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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพื่อพัฒนาและประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย รวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ การใช้แบบ
ประเมินกลยุทธ์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสารหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา   ขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม ประเด็นกล
ยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ และโครงการ โดยมีกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เพิ่มโอกาสของ
ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) เร่งพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนทุกระดับให้มีมาตรฐานและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  3) เสริมสร้างสมรรถนะของ
ผู้บริหารและครูให้มีความเป็นมอือาชีพ 4) พัฒนาการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 5) พัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ 6) ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพการประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรพบว่า กลยุทธ์ทั้งหมดมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ 
ค าส าคัญ: แผนกลยุทธ์ / คุณภาพการศึกษา / สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 

Abstract 
The research objectives of this study were to analyze internal and external environments 

as well as to synthesize strategies related to educational quality development of basic schools 
under Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office, and to develop and assess strategic 
plan for educational quality development of basic schools under Kamphaeng Phet Primary 
Educational Service Area Office. This study divided into 4 steps according to the research objectives. 
The data was gathered through document analysis, workshops, a connoisseurship and evaluation 
forms. The data was collected from administrators, heads of academic affair, school teachers, 
school administrators, school supervisors, and academics. The data was analyzed by mean, 
standard deviation, and content analysis. The research findings showed that strategic plan consisted 
of a vision statement, missions, a shared vision, strategic issues, goals, strategies, indicators and 



projects. The strategies were as follows:  1) providing opportunities for all school age population 
in the area to access high quality of education thoroughly, 2) increasing learners’ quality and 
standards, and learners’ living based on the Philosophy of Sufficiency Economy, 3) providing 
professional development for school administrators and teachers, 4) developing the quality of 
educational administration, 5) transforming schools into learning organizations, and 6) mobilizing 
resources to support educational management. The result from the assessment showed that the 
strategies were consistent, appropriate, feasible and useful. 
Keywords: Strategic Planning / Educational Quality / Basic Schools 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์เพื่อให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ดังจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย มีความรักชาติ มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552, หน้า 5) นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย ด้วยการสอดแทรก
การพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการ ให้
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า 11) รวมทั้งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลกัการจัดการศกึษาว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

การศึกษาได้รับความคาดหมายให้ท าหน้าที่ต่างๆ ในทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจมากมายนับตั้งแต่
การช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และคิดเป็น เรียนรู้จริยธรรมและความเป็นพลเมือง ตลอดจนพัฒนาทักษะทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว จากบทบาทหน้าที่ส าคัญหลายประการดังกล่าว 
การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพจึงก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประชาชน
ต้องการทักษะการคิดและการด ารงชีวิตแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญ การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา
ไทย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพื้นฐานเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญยิ่งแม้จะมี  ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษา
มากว่า 10 ปี ตั้งแต่การปฏิรูปรอบแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 จนมาถึงการปฏิรูปรอบที่  2 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ก็ยัง 
ไม่สามารถท าให้คุณภาพการศึกษาของประเทศดีขึ้นได้อย่างทั่วถึง (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคนอื่นๆ , 2556, 
หน้า 1)  
 ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้ของคนไทย เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัด
การศึกษา โดยมีกรอบการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  การปฏิรูปการศึกษาจะ
ประสบความส าเร็จย่อมต้องอาศัยปัจจัยหลักหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยในระดับปฏิบัติคือ สถานศึกษาซึ่ง



มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ รวมทั้งทรัพยากรที่จ าเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ทีม่ี
บทบาทส าคัญในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุจุดหมายของการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้อ งมีศักยภาพ 
สมรรถภาพและคุณลักษณะที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อจัดด าเนินการให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการบริหาร (ธีระ  
รุญเจริญ, 2550, หน้า 4) 
 อน่ึง แม้ว่าจะมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และ 11/2559 ให้มีการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับโครงสร้างการบริหารระดับภาคการศึกษา ระดับจังหวัด และ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แต่บทบาท ภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตยังคงปฏิบัติตามภารกิจเดิมในฐานะ
หน่วยงานส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553และเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งเพื่อให้สถานศึกษาสามารถด ารงอยู่และแข่งขันได้ ผู้บริหาร
จึงจ าเป็นต้องน าการจัดการเชิงกลยุทธ์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหาร เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเป็นแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินงานในสถานศึกษาคือ ท าให้เกิดการก าหนดทิศทาง
องค์การ (Direction Setting) ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา เป้าหมายและวัตถุประสงค์ การก าหนดทิศทาง
องค์การที่เหมาะสมจะท าให้องค์การมีแนวทางในการด าเนินงาน ท าให้มีการค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ 
(Stakeholders) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การย่อมคาดหวังต่อองค์การในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
โดยเมื่อได้รับในสิ่งที่คาดหวังก็จะให้การสนับสนุนองค์การให้เจริญก้าวหน้า หากไม่ได้รับใดสิ่งที่คาดหวังอาจมีการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อองค์การ โดยอาจส่งผลให้องค์การล้มเหลวในการจัดการได้ ท า ให้
องค์การค านึงถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Shot-term and Long-term Advantage) จึงพบว่า
องค์การโดยทั่วไป จะต้องด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดเพื่อผลส าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
มีการมุ่งเน้นผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การ
วัดผลส าเร็จขององค์การมากขึ้น ทั้งนี้ ประสิทธิภาพเป็นการวัดผลโดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับทรัพยากรทั้งหมดที่ได้
ใช้ไปในการด าเนินงาน ส าหรับประสิทธิผลเป็นการวัดผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจริงกับผลที่ได้มี
การวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยพยายามที่จะท าให้ผลที่ได้รับจริงเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า การด าเนินของ
องค์การในปัจจุบันอาจมีความต้องการทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรืออาจต้องการเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ 
(อนิวัช แก้วจ านง, 2555, หน้า 2-3) 

แผนกลยุทธ์เป็นกลไกท่ีส าคัญหนึ่งที่ท าให้ทุกคนมีโอกาสก้าวสู่ความคาดหวังร่วมกันเกี่ยวกับอนาคต กับท า
ให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หวั่นไหวจนเกินไป (ปกรณ์ ปรียากร , 2553, หน้า 49) 
ดังนั้น แผนกลยุทธ์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจนและมีวิธีการที่จะขับเคลื่อนให้องค์กร
เกิดการพัฒนาในเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และเขต 2  แต่ยังขาดการเช่ือมโยงการน ากลยุทธ์ต่างๆ 
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หากสามารถน ากลยุทธ์ที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาก็จะท าให้แผนดังกล่าวมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อมีการ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติได้ ก็จะท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้งท าให้การ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น และความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เพื่อผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้น าสารสนเทศจากงานวิจัย
นี้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

2. เพื่อสังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

3. เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

4. เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบ่งเป็น 4 ข้ันตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

ในขั้นนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เอกสารและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับการ
วิเคราะห์เอกสารวิเคราะห์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร จ านวน 23 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  

ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
เหมือนกับขั้นตอนที่ 1 โดยใช้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 22 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

ในขั้นตอนนีแ้บ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 3.1 การทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และ

การทบทวนร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้บริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 50 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน 
2. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
3. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร จากทั้ง 2 กลุ่ม 
4. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ค่าน้ าหนักจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม 
5. แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น 2 กลุ่ม เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
6. น าผลการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร ทั้ง 2 กลุ่มมาสังเคราะห์รวมกัน 



 ขั้นตอนท่ี 3.2 การตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

 ในขั้นนี้ผู้วิจัยจัดการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษา นักบริหาร และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนากลยุทธ์ จ านวน 9 คน โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ของแผนกลยุทธ์และความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  

ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร ประกอบด้วยนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา นักบริหาร และผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนากลยุทธ์ จ านวน 24 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร สรุปได้ดังนี้  

