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การวิจัยครั้งนีม้ คี วามมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 การดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การ
สร้างและพัฒนารูปแบบ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและร่างรูปแบบการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่า
ดัชนีจาแนกรายข้อระหว่าง 0.43 – 0.89 และค่าความเชื่อมั่น 0.99 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูใน
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปีการศึกษา 2557 จานวน 325 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบ
หลายขัน้ ตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ประกอบด้วยองค์ประกอบของการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การมอบหมายกลยุทธ์ 2) วัฒนธรรม
องค์กร 3) โครงสร้างองค์กร 4) ภาวะผู้นา 5) การกาหนดวัตถุประสงค์ 6) การทบทวน ทาความเข้าใจและเลือกกลยุทธ์ที่ดี
และ7) การจูงใจ และด้านกระบวนการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกาหนดกลยุ ทธ์
ดาเนินงาน 2) การกาหนดแผนปฏิบัตกิ าร 3) การปฏิบัตติ ามกลยุทธ์ และ4) การประเมินผลการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบัติ
2. ผลการตรวจสอบรูปแบบการน ากลยุทธ์ ไปสู่ก ารปฏิบัติในโรงเรี ยน สัง กัด ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 23 พบว่า องค์ประกอบและกระบวนการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบัตโิ ดยรวมของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก

The purposes of this research were to develop and investigate the suitability of the model of the strategy
implementation in schools under Secondary Educational Service Area Office 23. The research process was divided into
two phases ; phase 1, development model by studying the relevant documents, concepts, theories and research, and
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creating the Strategy Implementation model; phase 2, determine the suitability of the model. The research instrument
was a rating scale questionnaire with Corrected Item – Total Correlation from 0.43 – 0.89 and Reliability Coefficient
with the value of 0.99. The Participants were selected using Multi-stage random sampling, and comprised 325 school
administrators and teachers in secondary schools under Secondary Educational Service Area Office 23 in Academic
Year 2557. The Statiscal analysis using frequency, percentage , mean and standard deviation.
The findings were Statistical as follows:
1. The Strategy Implementation Model in schools under Secondary Educational Service Area Office 23
compised of 7 components; 1) Host, 2) Organization Culture, 3) Organization Structure, 4) leadership, 5) Objective, 6)
Understanding Strategy, and 7) Motivation; and concluded that the Strategy Implementation Process; 1) Establishing
Strategic, 2) Action Planning, 3) Strategic Implement, and4) Implementation Assessment.
2. Verification of the suitability of Strategy Implementation in schools under Secondary Educational Service
Area Office 23 which overall result was in the high level.

ในปั จ จุ บัน การศึก ษามีบทบาทและความส าคั ญ อย่า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาประเทศ การปฏิรูปและพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักของการพัฒนาทุกด้านของประเทศ การพัฒนาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญทัง้ ภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่ง สร้าง
ภูมิคมุ้ กันในประเทศให้เข้มแข็งขึน้ มาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2557 : บทนา)
ในปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการประมวลผลข้อมูล
แนวโน้มทางด้านการศึกษา ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปี 2013-2014 จากรายงานของ The
Global Competitiveness Report 2013-2014 : World Economic Forum (WEF) เป็นการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วยตัวชีว้ ัดในแต่ละด้านหรือเรียกว่า เสาหลัก (Pillar) มีทั้งหมด 12 เสาหลัก ซึ่งการศึกษา
เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่อยู่ในเสาหลักสุขภาพและการประถมศึกษา (Pillar 4 : Health and Primary Education) และเสาหลักการ
อุดมศึกษาและการฝึกอบรม (Pillar 5 : Higher Education and Trainingนอกจากนี้ยังมีเสาหลักอื่นเช่น เสาหลักโครงสร้าง
พื้นฐาน (Pillar 2 : Infrastructure) เสาหลักประสิทธิ ภาพตลาดสินค้า (Pillar 6 : Goods Market Efficiency) เสาหลั ก
ประสิทธิภาพแรงงาน (Pillar 7 : Labor Market Efficiency) เป็นต้น ในการจัดอันดับ WEF 2013 ในครั้งนี้มีประเทศเข้าร่วม 148
ประเทศ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอยู่อันดับที่ 37 ต่ากว่าประเทศในภู มิภาคเอเชีย ได้แ ก่
สิงคโปร ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย บรูไน และจีน ถ้าจะกล่าวถึงกลุม่ ประเทศอาเซียน บวก 6 ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 9 จาก 16
ซึ่งในรายงาน “สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2556” ได้จัดทาบทสรุปด้านสภาวการณ์ด้านศึกษาจะประกอบด้วย
ตัวชี้วัดหลายด้าน ดังนี้ ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ด้ านการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ด้าน
คุณภาพการศึกษา และด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยในด้านคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐาน (0-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมของปีการศึกษา 2555 คะแนนเฉลี่ย
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รวมทุกวิชาดีขึ้น ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติ จากผลการทดสอบทางการศึกษานานาชาติโครงการ PISA 2009
จานวน 65 ประเทศ ในภาพรวม พบว่า นักเรียนไทยมีผลการประเมินต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (OECD) ทุกวิชา และมีแนวโน้ม
ผลการประเมินต่าลงทุกวิชา เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินครั้งแรก (PISA 2000) (สานักงานเลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ.
