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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกและสังเคราะห์    
กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพ่ือพัฒนาและประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรวิธีดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ข้ันตอนตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย รวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ การใช้
แบบประเมินกลยุทธ์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษาศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสารหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วม ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด มาตรการ และโครงการ โดยมีกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 
ได้แก่ 1) เพ่ิมโอกาสของประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนท่ีบริการให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
2) เร่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับให้มีมาตรฐานและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง      
3) เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารและครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 4) พัฒนาการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 5) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ 6) ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพการประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรพบว่า กลยุทธ์ท้ังหมดมีความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
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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 KamphaengPhet Primary Educational Service Area Office, and to develop and assess 
strategic plan for educational quality development of basic schools under KamphaengPhet 
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 
educationthoroughly, 2) increasing learners’ quality and standards, and learners’ living based 
onthe 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 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์เพ่ือให้มีความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ท้ังร่างกาย สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ดังจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ ความสามารถใน     
การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย 
และรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามใน
สังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552, หน้า 5) 
นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย ด้วยการสอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชวิีต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจาก
การฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค ์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย์ 
มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการ ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย 



สอดคล้องกับการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, หน้า 11) รวมท้ังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการ
จัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 การศึกษาได้รับความคาดหมายให้ทําหน้าท่ีต่างๆ ในทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจมากมาย
นับต้ังแต่การช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้และคิดเป็น เรียนรู้จริยธรรมและความเป็นพลเมือง ตลอดจน
พัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว จากบทบาทหน้าท่ีสําคัญหลาย
ประการดังกล่าว การศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพจึงก่อให้เกิดปัญหาท่ีร้ายแรงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในศตวรรษ
ท่ี 21 ซ่ึงประชาชนต้องการทักษะการคิดและการดํารงชีวิตแตกต่างจากอดีตท่ีผ่านมาอย่างมีนัยสําคัญ          
การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพ้ืนฐานเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญย่ิงแม้จะมี 
ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษามากว่า 10 ปี ต้ังแต่การปฏิรูปรอบแรกเม่ือปี พ.ศ. 2542 จนมาถึงการ
ปฏิรูปรอบท่ี 2 เม่ือปี พ.ศ. 2552 ก็ยังไม่สามารถทําให้คุณภาพการศึกษาของประเทศดีข้ึนได้อย่างท่ัวถึง 
(สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ และคนอ่ืนๆ, 2556, หน้า 1)  
 ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การเรียนรู้ของคน
ไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา เรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน     
การบริหารจัดการศึกษา โดยมีกรอบการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  
การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็จย่อมต้องอาศัยปัจจัยหลักหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจัยใน
ระดับปฏิบัติคือ สถานศึกษาซ่ึงมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ รวมทั้งทรัพยากรท่ี
จําเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุจุดหมายของ
การศึกษา ซ่ึงจําเป็นต้องมีศกัยภาพ สมรรถภาพและคุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
จําเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือจัดดําเนินการให้บรรลุความสําเร็จตามเป้าหมาย
และจุดมุ่งหมายของการบริหาร (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หน้า 4) 
 อนึ่ง แม้ว่าจะมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/2559 และ 11/2559 ให้มีการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับโครงสร้างการบรหิารระดับภาคการศึกษา 
ระดับจังหวัด และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แต่บทบาท ภารกิจของเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่ละเขตยังคงปฏิบัติตาม
ภารกิจเดิมในฐานะหน่วยงานสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต่อไป 
และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553และเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา รวมท้ังเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
ดํารงอยู่และแข่งขันได้ ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องนําการจัดการเชิงกลยุทธ์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการ
บริหาร เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแผนเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงมีความสําคัญต่อการดําเนินงานใน
สถานศึกษาคือ ทําให้เกิดการกําหนดทิศทางองค์การ (Direction Setting) ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ การกําหนดทิศทางองค์การท่ีเหมาะสมจะทําให้องค์การมีแนวทางในการดําเนินงาน 
ทําให้มีการคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ (Stakeholders) ผู้มีส่วนได้สว่นเสียหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
องค์การย่อมคาดหวังต่อองค์การในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง โดยเม่ือได้รับในสิ่งท่ีคาดหวังก็จะให้การสนับสนุนองค์การให้