1.1 จุดแข็งมีทั้งหมด 16 รายการ โดยรายการที่มีความส าคัญ 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ครูมีความมุ่งมั่น
ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ 2) ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงาน 3) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.2 จุดอ่อนมีทั้งหมด 23 รายการ โดยรายการที่มีความส าคัญ 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ครูผู้สอนมี
ภาระการสอนและภาระงานอ่ืนมาก ท าให้มีผลต่อการพัฒนาการศึกษา 2) สถานศึกษาขนาดเล็กมีทรัพยากรในการ
บริหารจัดการไม่เพียงพอ 3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT และ O-Net) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3, 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 

1.3 โอกาสมีทั้งหมด 11 รายการ โดยรายการที่มีความส าคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) รัฐบาลปัจจุบัน
ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา2) เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าเอื้อต่อการส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษา 3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไว้
อย่างชัดเจน 

1.4 ภาวะคุกคามมีทั้งหมด 8 รายการ โดยรายการที่มีความส าคัญ 3 อันดับแรกได้แก่ 1) นโยบาย
ด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงตามรัฐบาล ท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 2) ความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้นักเรียนได้ข้อมูลที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 3) ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนมีผล
ต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 

2. การสังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรได้กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เพิ่มโอกาสของประชากรวัย
เรียนทุกคนในเขตพื้นท่ีบริการให้ได้การศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 2) ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับให้มี
มาตรฐาน 3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร



ทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 5) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ 6) ระดมทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

ผลการพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม ประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ และโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มได้เข้าเรียนตามศักยภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
3. พัฒนาคุณภาพของผู้บริหารและครู 
4. พัฒนาการบริหารจัดการ  

ค่านิยมร่วม 
บุคลากรในสถานศึกษามุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเสมอภาค 
2. การยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
3. การเสริมสร้างคุณภาพผู้บริหารและครูให้เป็นมืออาชีพ 
4. การพัฒนาการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้บริหารและครูมีความเป็นมืออาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 4 สถานศึกษาบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสของประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 2 เร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีมาตรฐาน และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารและครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 6 ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. การประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร 



ผลการประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานแต่ละ เขตพื้นที่
การศึกษาก าแพงเพชร พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ 
และโครงการ มีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินแสดงว่า มีความ
สอดคล้องกัน ส่วนผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร พบว่า ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินแสดงว่า แผนกลยุทธ์มีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความมีประโยชน์ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

1.1 ผลการวิจัยพบว่า จุดแข็งที่มีความส าคัญสูงสุดได้แก่ ครูมีความมุ่งมั่นใส่ใจในการปฏิบัติงาน ที่
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า ครูส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ได้รับการปลูกฝังในอุดมการณ์ของ
การเป็นครู รวมทั้งจากประสบการณ์ในการสอน ดังนั้นครูส่วนใหญ่จึงมีอุดมการณ์ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจุดแข็ง
ในด้านนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของชัชฎาภรณ์ อร่ามรุณ (2555, หน้า 191)  ที่ศึกษากลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ เขต 2 ที่
พบจุดแข็งเกี่ยวกับครู คือ ครูมีความเสียสละและมีมนุษยสัมพันธ์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุชาติ ผู้มีทรัพย์ (2556, หน้า 182) ที่ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ที่พบว่าครูมีสมรรถนะด้านอุดมการณ์ของความเป็นครูอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

1.2 ผลการวิจัยพบว่า จุดอ่อนที่ควรพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ครูผู้สอนมีภาระการสอนและภาระงาน
อื่นมาก ท าให้มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาบางแห่งเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจ านวนครูไม่ครบช้ัน นอกจากนี้สถานศึกษาบางแห่งขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่ธุรการ การเงิน 
พัสดุ และงานด้านอื่นๆ ท าให้ครูต้องรับภาระงานดังกล่าวนอกจากงานสอน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของอุทัย พินิจทะ (2557, หน้า 179) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ที่พบจุดอ่อนเกี่ยวกับครูผู้สอน คือ ครูมี
ภาระงานมาก ทั้งงานการจัดการเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต  2 (2558, หน้า 50) ที่พบจุดอ่อน
เกี่ยวกับครูคือ ครูสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกและมีภาระงานมาก  

