กลยุทธ์ การบริหารโรงเรียนเทศบาลตาบลแม่ คา(แม่ คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล)
สู่ ความเป็ นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
Strategies for the administration of Mae Kham Subdistrict Municipality School (Mae Kham
Sop Poen Rat Nukul) towards becoming a quality community school

ปภชวรรณ นาคแก้ว
อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระหลัก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ วดี อุปปิ นใจ
อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระร่ วม ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ไพรภ รัตนชูวงศ์
หลักสู ตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา(แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล)สู่ ความ
เป็ นโรงเรี ยนคุณภาพของชุ มชนมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา
(แม่ ค าสบเปิ นราษฎร์ นุกู ล ) สู่ ค วามเป็ นโรงเรี ย นคุ ณภาพของชุ ม ชน กลุ่ ม เป้ า หมายในการศึ ก ษา ได้แก่
นายกเทศมนตรี ต าบลแม่ ค า รองนายกเทศมนตรี ต าบลแม่ ค า ผู ้อ านวยการสถานศึ ก ษาและครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา(แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล) ทั้งสิ้ น 37 คน ใช้วิธีการ
เจาะจงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินกลยุทธ์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหา ค่าเฉลี่ย และตารางสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้ อหา ผลการศึกษาพบว่า
1.สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของสถานศึกษาปั จจุบนั โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สรุ ปได้วา่
ทิศทางการกาหนดกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นโรงเรี ยนคุณภาพของชุมชน เป็ นกลยุทธ์แบบสร้าง
ความเติบโต
2. ผลจากการสรุ ปประเด็นกลยุทธ์ท้ งั 35 ประเด็น ได้หลักการบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา
(แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล)สู่ ความเป็ นโรงเรี ยนคุ ณภาพของชุ มชน ที่ประกอบไปด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ กล
ยุทธ์ที่ 1 การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการมีส่วนร่ วมในการจัดการและบริ หารสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2
การส่ งเสริ มการพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จของชุ มชน กลยุทธ์ที่ 3 การ
ส่ งเสริ มการบริ หารสถานศึกษาโดยการเน้นนโยบายการศึกษาเป็ นหลัก กลยุทธ์ที่ 4 การส่ งเสริ มการบริ หาร

สถานศึ กษาให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี ของชุ มชน กลยุท ธ์ ที่ 5 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจัด การ
สถานศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
คาสาคัญ : การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารสถานศึกษา

Abstract
The study on the management strategy of Mae Kham Subdistrict Municipality School (Mae Kham
Sop Poen Rat Nukul) towards becoming a quality school of the community aims to develop the management
strategy of Mae Kham Subdistrict Municipality School. (Mae Kham Sop Poen Rat Nukul) to become a quality
school of the community The target group for the study was the Mayor of Mae Kham Subdistrict. Deputy Mayor
of Mae Kham Subdistrict A total of 37 school directors and teachers and the Mae Kham Subdistrict Municipality
School Educational Institutions Committee (Mae Kham Sop Penratnukul) used a method for identifying
stakeholders. The research tools were questionnaires, strategy assessment forms. Data were analyzed by means
of average and relational tables. and content analysis The results showed that
1. The overall external and internal environment of the current educational institution is at a high level.
It can be concluded that the direction of setting school management strategies towards being a quality school of
the community It's a growth strategy.
2. Results from the summary of 35 strategic issues, the administration of Mae Kham Sub-District
Municipality School (Mae Kham Sop Poen Rat Nukul) has become a quality school of the community, which
consists of 5 strategies, namely Strategy 1: promoting community participation in participating in the
management and administration of educational institutions; Strategy 2: promoting the development of
educational institution administration in accordance with the community's economic conditions; Strategy 3:
Promotion of educational institution administration by emphasizing on education policy. Strategy 4: Promotion
of educational institution administration in accordance with the culture and traditions of the community. Strategy
5: Promotion of educational institution management and teaching and learning by using technology.
Keywords: development of educational institution management strategies