2556) สะท้อนให้เห็นวิกฤติคุณภาพการศึกษาไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพกาลังคนรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาว อันเนื่องมาจากคุณภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการจัดการศึกษา ครูไม่มีศักยภาพเพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ความสามารถในการบริหารจัดการด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ถือ
เป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงควรเร่งปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นเรื่องคุณภาพทั้งครูและ
ผู้เรียน การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนาวิชาการให้เข้มแข็งควบคู่คุณธรรมจริยธรรมให้
เด็กได้เรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ
สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานแรกที่จะจัดการศึกษาให้กับเยาวชน ในปัจจุบันพบว่า การทางานของสถานศึกษาในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองยังมีปัญหาในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่มีผลมาจากการ
บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย การประยุกต์ใช้หลักการบริหารในสถานศึกษาจึงมีความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการบริหารสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ. 2553 : 186) ผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งมีการประยุกต์หลักการ
และแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการบริหารงานเพื่อจะทาให้องค์กรสามารถดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบผลสาเร็จตามที่ได้กาหนดกลยุทธ์ไว้ (ทวีวรรณ อินคา. 2552 : 4)
การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ จะต้องมีทักษะทางด้านการบริหารเป็นอย่างดี โดยมีผู้บริหารแต่ละฝ่ายหรือแต่ละ
หน่วยงานเป็นผู้นากลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ถ้าผู้บริหารไม่สามารถนาแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ไปปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมจะ
ไม่ก่อให้เกิดความสาเร็จต่อองค์กรได้ การนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบัตนิ อกจากผู้บริหารจะคานึงถึงประสิทธิผลที่จะได้รับ ยังต้อง
ดาเนินงานให้มคี วามสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งยังต้องสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาสังกัดด้วย ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ที่เน้นส่งเสริมการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนในปัจจุบันยังประสบปัญหาหลายด้าน ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยการติดตาม
ผลการดาเนินงานการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาพบว่า ประสบปัญหาในการนาแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง
มีการกาหนดโครงการขึ้นเพื่อใช้งบประมาณมากกว่าการน าแผนไปสู่ก ารปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสาเร็ จโดยแท้จ ริง (สุทัศ น์
ลาหนองแคน. 2550 : 145)
จากเหตุผลและผลจากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรปฏิบัตหิ น้าที่ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึกษามั ธยมศึก ษา เขต 23 จึ ง สนใจศึก ษาและพัฒ นารู ปแบบการนากลยุ ทธ์ ไปสู่ การปฏิบัติในโรงเรี ย น สัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนาแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 รวมทั้ง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตใิ นโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบัตใิ นโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กับข้อมูลเชิงประจักษ์

กรอบแนวคิดการวิจัย
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การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบและกระบวนการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติทั้งจากนักวิชาการต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ แล้วนามา
สังเคราะห์ได้องค์ประกอบและกระบวนการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบัติ (ทศพร ศิริสัมพันธ์. 2539 ; พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และ
พสุ เดชะรินทร์. 2542 ; สุพาณี สฤษฎ์พานิช. 2546 ; วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ. 2546 ; จินตนา บุญกงการ
และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์. 2548 ; ชวลิต แดงเปล่ง. 2549 ; สุภัทรา ขันติศริ ิ. 2550 ; สุทัศน์ ลาหนองแคน. 2550 ; สาคร
สุขศรีวงค์. 2551 ; ทวีวรรณ อินคา. 2552 ; Thompson and Strickland. 2546 ; Graham Hubbard. 2547 ; Stephen