1.3 ผลการวิจัยพบว่า โอกาสที่มีความส าคัญมากท่ีสุดได้แก่ รัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษา ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า หากรัฐบาลให้ความส าคัญกับการศึกษามากจะท าให้มีนโยบายที่
ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้จากรัฐบาลปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ที่มีการ
จัดท านโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับอย่างชัดเจน นอกจากน้ีผลการวิจัยสอดคล้องกับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต  2 (2558, หน้า 50) ที่ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ซึ่งพบว่าโอกาส คือ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ให้ความส าคัญ
ต่อการจัดการศึกษาส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

1.4 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะคุกคามที่มี เป็นอุปสรรคมากที่สุด ได้แก่ นโยบายด้านการศึกษา
เปลี่ยนแปลงตามรัฐบาล ท าให้การพัฒนาคุณภาพไม่ต่อเนื่อง ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าเมื่อเปลี่ยน
รัฐบาลชุดใหม่ นโยบายด้านการศึกษาก็จะเปลี่ยนไปตามด้วย ท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงท าให้ประเด็นนี้เป็นภาวะคุกคามที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ (2558, หน้า 122) ที่ท าการ
วิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน



เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรและตาก ที่พบว่าภาวะคุกคามด้านหนึ่งคือ นโยบายของแต่ละรัฐบาล
ขาดความต่อเนื่องในการปฏิรูปการศึกษา 

2. การสังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร โดยการวิเคราะห์เอกสารและการประชุมเชิงปฏิบัติการได้กล
ยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เพิ่มโอกาสของประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นท่ีให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอ
ภาค 2) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีมาตรฐาน 3) พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐานและ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 4) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 5) พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6) ระดมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพซึ่ง
ทั้ง 6 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 (2559, หน้า 
1-15) ที่ก าหนดประเด็นกลยุทธ์หลักไว้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 3) การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 4) การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 (2559, หน้า 68) ที่ก าหนดกลยุทธ์ไว้ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) การเพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค 3) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับ 4) การส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) การพัฒนาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และ 6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและยังสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559-2562 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร
เขต 2 (2558, หน้า 52) ที่ก าหนดกลยุทธ์ไว้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ขยายโอกาสทางการศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรเน้นความเป็นไทย 3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ และ 4) พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

3. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

ผลการพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร มีประเด็นการอภิปรายผลดังนี้ 

3.1 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาคมี 1 กลยุทธ์ ได้แก่ เพิ่มโอกาสของประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการให้ได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ กลยุทธ์นี้ช่วยแก้จุดอ่อนท่ีพบว่า การส่งเสริมและพัฒนาเด็กพิเศษยังขาดรูปแบบ
การด าเนินงานท่ีหลากหลาย และยังสอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่ก าหนดประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 (2559, หน้า 68) 
ที่ก าหนดกลยุทธ์ไว้ว่า การเพิ่มโอกาสให้กับประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
และยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 (2558, หน้า 52) ที่ก าหนดกลยุทธ์ไว้ว่าขยายโอกาสทางการศึกษา 

3.2 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน และมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 1 กลยุทธ์ ได้แก่ เร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีมาตรฐาน และมีวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์นี้มีความส าคัญเพราะคุณภาพผู้เรียน และการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งเป็นจุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์นี้ช่วยแก้ไข
จุดอ่อนที่พบได้แก่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT และ O-Net) ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3, 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับกลยุทธ์



ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) ที่ก าหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 (2559, หน้า 68) ที่ก าหนดกลยุทธ์
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับ 2) 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ที่ก าหนดกลยุทธ์ไว้ว่า พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร เน้นความเป็นไทย 
และผลการวิจัยยังสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของสุรพล พิมพ์สอน (2557, หน้า 465) ที่ท าวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่พบกลยุทธ์หนึ่งคือ 
ยกระดับคุณภาพผู้เรยีนให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาต ิและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ีกลยุทธ์
ที่พัฒนาขึ้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประจักษ์ ศรสาลี (2555, หน้า 177) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากล
ยุทธ์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 พบว่ามี 9 กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการซ่อมเสริมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยกลวิธีพี่สอนน้องและยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เนาวรัตน์ นาคพงษ์ (2555, หน้า215-216) ที่ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดก าแพงเพชรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามี 13 กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ที่
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ 1) พัฒนาหลักสูตรแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนาการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระและทุกระดับช้ัน 

3.3 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพผู้บริหารและครูให้เป็นมืออาชีพ มี 1 กลยุทธ์ได้แก่ 
เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารและครูให้มีความเป็นมืออาชีพ กลยุทธ์นี้มีความส าคัญเพราะผู้บริหารและครู
นับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นถ้าสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
และครูให้มีความเป็นมืออาชีพได้ ผู้บริหารและครูก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้มาก กล
ยุทธ์นี้สามารถแก้ไขจุดอ่อนที่พบว่า 1) ผู้บริหารมีความสามารถในด้านการบริหารหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการ
สอน และการนิเทศติดตามน้อย 2) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับงานด้านวิชาการน้อยกว่าด้านอื่นๆ 3) ผู้บริหารยังไม่
สามารถจัดระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา4) ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน้อย 5) ครูวัดและประเมินผลความสภาพจริงที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดน้อย 6) ครูมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศน้อย 7) ครูน าระบบ ICT มาใช้เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนน้อยนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 (2559, หน้า 68) ที่ก าหนดกลยุทธ์หนึ่งคือ การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 (2558, หน้า 52) ที่ก าหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระจันทร์ หมั่นบ ารุง (2556, 
หน้า 317) ที่ท าการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ซึ่งพบว่ามี 9 กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ เสริมสร้างสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

3.4 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ประเด็นกลยุทธ์นี้มี 3 กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 6 ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่มี
ความส าคัญ เพราะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยท าให้การน าปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์นี้ช่วยแก้ไขจุดอ่อนที่พบได้แก่  1) ผู้บริหารยังไม่สามารถ



จัดระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2) สถานศึกษายังไม่สามารถจัดท าประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณภาพ 3) สถานศึกษา
ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เป็นระบบ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 (2559, หน้า 68) 
ที่มีกลยุทธ์หนึ่งคือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 ที่มีกล
ยุทธ์หนึ่งคือ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ยงค์ เภาโพธิ์ (2557, หน้า 312) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร ซึ่งพบว่ามี 9 กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ ส่งเสริมการด าเนินงานบริหารแบบมสี่วนรว่มอย่างต่อเนื่องและมีประสทิธิภาพ
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร์ เพชรบูรณ์ (2555, หน้า 169) ที่ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
และเขต 2 พบว่าได้ 7 กลยุทธ์โดยกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ 1) เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ปรับวิธีการท างาน โดยเช่ือมโยงงานประจ ากับงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่มีความส าคัญ เพราะถ้า
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ก็จะท าให้สถานศึกษามีลักษณะการสร้าง แสวงหาถ่ายโยงความรู้ 
และมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา อันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ และการเข้าใจในสิ่งต่างๆ อย่างถ่องแท้ ซึ่ง
มาร์ควอด์ท (Marquardt, 2002) ได้เสนอองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) ผลจัดการ
เรียนรู้ ทั้งระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 2) การปรับเปลี่ยนองค์การทั้ง 4 มิติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
วัฒนธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้าง 3) การเอื้ออ านาจ 4) การจัดการความรู้ 5) การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งถ้า
สถานศึกษาสามารถพัฒนาได้ 5 องค์ประกอบดังกล่าว ก็จะท าให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นน้ีสามารถแก้ไขจุดอ่อนเกี่ยวกับสถานศึกษายังไม่สามารถพัฒนาให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับผลวิจัยของ พัทธิพงศ์ พลอาจ (2555, หน้า 251) ที่ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์
การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดก าแพงเพชรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่พบว่ามี 10 กล
ยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก ่เพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เอื้อต่อ
การพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐกรณ์ สารปรัง (2557, 
หน้า 300) ที่ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และ 2 ที่พบว่ามี 10 กลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยทุธ์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่
1) ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 2) พัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้
ของบุคลากร 3) เร่งรัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กล
ยุทธ์นี้มีความส าคัญ เพราะการมีทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
เช่น งบประมาณ แหล่งการเรียนรู้ เป็นต้น ก็จะมีส่วนช่วยให้การจัดการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการระดม
ทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน มาช่วยเหลือในการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงเป็นสิ่งจ าเป็น กลยุทธ์นี้ช่วยแก้ไขจุดอ่อน ได้แก่ 1) สถานศึกษามีงบประมาณส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไม่เพียงพอ 2) จ านวนคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ 3) สถานศึกษาขนาดเล็กมีทรัพยากรในการ
บริหารจัดการไม่เพียงพอ 4) สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้
เพื่อการศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของประจักสิน บึงมุม และ
คนอ่ืนๆ (2558, หน้า 175) ที่ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 
ที่พบว่ามีกลยุทธ์ทั้งหมด 10 กลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ 1) พัฒนากระบวนการ
วางแผนระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  2) พัฒนารูปแบบและวิธีการในการระดม
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาให้มีความหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 3) พัฒนาเครือข่ายการระดม



ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทั้งจากภายในสถานศึกษา ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง (2555, หน้า 283-284) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์
การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ า
ก าแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ที่พบว่ามีกลยุทธ์ท้ังหมด 10 กลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น 
ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้บุคลากรใช้แหล่งเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 2) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้ 3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

4. การประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร 

ผลการประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานแต่ละพื้นที่
การศึกษาก าแพงเพชร พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ และ
โครงการ มีความสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมนิแสดงว่า มีความสอดคล้อง
กัน ส่วนผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของแผนกลยุทธ์    การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากและมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน แสดงว่า แผนกลยุทธ์มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์ ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร มีขั้นตอนหลายขั้นตอนตาม
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร โดย
การวิเคราะห์เอกสารและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การสังเคราะห์กลยุทธ์  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร โดยการวิเคราะห์เอกสารและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) การพัฒนาแผนกลยุทธ์คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร โดยมี 2 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 3.1) การทบทวนผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และร่างแผน  กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 3.2) การตรวจสอบแผนกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร 4) การประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอนดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของนันทิยา หุตานุวัตร 
และณรงค์ หุตานุวัตร (2551, หน้า 42) ที่กล่าวว่า กระบวนการสร้างกลยุทธ์มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนด
ภารกิจ 2) การประเมินสภาพภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 3) การก าหนดวัตถุประสงค์ และ 4) 
การสร้างกลยุทธ์ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553, หน้า 5-15) ที่กล่าวว่า การ
วางแผนกลยุทธ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และวางแผน
อย่างเป็นระบบโดยเช่ือมโยงองค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกันสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จะ
เห็นได้ว่า การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีควรด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีข้อมูลพื้นฐานก่อนการวางแผน ซึ่งสอดคล้อง
กับเดวิด (David, 2013, p.130-131) ที่กล่าวว่า แผนเป็นกระบวนการที่ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคคล
หรือองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึง
ท าให้ผลการประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาครูและคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก าแพงเพชร ควรร่วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ



การศึกษาแล้วเลือกกลยุทธ์ มาตรการ และโครงการ ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน้ันๆ 

2. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ควรค านึงถึงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแต่ละเขต ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แตกต่างกัน
รวมทั้งค านึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารการศึกษาตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่งขาติ (คสช.) 

 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปใช้ 

2. ควรน าแผนกลยุทธ์ท่ีได้จากการวิจัยครั้งนีไ้ปทดลองใช้และประเมินผลการใช้ 
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