บทนา
แผนพัฒ นาการศึ ก ษาท้อ งถิ่ น (2563) ได้ก ล่ า วถึ ง นโยบายการศึ ก ษาท้อ งถิ่ น ได้จ ัด การจัด ท า
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจึงต้องสร้ างความเชื่ อมโยงระหว่างแผนการศึ กษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญเพื่อ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการศึกษา
เพือ่ การมีงานทาและสร้างงานมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ภายใต้
สังคมแห่ งการเรี ย นรู ้ (Learning Society) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่ นสามารถเรี ย นรู ้ ได้ด้วยตนเองอย่า ง
ต่อเนื่ องตลอดชี วิต (Life Long Learning) อันจะส่ งผลให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ป าน
กลางไปสู่ ประเทศที่พฒั นาแล้ว ซึ่ งก็เป็ นกลยุทธ์ที่จะทาให้การศึกษาไทยมีทิศทางวิธีการดาเนินงาน อย่างเป็ น
ระบบ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
การวางแผนกลยุทธ์เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่ทาให้สถานศึกษามีโอกาสก้าวสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้โดยต้อง
อาศัยปั จจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในโรงเรี ยน รวมถึงบริ บทของโรงเรี ยนที่เป็ นตัวแปลในการบริ หาร
โรงเรี ยน เพื่อที่จะสามารถรับมื อกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างไม่หวัน่ ไหว (ปกรณ์ ปรี ยากร,
2553, หน้า 49) ดังนั้น แผนกลยุทธ์จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยให้โรงเรี ยนมีทิศทางที่ชดั เจนและมีวิธีการ
ที่จะขับเคลื่อนให้โรงเรี ยนเกิดการพัฒนาตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
จากนโยบายชาติและท้องถิ่นนามาสู่ นโยบายเทศบาลตาบลแม่คามีการนายุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี มา
ใช่ ใ นการเป็ นแนวทางในการบริ ห ารโดยมี วิ สั ย ทัศ น์ ข องการบริ ห ารของเทศบาลต าบลแม่ ค าที่ ว่า “
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” “การศึกษาเพื่อชุ มชน สังคมปลอดภัย ก้าว
ไกลเทคโนโลยี วัฒนธรรมประเพณี เด่ น ” ถื อเป็ นการบริ การสาธารณะ มุ่งหวังให้คนในชุ มชนได้ศึ ก ษา
เรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ในสังคมและหวนกลับมาอนุ รักษ์ สนับสนุ นวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่ นของ
ไทย ให้อยูค่ ู่สังคมไทยสื บไป
โรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา(แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล) ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนสังกัดการปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นซึ่ งปฏิ บตั ิ ตามนโยบายด้า นการศึ ก ษาของเทศบาลตาบลแม่ค าที่ เน้น “การศึกษาเพื่อชุ มชน” การ
บริ หารโรงเรี ยนจึงมุ่งพัฒนาสู่ ความเป็ นโรงเรี ยนคุณภาพของชุ มชนกล่าวคือ เป็ นโรงเรี ยนที่มีผลการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์โรงเรี ย นคุ ณภาพและมี ความพึงพอใจต่ อการบริ หารเพื่ อพัฒนาสู่ โรงเรี ยนคุ ณภาพของ
การศึกษาในสถานศึกษาให้มีป ระสิ ทธิ ภาพและบรรลุ ผลส าเร็ จตามเป้ าหมายและมาตรฐานการศึ ก ษาที่
กาหนดไว้ การขับเคลื่ อนการจัดการศึกษาจากนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิของโรงเรี ยนต้องให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่ วม อาศัยความร่ วมมือ การประสานงานของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งบุคลากรใน
โรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และผูบ้ ริ หารต้องมีภาวะผูน้ า มีการทางานเป็ น

