ด้านความสามารถขององค์กร 
พบว่า มีปัญหาการดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังของหน่วย
งานท่ีรับผิดชอบ ครูขาดขวัญและกำาลังใจตลอด
จนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีความชำานาญ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Beall (2007: 132) ทำาการศกึษาการบรหิาร
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน: การสรรหาครู ค่า
ตอบแทนครู การพัฒนาครู และระยะเวลาการอยู่
ในองคก์รของครขูองมหาวทิยาลยัโคลมัเบยี พบว่า 
โครงสรา้งระบบบรหิารคา่ตอบแทนมผีลกระทบต่อ
ความพึงพอใจของครู โรงเรียนที่ไม่มีนโยบายด้าน
ค่าตอบแทนที่ชัดเจนจะต้องสร้างความเข้าใจใน
กลุม่คร ูเพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาเรือ่งความไมย่ตุธิรรม
ในการพิจารณาขั้นเงินเดือน

1.4) ด้านการจัดสรรทรัพยากร พบว่า มี
ปัญหาการดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก
การจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก
มีค่อนข้างจำากัดทำาให้ขาดแคลนทั้งอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องสมุด สื่อเทคโนโลยี โดย
เฉพาะอินเตอร์เน็ตความเร็วยังช้า อุปกรณ์กรใน
การดำาเนินงานต่างๆ ยังไม่เพียงพอกับการใช้งาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Maxwell and others 
(2013: p.507 – 519) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มีผลการ
ดำาเนินการตามกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำาหรับ
ความสำาเรจ็ของการพฒันาแหง่สหสัวรรษที ่5 พบ
ว่า จัดสรรทรัพยากรไม่เพียงพอ จะมีผลโดยตรง
ต่อ การดำาเนินงานซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความสำาเรจ็

อย่างมาก

1.5) ด้านสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
องค์กร พบว่า มีปัญหาการดำาเนินงานอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากยังไม่มีการนำาระบบการทำางาน
เป็นทีมและพัฒนาทีมงานเท่าที่ควร บุคลากร
ยังใช้ความเคยชินในการปฏิบัติงานขาดการปรับ
ตัวและเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้อง
กับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2540: 169-
017) ได้สรุปปััญหาของการนำาแผนไปปฏิบัติจะ
มีสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ถ้้าสมาชิกในองค์์การหรือ 
หน่่วยปฏิบัติไม่่ให้้ความร่วมมือหรือต่่อต้้านการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากแผนนั้นสอดคล้อง
กับ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ (2546: 
116-126) อธบิายวา่ เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงขึน้
ไมว่า่จะเปน็ส่วนใดๆ ขององคก์รมกัจะเกดิแรงตอ่
ตา้นเนือ่งจากไมรู่ว้า่จะเกิดตอ่ไปหรือทำาไมจึงตอ้ง
เกดิการเปลีย่นแปลง การตอ่ต้านการเปลีย่นแปลง
นบัเปน็อปุสรรคสำาคญัประการหนึง่สำาหรบัการนำา
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

1.6) ดา้นการกำากบั ตดิตาม และประเมนิ
ผล พบว่า มีปัญหาการดำาเนินงานอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากภารงาน ความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมายมาก ขาดแคลนบุคลากร รวม
ถึงการดำาเนินการมีขั้นตอนที่ไม่ชัดเจน ทำาให้การ
นเิทศ กำากบัตดิตามไมท่ัว่ถงึ และไมเ่ปน็ตามระยะ
เวลาที่กำาหนด รวมถึงไม่มีความเข้าใจในการจัด
ทำาเอกสาร ขาดการชี้แนะจากผู้นำา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เบญจมาภรณ์ พัฒนพงศา (2553: 
61-62) ได้ทำาการวิจัยการปฏิบัติงานตามแผน
กลยทุธข์องสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงใหม ่
เขต 2 ปงีบประมาณ 2551 พบวา่ การกำาหนดเปา้
หมายและกิจกรรม ด้านงบประมาณ การติดตาม
และประเมินผล พร้อมทั้งติดตามการดำาเนิน
งานในการทำาแผนกลยุทธ์ ซึ่งได้นำาไปจัดทำาแผน
กลยุทธ์ จัดทำาเอกสารประกอบการรายงาน ตาม
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ที่คณะกรรมการตรวจติดตาม ประเมินผล นำา
และประมวลผล ด้านการนำาผลการจัดทำาต้นทุน
ผลผลิตไปใช้ในการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อความ
คุ้มค่า จัดทำาปฏิทินปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์
เผยแพร่องค์ความรู้ ยังมีการปฏิบัติน้อย

2) แนวทางการนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 4 ตาม
ความคิดเห็นของ ผู้บริหาร และครูผู้เกี่ยวข้องกับ
การนำาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ อภิปรายผลดังต่อ
ไปนี้