เจริญก้าวหน้า หากไม่ได้รับใดสิ่งท่ีคาดหวังอาจมีการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อองค์การ โดย
อาจส่งผลให้องค์การล้มเหลวในการจัดการได้ ทําให้องค์การคํานึงถึงผลกระทบท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
(Shot-term and Long-term Advantage) จึงพบว่าองค์การโดยท่ัวไป จะต้องดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ท่ีกําหนดเพ่ือผลสําเร็จท้ังในระยะสั้นและระยะยาว มีการมุ่งเน้นผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์การวัดผลสําเร็จขององค์การมากข้ึน ท้ังนี้ 
ประสิทธิภาพเป็นการวัดผลโดยเปรียบเทียบผลท่ีได้รับทรัพยากรท้ังหมดท่ีได้ใช้ไปในการดําเนินงาน สําหรับ
ประสิทธิผลเป็นการวัดผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบผลท่ีได้รับจริงกับผลท่ีได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดย
พยายามท่ีจะทําให้ผลท่ีได้รับจริงเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า การดําเนินขององค์การในปัจจุบนัอาจมี
ความต้องการท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรืออาจต้องการเพียงเรื่องใดเรื่องหน่ึงก็ได้ (อนิวัช แก้วจํานง, 
2555, หน้า 2-3) 

 แผนกลยุทธ์เป็นกลไกที่สําคัญหนึ่งท่ีทําให้ทุกคนมีโอกาสก้าวสู่ความคาดหวังร่วมกันเกี่ยวกับอนาคต 
กับทําให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หว่ันไหวจนเกินไป (ปกรณ์ ปรียากร, 2553, 
หน้า 49) ดังนั้น แผนกลยุทธ์จึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีทิศทางท่ีชัดเจนและมีวิธีการท่ีจะ
ขับเคล่ือนให้องค์กรเกิดการพัฒนาในเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมามีงานวิจัยหลายเร่ืองเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ในด้านต่างๆ ของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2  แต่ยังขาดการเชื่อมโยงการนํากลยุทธ์
ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หากสามารถนํากลยุทธ์ท่ีได้จากการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาก็จะทําให้แผนดังกล่าวมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 
และเม่ือมีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติได้ ก็จะทําให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีทิศทางท่ีชัดเจน 
รวมท้ังทําให้การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น และความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เพ่ือผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง จะได้นํา
สารสนเทศจากงานวิจัยนี้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
 2. เพ่ือสังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
 3. เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
 4. เพ่ือประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
 
 
 
 
 



วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบ่งเป็น 4 ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

ในข้ันนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เอกสารและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สําหรับ
การวิเคราะห์เอกสารวิเคราะห์จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานกัคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าวิชาการ ครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร จํานวน 23 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา 

ข้ันตอนท่ี 2 สังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  

ในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
เหมือนกับข้ันตอนท่ี 1 โดยใช้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 22 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา 

ข้ันตอนท่ี 3 พัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

ในข้ันตอนนี้แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน ได้แก่ 
ข้ันตอนท่ี 3.1 การทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และ

การทบทวนร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ 
ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศกึษา หัวหน้าวิชาการ ครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 50 คน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน 
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร 

 3. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร จากท้ัง 2 กลุ่ม 

 4. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ค่าน้ําหนักจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม 
 5.แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
 6. นําผลการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร ท้ัง 2 กลุ่มมาสังเคราะห์รวมกัน 



ข้ันตอนท่ี 3.2 การตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

ในข้ันนี้ผู้วิจัยจัดการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงประกอบด้วยนักวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา นักบริหาร และผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนากลยุทธ์ จํานวน 9 คน โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
องคป์ระกอบของแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนกลยุทธ์และความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  

ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร ประกอบด้วยนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา นักบริหาร 
และผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา     
กลยุทธ์ จํานวน 24 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร สรุปได้ดังนี้  
   1.1 จุดแข็งมีท้ังหมด 16 รายการ โดยรายการท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ครูมีความ
มุ่งม่ันใส่ใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 2) ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงาน 3) ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   1.2 จุดอ่อนมีท้ังหมด 23 รายการ โดยรายการท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ครูผู้สอนมี
ภาระการสอนและภาระงานอ่ืนมาก ทําให้มีผลต่อการพัฒนาการศึกษา 2) สถานศึกษาขนาดเล็กมีทรัพยากรใน
การบริหารจัดการไม่เพียงพอ 3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (NT และ O-Net) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3, 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตํ่ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 
   1.3 โอกาสมีท้ังหมด 11 รายการ โดยรายการท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) รัฐบาล
ปัจจุบันให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา2) เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความก้าวหน้าเอ้ือต่อการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษา 3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี ไว้อย่างชัดเจน 
   1.4 ภาวะคุกคามมีท้ังหมด 8 รายการ โดยรายการท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรกได้แก่ 1) 
นโยบายด้านการศึกษาเปล่ียนแปลงตามรัฐบาล ทําให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 2) ความก้าวหน้า
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้นักเรียนได้ข้อมูลท่ีทําให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 3) ผู้ปกครองท่ีมี
ฐานะยากจนมีผลต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 