ทีม โดยมีครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นปั จจัยความสาคัญที่ ช่วยให้การจัดการศึ กษาเกิ ดคุ ณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนดการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ ยวชาญ จาเป็ นต้องพัฒนา
ที่ตรงกับความต้องการจาเป็ นอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในส่ วนของบุ คคลและการแลกเปลี่ ยนในรู ปแบบของการ
สร้างชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พรวมทั้งการพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนาสื่ อการ
เรี ยนรู ้ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการศึ กษา แหล่งเรี ยนรู ้ และสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ เหล่า นี้ เป็ น
ปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู ้ ทักษะและคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์สูงตาม
มาตรฐานที่กาหนด (SAR โรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา)
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา (แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล) สู่ ความเป็ น
โรงเรี ยนคุณภาพของชุมชน
ประโยชน์ ของการศึกษา
1. ด้ านความรู้
1.1 ได้ทราบถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรี ยน
เทศบาลตาบลแม่คา (แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล) และ ทิศทางให้มุ่งสู่ ความเป็ นโรงเรี ยนคุณภาพของ
ชุมชน
1.2 ได้กลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา (แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล) สู่ ความ
เป็ นโรงเรี ยนคุณภาพของชุมชนเป็ นอย่างไร
2. ด้ านการนาไปใช้
2.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสามารถนาองค์ความเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลตาบล
แม่ ค า (แม่ ค าสบเปิ นราษฎร์ นุกู ล ) สู่ ค วามเป็ นโรงเรี ย นคุ ณภาพของชุ ม ชนไปใช้ในการบริ หาร
โรงเรี ยน
2.2 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดท้องถิ่ น หรื อ โรงเรี ยนอื่นสามารถนาองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับกลยุทธ์
การบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา (แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล) สู่ ความเป็ นโรงเรี ยนคุ ณภาพ
ของชุมชนไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารโรงเรี ยนได้
2.3 หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในวางแผน ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนคุณภาพของชุมชน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1) การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายนอกและวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายในเป็ น
การศึกษาวิเคราะห์ถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อหน่ วยงานทั้งในเชิ งบวกและเชิ งลบ ซึ่ งแยกปั จจัยที่วิเคราะห์
ออกเป็ น การวิเคราะห์ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยการวิเคราะห์แบบ CPEST และสภาพแวดล้อมภายในโดยการวิเคราะห์ 7S จะทาให้ทราบถึงบริ บทปั จจุบนั ของโรงเรี ยนในการ
มุ่งสู่ โรงเรี ยนคุณภาพชุมชน
1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1.1.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้ (C-PEST)
C ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Customer)
P นโยบายการศึกษา( Political)
E สภาพเศรษฐกิจ (Economy)
S ชุมชนและสังคม ( Social)
T เทคโนโลยี (Technology)
1.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้ 7S
S1 ด้านโครงสร้าง (Structure)
S2 ด้านกลยุทธ์ (Strategy)
S3 ด้านระบบในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Systems)
S4 ด้านแบบแผนหรื อพฤติกรรมการบริ หารจัดการ (Style)
S5 ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (Staff)
S6 ด้านทักษะความรู ้ความสามารถ (Skills)
S7 ด้านค่านิยมร่ วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values)
1.2) องค์ประกอบมาตรฐานโรงเรี ยนคุณภาพของชุ มชน ดังนี้
2.1) ด้านนโยบาย
2.2) ด้านสมรรถนะของผูเ้ รี ยน
2.3) ด้านทางกายภาพของสถานศึกษา
2.4) ด้านความร่ วมมือของชุมชน
2.5) ด้านการบริ หาร
2.6) ด้านการกาหนดมาตรฐานการเป็ นโรงเรี ยนคุณภาพของชุมชน
1.3) การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนสู่ โรงเรี ยนคุณภาพของชุมชนกาหนดกลยุทธ์
โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโดยการจับคู่