จากการสัมภาษณ์ผู้อำานวยการสถาน
ศึกษาและครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนขนาด
เลก็ โรงเรยีนขนาดกลาง โรงเรยีนขนาดใหญ ่ทีมี่วธิี
ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับแนวทาง
การนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน จำานวน 6 ด้าน ได้แก ่ด้านวตัถปุระสงค ์
การกำาหนดภารกิจและการมอบหมาย ด้าน
โครงสร้างองค์กร ด้านความสามารถขององค์กร 
ดา้นการจัดสรรทรพัยากร ด้านสภาพแวดลอ้มและ
วฒันธรรมองค์กร และดา้นการกำากบัตดิตาม และ
ประเมินผล โดยแนวทางการพัฒนาเป็นแนวทาง
เดียวกัน อันได้แก่ บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การดำาเนินงานร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแก้ไข หา
ทิศทางที่ชัดเจนในการดำาเนินงาน ทำาความเข้าใจ 
ทบทวน วเิคราะหห์าจดุเดน่ จดุดอ้ย ปรบัปรุงและ
เลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
ปรบัโครงสรา้งสายการบรหิารงานใหม้คีวามชัดเจน 
คล่องตัว ยืดหยุ่น มีอิสระในการบริหารจัดการ  
สง่เสรมิสนับสนุนบคุลากรในการศกึษาตอ่และเขา้
รบัการฝกึอบรมเพ่ือพัฒนามาตรฐานในการปฏบิตัิ
งาน ประสานงานจากชุมชน หน่วยงานภายนอก
เพื่อขอผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากท้องถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ระดมทนุจากชุมชน
หรือองค์กรอิสระเพื่อจัดหางบประมาณรวมถึง

สื่อเทคโนโลยี และวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความ
จำาเปน็ตอ่การพฒันาองคก์ร อย่างนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ 
ผูน้ำาสรา้งความตระหนกัดา้นการทำางาน ปฏบิตัติวั
เป็นแบบอย่าง เพื่อให้บุคลากรมีการตื่นตัวพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรียนรู้สภาพ
แวดล้อมและวัฒนธรรมการดำารงชีวิตของคนใน
ชุมชน ทำาโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศกำาหนด
แผนงานนิเทศ ช้ีแนะ แนะนำาแนวทางการจัดทำา
เอกสารคอยกำากับ ติดตามผลการนิเทศตามแผน
งานนิเทศอย่างสม่ำาเสมอ นิเทศร่วมใจด้วยระบบ
ไตรภาคี โดยใช้หลักกัลยาณมิตร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทวีวรรณ อินคา (2552: 286-289) 
ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของ
การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ พบว่าองค์ประกอบการนำากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบไป
ด้วยความสามารถองค์การ การจัดการความ 
ขดัแยง้ การบรหิารการเปลีย่นแปลง การมอบหมาย
กลยุทธ์ให้ผู้รับผิดชอบ การจัดแผนปฏิบัติการราย
ปี วัฒนธรรมองค์การ การกำาหนดวัตถุประสงค์
ระยะสั้น การจูงใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ขัตติยา ด้วงสำาราญ (2552: 248-250) ได้ศึกษา
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กพบว่าองค์ประกอบการบริหารเชิงกล
ยุทธ์สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์  
2) ประเมินกลยทุธข์องโรงเรยีน 3) กำาหนดทศิทาง
ของโรงเรียน 4) กำาหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  
5) การปฏบิตัติามกลยุทธข์องโรงเรยีน 6) ประเมนิ
กลยุทธ์ของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ลัดดาวัลย์ บุญเลิศ (2554: 68, 89-91) ได้
ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิภาพของ
โรงเรียนสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า ขั้นตอนของการ
วางแผนกลยุทธ์มี 3 ขั้นตอนที่มีการปฏิบัติอยู่
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ระดับมากที่สุดเรียงตามลำาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อยดังน้ี การกำาหนดปรัชญาความเชื่อของ
องค์กร การกำาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและการ
กำาหนดพันธกิจ ส่วนที่เหลืออีก 6 ขั้นตอนมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากเรียงตามลำาดับค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อยดังนี้ การกำาหนดวัตถุประสงค์ 
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก การกำาหนด
ยุทธศาสตร์ทางเลือกและการกำาหนดนโยบาย

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ขอ้เสนอแนะในการนำาผลการวจิยัไปใช้

1.1 ปัญหาการนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ด้านวัตถุประสงค์ การกำาหนดภารกิจและ
การมอบหมาย ด้านการจัดสรรทรัพยากร ผลการ
วิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยระดับการดำาเนินงานต่ำากว่า
ทกุดา้น แสดงวา่มปีญัหามากกวา่ด้านอืน่ๆ ดังนัน้

ผูบ้รหิารและครคูวรมกีารตกลงรว่มกนักบัคณะครู 
รวมถึงผู้มสีว่นเกีย่วขอ้งถงึแนวทางการดำาเนนิงาน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การกำาหนดภารกิจและการ
มอบหมาย และการจัดสรรทรัพยากร

1.2 การสร้างความตระหนักด้านการ
ทำางาน เพื่อให้บุคลากรมีการตื่นตัวพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การดำาเนินงาน
ตามแนวทางการนำาแผนกลยทุธไ์ปสูก่ารปฏิบตัเิปน็
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

2.1 จากแนวทางการพัฒนา ควรวิจัย
แนวทางการนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาสังกัดอื่นๆ เพื่อจะได้แนวทางการ
ส่งเสริมการนำาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติวิธีการ
ใหม่ๆ 
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