 2. การสังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรได้กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เพ่ิมโอกาสของประชากร
วัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนท่ีบริการให้ได้การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 2) ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนทุก
ระดับให้มีมาตรฐาน 3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4) พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 5) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ 6) ระดม
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 3. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

ผลการพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม ประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด มาตรการ และโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มได้เข้าเรียนตามศักยภาพ 
  2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  3. พัฒนาคุณภาพของผู้บริหารและครู 
  4. พัฒนาการบริหารจัดการ  
 ค่านิยมร่วม 
  บุคลากรในสถานศึกษามุ่งม่ันพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นกลยุทธ์ 
  1.การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเสมอภาค 
  2.การยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  3.การเสริมสร้างคุณภาพผู้บริหารและครูให้เป็นมืออาชีพ 
  4.การพัฒนาการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 เป้าประสงค ์
  เป้าประสงค์ท่ี 1 ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
  เป้าประสงค์ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์ท่ี 3 ผู้บริหารและครูมีความเป็นมืออาชีพ 
  เป้าประสงค์ท่ี 4 สถานศึกษาบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมโอกาสของประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ  
  กลยุทธ์ท่ี 2 เร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีมาตรฐาน และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารและครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ท่ี 6 ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

4.  การประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

ผลการประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานแต่ละเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากําแพงเพชร พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
มาตรการ และโครงการ มีความสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินแสดงว่า 
มีความสอดคล้องกัน ส่วนผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของแผน     
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินแสดงว่า แผนกลยุทธ์มี
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความมีประโยชน์ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 
 1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
  1.1ผลการวิจัยพบว่า จุดแข็งท่ีมีความสําคัญสูงสุดได้แก่ ครูมีความมุ่งม่ันใส่ใจในการปฏิบัติงาน 
ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า ครูส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาด้านการศึกษา ได้รับการปลูกฝังในอุดมการณ์
ของการเป็นครู รวมท้ังจากประสบการณ์ในการสอน ดังนั้นครูส่วนใหญ่จึงมีอุดมการณ์ มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงจุดแข็งในด้านนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัชฎาภรณ์ อร่ามรุณ (2555, หน้า 191) ท่ีศึกษากลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
และ เขต 2 ท่ีพบจุดแข็งเกี่ยวกับครู คือ ครูมีความเสียสละและมีมนุษยสัมพันธ์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชมุชน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุชาติ ผู้มีทรัพย์ (2556, หน้า 182) ท่ีทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการ
พัฒนาครูผู้สอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับสถานศึกษานอกเขตชุมชนเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ท่ีพบว่าครูมีสมรรถนะด้านอุดมการณ์ของความเป็นครูอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
   1.2ผลการวิจัยพบว่า จุดอ่อนท่ีควรพัฒนามากท่ีสุด ได้แก่ ครูผู้สอนมีภาระการสอนและภาระ
งานอื่นมาก ทําให้มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาบาง
แห่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีจํานวนครูไม่ครบชั้น นอกจากนี้สถานศึกษาบางแห่งขาดบุคลากรท่ีทําหน้าท่ี
ธุรการ การเงิน พัสดุ และงานด้านอ่ืนๆ ทําให้ครูต้องรับภาระงานดังกล่าวนอกจากงานสอน ซ่ึงผลการวิจัย
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุทัย พินิจทะ (2557, หน้า 179) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหาร



สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ท่ีพบ
จุดอ่อนเกี่ยวกับครูผู้สอน คือ ครูมีภาระงานมาก ท้ังงานการจัดการเรียนรู้และงานท่ีได้รับมอบหมายอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชรเขต 2 (2558, หน้า 50) ท่ีพบจุดอ่อนเก่ียวกับครูคือ ครูสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกและมีภาระงาน
มาก  
   1.3ผลการวิจัยพบว่า โอกาสท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดได้แก่ รัฐบาลปัจจุบันให้ความสําคัญกับการ
จัดการศึกษา ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า หากรัฐบาลให้ความสําคัญกับการศึกษามากจะทําให้มี
นโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาการศึกษา ซ่ึงจะเห็นได้จากรัฐบาลปจัจุบันมีการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมีการจัดทํานโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับอย่างชัดเจน นอกจากนี้ผลการวิจัย
สอดคล้องกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 (2558, หน้า 50) ท่ีได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ซ่ึงพบว่าโอกาส คือ หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน ให้ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
   1.4ผลการวิจัยพบว่า ภาวะคุกคามท่ีมีเป็นอุปสรรคมากที่สุด ได้แก่ นโยบายด้านการศึกษา
เปลี่ยนแปลงตามรัฐบาล ทําให้การพัฒนาคุณภาพไม่ต่อเนื่อง ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าเม่ือเปลี่ยน
รัฐบาลชุดใหม่ นโยบายด้านการศึกษาก็จะเปลี่ยนไปตามด้วย ทําให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงทําให้ประเด็นนี้เป็นภาวะคุกคามท่ีเป็นอุปสรรคมากท่ีสุดท่ีมีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ (2558, หน้า 
122) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรและตาก ท่ีพบว่าภาวะคุกคามด้านหนึ่งคือ 
นโยบายของแต่ละรัฐบาลขาดความต่อเนื่องในการปฏิรูปการศึกษา 
 2.การสังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร โดยการวิเคราะห์เอกสารและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการได้กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เพ่ิมโอกาสของประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนท่ีให้ได้รับการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 2) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีมาตรฐาน 3) พัฒนาสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ให้มีมาตรฐานและเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 4) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 6) ระดมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพซ่ึงท้ัง 6 กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 (2559, หน้า 1-15) ท่ีกําหนดประเด็นกลยุทธ์หลักไว้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ท่ัวถึง
และครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 3) การพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ 4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 (2559, หน้า 
68) ท่ีกําหนดกลยุทธ์ไว้ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) การเพ่ิมโอกาส
ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 3) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับ 4) การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตาม



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5) การพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา และ              
6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ   
4 ปี พ.ศ.2559-2562 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 (2558, หน้า 52) ท่ี
กําหนดกลยุทธ์ไว้ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ขยายโอกาสทางการศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตาม
หลักสูตรเน้นความเป็นไทย 3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ และ 4) พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

 ผลการพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร มีประเด็นการอภิปรายผลดังนี้ 
   1.1 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาคมี 1 กลยุทธ์ ได้แก่ เพ่ิมโอกาสของประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการ
ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ กลยุทธ์นี้ช่วยแก้จุดอ่อนท่ีพบว่า การส่งเสริมและพัฒนาเด็กพิเศษยัง
ขาดรูปแบบการดําเนินงานท่ีหลากหลาย และยังสอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีกําหนดประเด็นกลยุทธ์ท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 (2559, หน้า 68) ท่ีกําหนดกลยุทธ์ไว้ว่า การเพ่ิมโอกาสให้กับประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาภาคบงัคับอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค และยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 
2559-2562) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 (2558, หน้า 52) ท่ีกําหนด    
กลยุทธ์ไว้ว่าขยายโอกาสทางการศึกษา 
   1.2 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 2 การยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน และมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 1 กลยุทธ์ ได้แก่ เร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีมาตรฐาน และมีวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์นี้มีความสําคัญเพราะคุณภาพผู้เรียน และการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องสําคัญ ซ่ึงเป็นจุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์นี้ช่วย
แก้ไขจุดอ่อนท่ีพบได้แก่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (NT และ O-Net) ของนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3, 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตํ่ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2559)ท่ีกําหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 (2559, หน้า 68) ท่ี
กําหนดกลยุทธ์เกี่ยวกบัเรื่องนี้ไว้ 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนก่อนประถมศึกษาและระดับ
การศึกษาภาคบงัคับ 2) การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ท่ีกําหนดกลยุทธ์ไว้ว่า พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ
ตามหลักสูตร เน้นความเป็นไทย และผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรพล พิมพ์สอน (2557, หน้า 
465) ท่ีทําวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ท่ีพบกลยุทธ์หนึ่งคือ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และทักษะ



การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้กลยุทธ์ท่ีพัฒนาข้ึนยังสอดคล้องกับผลการวิจยัของ ประจักษ์ ศรสาลี 
(2555, หน้า 177) ท่ีทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และ
เขต 2 พบว่ามี 9 กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีพัฒนาข้ึน ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
การซ่อมเสริมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยกลวิธีพ่ีสอนน้องและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เนาวรัตน์     
นาคพงษ์ (2555, หน้า215-216) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจังหวัดกําแพงเพชร
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามี13 กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี
พัฒนาข้ึน ได้แก่ 1) พัฒนาหลักสูตรแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษาท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนาการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระและทุกระดับชั้น 
  1.3 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 3 การเสริมสร้างคุณภาพผู้บริหารและครูให้เป็นมืออาชีพ มี 1 กลยุทธ์
ได้แก่ เสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหารและครูให้มีความเป็นมืออาชีพ กลยุทธ์นี้มีความสําคัญเพราะผู้บริหารและ
ครูนับเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นถ้าสามารถพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารและครูให้มีความเป็นมืออาชีพได้ ผู้บริหารและครูก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ได้มาก กลยุทธ์นี้สามารถแก้ไขจุดอ่อนท่ีพบว่า 1) ผู้บริหารมีความสามารถในด้านการบริหารหลักสูตร การ
พัฒนาการเรียนการสอน และการนิเทศติดตามน้อย 2) ผู้บริหารให้ความสําคัญกับงานด้านวิชาการน้อยกว่าด้าน
อ่ืนๆ 3) ผู้บริหารยังไม่สามารถจัดระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา4) ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญน้อย 5) ครูวัดและประเมินผลความ
สภาพจริงท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดน้อย 6) ครูมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศน้อย         
7) ครูนําระบบ ICT มาใช้เพ่ือการจัดการเรียนการสอนน้อยนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 (2559, หน้า 
68) ท่ีกําหนดกลยุทธ์หนึ่งคือ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 
(2558, หน้า 52) ท่ีกําหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระจันทร์ หม่ันบํารุง (2556, หน้า 317) ท่ีทําการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ซ่ึงพบว่ามี 9 กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้น ได้แก่ 
เสริมสร้างสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
  1.4 ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ประเด็นกลยุทธ์นี้มี 3 กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ี 6 ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ กลยุทธ์ท่ีมี
ความสําคัญ เพราะการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยทําให้การนําปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์นี้ช่วยแก้ไขจุดอ่อนท่ีพบได้แก่  1) ผู้บริหารยังไม่
สามารถจัดระบบการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 2) สถานศึกษายังไม่สามารถจัดทําประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีคุณภาพ        



3) สถานศึกษาดําเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เป็นระบบ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร   
เขต 1 (2559, หน้า 68) ท่ีมีกลยุทธ์หนึ่งคือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และยัง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 2 ท่ีมีกลยุทธ์หนึ่งคือ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยงค์ เภาโพธิ์ (2557, หน้า 312) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
ซ่ึงพบว่ามี 9 กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ท่ีพัฒนาข้ึน ได้แก่ ส่งเสริมการดําเนินงานบริหาร
แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร์ เพชรบูรณ์ (2555, 
หน้า 169) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 พบว่าได้ 7 กลยุทธ์โดยกลยุทธ์ท่ีมีความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีพัฒนาข้ึน ได้แก่ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 2) ปรับวิธีการทํางาน โดยเชื่อมโยงงานประจํากับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ท่ีมีความสําคัญ เพราะถ้า
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ก็จะทําให้สถานศึกษามีลักษณะการสร้าง แสวงหาถ่ายโยง
ความรู้ และมีการเปล่ียนแปลงคุณภาพการศึกษา อันเป็นผลมาจากความรู้ใหม่ และการเข้าใจในสิ่งต่างๆ อย่าง
ถ่องแท้ ซ่ึงมาร์ควอด์ท (Marquardt, 2002) ได้เสนอองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ 5 ประการ 
ได้แก่ 1) ผลจัดการเรียนรู้ ท้ังระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 2) การปรับเปลี่ยนองค์การท้ัง 4 
มิติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม กลยุทธ์ และโครงสร้าง 3) การเอ้ืออํานาจ 4) การจัดการความรู้ 5) การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ซ่ึงถ้าสถานศึกษาสามารถพัฒนาได้ 5 องค์ประกอบดังกล่าว ก็จะทําให้สถานศึกษาเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ท่ีพัฒนาข้ึนนี้สามารถแก้ไขจุดอ่อนเกี่ยวกับสถานศึกษายังไม่
สามารถพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับผลวิจัยของ พัทธิพงศ์ พลอาจ (2555, 
หน้า 251) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชรให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีพบว่ามี 10 กลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีพัฒนาข้ึนได้แก่ เพ่ิมศักยภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาโรงเรียนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ณัฐกรณ์ สารปรัง (2557, หน้า 300) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ท่ีพบว่ามี 10 กลยุทธ์ 
โดยมีกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีพัฒนาข้ึน ได้แก่1) ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ของสถานศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วม 2) พัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ของบุคลากร 3) เร่งรัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
สร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 6 ระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์นี้
มีความสําคัญ เพราะการมีทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น 
งบประมาณ แหล่งการเรียนรู้ เป็นต้น ก็จะมีส่วนช่วยให้การจัดการศึกษามีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ดังนั้นการระดม
ทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน มาช่วยเหลือในการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงเป็นสิ่งจําเป็น กลยุทธ์นี้ช่วยแก้ไขจุดอ่อน ได้แก่ 1) สถานศึกษามีงบประมาณสําหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไม่เพียงพอ 2) จํานวนคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ 3) สถานศึกษาขนาดเล็กมีทรัพยากรใน    
การบริหารจัดการไม่เพียงพอ 4) สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ห้องสมุด และแหล่ง   