จากข้อมูลโดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้อยเพื่อให้ได้ประเด็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับโรงเรี ยนมากที่สุ ดตาม
เทคนิค
1.4) การประเมินกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มีความเหมาะสมกับ
โรงเรี ยน ซึ่ งกาหนดเป็ นประเด็นกลยุทธ์ เป็ นการกาหนดแผนงานหรื อโครงการในอนาคตที่ระบุเป้าประสงค์
ตัวชี้วดั เป้ าหมาย เพื่อดาเนินการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์สู่โรงเรี ยนคุณภาพชุมชน
2. ขอบเขตด้ านแหล่ งข้ อมูลและกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษา
กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางานด้านการศึกษาของ
โรงเรี ย นเป็ นการเจาะจง ได้แ ก่ นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลแม่ ค า รองนายกเทศมนตรี ต าบลแม่ ค า
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และผูป้ กครอง โรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา (แม่คาสบเปิ น
ราษฎร์นุกูล)
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาข้อมูลโดยแบ่งกลุ่มเป้ าหมายตามขั้นตอน
การวิจยั ดังนี้
1) ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1.1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 37 คน ประกอบด้วย
1) คณะผูบ้ ริ หารงานด้านการศึกษาของเทศบาลตาบลแม่คา จานวน 3 คน
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 14 คน
3) ครู จานวน 20 คน
1.2 ตรวจสอบแบบสอบถามโดย ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
2) ขั้นตอนที่ 2 กาหนดกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา(แม่คาสบเปิ น
ราษฎร์ นุกูล) สู่ ความเป็ นโรงเรี ยนคุณภาพของชุมชนเป็ นกระบวนการออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม
นาไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆด้วยเทคนิค
2.1 โดยการผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน โดยใช้
เทคนิค TOWS Matrix (ตารางสัมพันธ์) บรรยายและวิเคราะห์ผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปเนื้ อหาแสดง
ในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย
3) ขั้นตอนที่ 3 ประเมินและตรวจสอบกลยุทธ์ เพื่อนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิโดย
คานึงถึงโครงสร้างขององค์การและวัฒนธรรมขององค์การเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จตามที่พึงประสงค์
3.1 ประเมินและตรวจสอบกลยุทธ์
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ จานวน 14 คน ประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1 คน

2) ครู ผรู ้ ับผิดชอบฝ่ ายแผนและนโยบายของโรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่
คา(แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล) ตามคาสั่งโรงเรี ยนที่ จานวน 12 คน
สรุ ปผลการวิจัย
ตารางที่ 20 สรุ ปตารางการวิเคราะห์ภายนอก (C-PEST) และภายใน (S7s) ของสภาพแวดล้อมของ
โรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา (แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล) เรี ยงตามค่าเฉลี่ยจากค่ามากไปน้อย
ประเด็นสาคัญ

ค่าเฉลี่ย

สรุ ปผล

1. C - Competitors ผูร้ ั บบริ การ ในที่ น้ ี หมายถึ ง นักเรี ยน ผูป้ กครอง
ชุมชนที่อยูร่ อบสถานศึกษา
2. E- Environment, Economics สภาพแวดล้อม (Environment) หรื อ
สภาพเศรษฐกิจ (Economics) ของชุมชนที่อยูโ่ ดยรอบสถานศึกษา
3. P - Politics สถานการณ์ทางการเมือง (Politics) นโยบายต่าง ๆ จาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
4. S- Society สภาพสั ง คม (Society) วัฒ นธรรม (Culture) ค่ า นิ ย ม
(Value) ของประชาชนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบสถานศึกษาเป็ นอย่างไร
5. T - Technology เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ (Information
Technology) เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ( Management
Technology) การบริ หาร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานศึกษา ฯลฯ
6. ด้านค่านิยมร่ วมกันของสมาชิ กในหน่วยงาน (Shared Values : S7)

4.00

มาก

3.68

มาก

3.65

มาก

3.62

มาก

3.54

มาก

4.09

มาก

7. ด้านแบบแผนหรื อพฤติกรรมในการบริ หารจัดการ (Style : S4)
8. ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (Staff : S5)
9. ด้านทักษะ ความรู ้ ความสามารถ (Skills: S6)
10. ด้านระบบในการดาเนิ นงานของหน่วยงาน (Systems : S3)
11. ด้านยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ (Strategy : S2 )
12. ด้านโครงสร้าง (Structure : S1)
ภาพรวม

4.06
4.02
3.97
3.92
3.91
3.90
3.86

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 20 พบว่าจากผลลัพธ์ ของปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายในของสมาชิ กในหน่ วยงาน ของ
โรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา(แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล) โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.86) เป็ น
จุ ดแข็ง ประเด็นสาคัญรายด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ด้านค่านิ ยมร่ วมกันของสมาชิ กในหน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.09) รองลงมาคือด้านแบบแผนหรื อพฤติกรรมในการบริ หารจัดการ (ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.06 ) และ ด้าน
บุ คลากรในหน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.02) รายด้านที่ มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคื อ เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีทางการบริ หาร การบริ หาร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานศึกษา ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.54)
ตารางที่ 21 จากการพิ จารณาค่ าความสั มพันธ์ ระหว่างผลการวิเคราะห์ และประเมิ นปั จจัยที่ ส่ งผล
กระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นโอกาส ภาวะคุกคาม และสภาพแวดล้อมภายในที่เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน
(SWOT Analysis) โดยจะนาเสนอการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปั จจัยภายนอกจาก C-PEST และปั จจัยภายใน
จาก 7S โดยมี ข้ นั ตอนในการก าหนดกลยุทธ์ โดยสัมพันธ์ (MATRIX) ที่ สร้ างโดยใช้ข้อมู ลจากตารางสรุ ป
ค่าเฉลี่ยจากตารางที่ 20 นามาจัดลงตาราง และร่ วมกันระดมสมองพิจารณาประเด็นสาคัญเพื่อได้ประเด็นกลยุทธ์
พร้อมทั้งสรุ ปกลยุทธ์ในแต่ละด้าน ตามลาดับได้ดงั นี้
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อภิปรายผล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา
(แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล) สู่ ความเป็ นโรงเรี ยนคุ ณภาพของชุ มชน สรุ ปได้กลยุทธ์ การบริ หารโรงเรี ย น
เทศบาลตาบลแม่คา(แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล)สู่ ความเป็ นโรงเรี ยนคุณภาพของชุมชน จานวน 5 กลยุทธ์โดย
ให้ขอ้ เสนอแนะในการสรุ ปประเด็นกลยุทธ์หลักเพื่อให้ง่ายต่อการนากลยุทธ์ไปใช้ดงั นี้
กลยุทธ์ที่ 1 การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการมีส่วนร่ วมในการจัดการและบริ หารสถานศึกษา