การเรียนรู้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจยัของ        
ประจักสิน บึงมุม และคนอ่ืนๆ (2558, หน้า 175) ท่ีทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดม
ทรัพยากรเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ท่ีพบว่ามีกลยุทธ์ท้ังหมด 10 กลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี
พัฒนาข้ึน ได้แก่ 1) พัฒนากระบวนการวางแผนระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม        
2) พัฒนารูปแบบและวิธีการในการระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาให้มีความหลากหลายรูปแบบตาม
ความเหมาะสม 3) พัฒนาเครือข่ายการระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาท้ังจากภายในสถานศึกษา 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศักด์ิชัย เพชรแกมทอง (2555, หน้า 
283-284) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และเขต 2 ท่ีพบว่ามีกลยุทธ์ท้ังหมด 10   
กลยุทธ์ โดยมีกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้น ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้บุคลากรใช้แหล่งเรียนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร 2) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านแหล่งเรียนรู้ 3) พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้มีคุณภาพและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 4.การประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 

ผลการประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานแต่ละพ้ืนท่ี
การศึกษากําแพงเพชร พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัด มาตรการ 
และโครงการ มีความสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินแสดงว่า มีความ
สอดคล้องกัน ส่วนผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเปน็ประโยชน์ของแผนกลยุทธ์   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน แสดงว่า แผนกลยุทธ์มีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร มีข้ันตอน
หลายข้ันตอนตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร โดยการวิเคราะห์เอกสารและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การสังเคราะห์กลยุทธ์  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร โดยการวิเคราะห์เอกสารและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) การพัฒนาแผนกลยุทธ์คุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร โดยมี 2 ข้ันตอน
ย่อย ได้แก่ 3.1) การทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และร่างแผน  
กลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร 3.2) การตรวจสอบแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 4) การประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร     
ซ่ึงท้ัง 4 ข้ันตอนดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร (2551, หน้า 42) 
ท่ีกล่าวว่า กระบวนการสร้างกลยุทธ์มี 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การกําหนดภารกิจ 2) การประเมินสภาพภายใน
องค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 3) การกําหนดวัตถุประสงค์ และ 4) การสร้างกลยุทธ์ และยัง



สอดคล้องกับแนวคิดของ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2553, หน้า 5-15) ท่ีกล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก และวางแผนอย่างเป็นระบบโดย
เชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกันสัมพันธ์กัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้  จะเห็นได้ว่า       
การวางแผนกลยุทธ์ท่ีดีควรดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีข้อมูลพ้ืนฐานก่อนการวางแผน ซ่ึงสอดคล้องกับเดวิด 
(David, 2013, p.130-131) ท่ีกล่าวว่า แผนเป็นกระบวนการท่ีกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคคลหรือ
องค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และเตรียมรับมือกับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวจึง
ทําให้ผลการประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร ท่ีพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาครูและคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร ควรร่วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแล้วเลือกกลยุทธ์ มาตรการ และโครงการ ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาน้ันๆ 
  2. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ควรคํานงึถึงแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของแต่ละสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาแต่ละเขต ซ่ึงมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แตกต่างกันรวมท้ังคํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารการศึกษาตามคําสั่งของคณะ
รักษาความสงบแห่งขาติ (คสช.) 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการนําแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาไปใช้ 

  2. ควรนําแผนกลยุทธ์ท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้ไปทดลองใช้และประเมินผลการใช้ 
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