เห็นด้วยกับประเด็นกลยุทธ์ร้อยละ 100
กลยุทธ์ ที่ 2 การส่ งเสริ มการพัฒนาการบริ หารสถานศึ กษาให้ส อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จของ
ชุมชน เห็นด้วยกับประเด็นกลยุทธ์ร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 3 การส่ งเสริ มการบริ หารสถานศึกษาโดยการเน้นนโยบายการศึกษาเป็ นหลัก เห็นด้วยกับ
ประเด็นกลยุทธ์ร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 4 การส่ งเสริ มการบริ หารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนเห็นด้วย
กับประเด็นกลยุทธ์ร้อยละ 100
กลยุ ท ธ์ ที่ 5 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจัด การสถานศึ ก ษาและการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเห็นด้วยกับประเด็นกลยุทธ์ร้อยละ 100
ตอนที่ 3 สรุ ปผลการตรวจสอบกลยุทธ์ การบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่ คา(แม่ คาสบเปิ นราษฎร์ นุ
กุล) สู่ ความเป็ นโรงเรี ยนคุณภาพของชุ มชน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา(แม่คาสบ
เปิ นราษฎร์ นุกูล) สู่ ความเป็ นโรงเรี ยนคุณภาพของชุมชน สรุ ปได้กลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเทศบาลตาบล
แม่ ค า(แม่ ค าสบเปิ นราษฎร์ นุ กู ล )สู่ ค วามเป็ นโรงเรี ย นคุ ณ ภาพของชุ ม ชน จ านวน 5 กลยุ ท ธ์ โ ดยให้
ข้อเสนอแนะในการสรุ ปประเด็นกลยุทธ์หลักเพื่อให้ง่ายต่อการนากลยุทธ์ไปใช้ดงั นี้
กลยุทธ์
จานวน(คน) คิดเป็ นร้อยละ
กลยุทธ์ที่ 1 การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการมีส่วนร่ วมใน
14
ร้อยละ 100
การจัดการและบริ หารสถานศึกษา
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 การส่ ง เสริ มการพัฒ นาการบริ หารสถานศึ ก ษาให้
14
ร้อยละ 100
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 การส่ งเสริ มการบริ หารสถานศึกษาโดยการเน้นนโยบาย
14
ร้อยละ 100
การศึกษาเป็ นหลัก
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 การส่ ง เสริ มการบริ หารสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
14
ร้อยละ 100
วัฒนธรรมประเพณี ของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5 การส่ งเสริ มการบริ หารจัดการสถานศึกษาและการจัดการ
14
ร้อยละ 100
เรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 1 การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการมีส่วนร่ วมในการจัดการและบริ หารสถานศึกษา
เห็นด้วยกับประเด็นกลยุทธ์ร้อยละ 100
กลยุทธ์ ที่ 2 การส่ งเสริ มการพัฒนาการบริ หารสถานศึ กษาให้ส อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จของ
ชุมชน เห็นด้วยกับประเด็นกลยุทธ์ร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 3 การส่ งเสริ มการบริ หารสถานศึกษาโดยการเน้นนโยบายการศึกษาเป็ นหลัก เห็นด้วยกับ
ประเด็นกลยุทธ์ร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 4 การส่ งเสริ มการบริ หารสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนเห็นด้วย
กับประเด็นกลยุทธ์ร้อยละ 100
กลยุ ท ธ์ ที่ 5 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจัด การสถานศึ ก ษาและการจัด การเรี ย นการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเห็นด้วยกับประเด็นกลยุทธ์ร้อยละ 100
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
ในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ควรดาเนิ นการดังนี้
1. โรงเรี ยนเทศบาลตาบลแม่คา(แม่คาสบเปิ นราษฎร์ นุกูล)ควรกาหนดกลยุทธ์และนโยบายที่
ชัดเจน โดยให้ความสาคัญกับการบริ หาร เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและระบบบริ หารสถานศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีวางแผนการบริ หารโดยใช้กลยุทธ์ที่ได้จากการศึกษา มีการพัฒนาองค์กรที่เกี่ ยวกับการ
บริ หาร มีการพัฒนาบทบาทของผูน้ าที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารและมีการกากับติดตามประเมินผลการบริ หาร
อย่างต่อเนื่ อง
2. โรงเรี ยนควรพัฒนาความเข้มแข็งระบบการบริ หาร ส่ งเสริ มการบริ หารอย่างมีส่วนร่ วม โดยการ
เข้าประชุ มในวาระต่างๆออกคาสั่งทุกงาน เพื่อให้เกิดความเช้าใจตรงกันระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อการกาหนดทิศ
ทางการบริ หารที่ดียงิ่ ขึ้น
3. หน่ วยงานต้นสังกัด สามารถนาแนวทางการกลยุทธ์ การบริ หารโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นโรงเรี ย น
คุณภาพชุ มชนไปกาหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนในสังกัดได้ตรงตามความต้องการของชุ มชน ท้องถิ่น
มากขึ้นและมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. โรงเรี ยนควรมีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการในการนาเอากลยุทธ์การบริ หารสู่ การปฏิบตั ิ
2. ควรวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research)ในประเด็นกลยุทธ์แต่ละ
ด้าน เช่ น ด้านการพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่ นการพัฒนาการบริ หารจัด
การศึ ก ษาโดยใช้โรงเรี ย นเป็ นฐานในการพัฒนาท้องถิ่ น หรื อด้า นการอนุ รัก ษ์ สื บ สานศิ ล ปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นต้น
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