P.Robbins. 2548 ; Fred R.David. 2548 ; Pearce and Robinson. 2548; Wheelen and Hunger, 2547 ; and Lawrence G
Herbiniak. 2551)
องค์ประกอบของการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบัติ
1. การมอบหมายกลยุทธ์
2. การทบทวน ทาความเข้าใจและเลือกกลยุทธ์ที่ดี
3. การกาหนดวัตถุประสงค์
4. โครงสร้างองค์กร
5. วัฒนธรรมองค์กร
6. ภาวะผู้นา
7. แรงจูงใจ
กระบวนการของการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบัติ
1. การกาหนดกลยุทธ์ดาเนินงาน
2. การกาหนดแผนปฏิบัติการ
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การประเมินผลการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

รูปแบบการนากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบตั ิ
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารู ปแบบการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรีย น สังกั ด สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนารูปแบบ
และระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจั ยครั้ง นี้ ได้ แก่ ผู้ บริ หารสถานศึก ษาและครูใ นโรงเรี ยน สั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปีการศึกษา 2557 จานวน 2,094 คน โดยจาแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 122 คน
และครูจานวน 1,972 คน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปีการศึกษา 2557 จานวน 325 คน จาแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 44 คน และ
ครูจานวน 281 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970 : 607 –
610) การได้มาของกลุม่ ตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด. 2546
: 47) โดยกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ทุกคนเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจะได้ทั้งสิ้นจานวน 44 คน และกลุ่มตัวอย่างครู ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Randomsampling) จะได้กลุ่มตัวอย่างครู
จานวน 281 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ผู้วจิ ัยสร้างขึน้ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) โดยการสร้างข้อคาถามของแต่ละตัวแปร
ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนามาสร้างเป็นรูปแบบ
การนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบัตใิ นโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งรายละเอียด
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ (Check List) ด้านเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของร่างรูปแบบจากนั้นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นนาเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความถูกต้องครอบคลุมประเด็นเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2. นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้แล้วปรับปรุงแก้ไข เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 5 คน
ซึ่งมีคุณสมบัตดิ ังนี้
1) นั กวิชาการ จานวน 1 คน ส าเร็จ การศึก ษาระดั บปริ ญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ขึน้ ไป
2) ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีวุฒิทางการศึกษา
ไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท มีวทิ ยฐานะไม่ต่ากว่าชานาญการพิเศษและมีประสบการณ์ดา้ นการบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) ครู จานวน 1 คน ซึ่ง เป็นผู้ทมี่ วี ุฒทิ างการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโททางการศึกษา มีวทิ ยฐานะ
ไม่ต่ากว่าชานาญการพิเศษและเป็นผู้ปฏิบัตงิ านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
3. นาเสนอแบบสอบถามไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยการวิเคราะห์คา่ IOC (Index of Item - Objective
Congruence) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ ในด้านความครอบคลุมของข้อคาถาม และความชัดเจนของภาษาโดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าความมุง่ หมายสอดคล้องกับเนื้อหา
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าความมุง่ หมายสอดคล้องกับเนื้อหา
ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าความมุง่ หมายไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
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โดยพิจารณาเลือกข้อคาถามที่มีค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 ซึ่งสามารถตัดสินได้ว่า
ข้อคาถามมีความสอดคล้องเหมาะสมกับนิยามเชิงปฏิบัตกิ าร หลังจากนั้นนาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ และคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ก่อนนาไปทดลองใช้ต่อไป ซึ่งพบว่า ข้อคาถามมีค่าความ
สอดคล้อง (IOC) ตัง้ แต่ 0.80 – 1.00 และสามารถนาไปใช้ได้ทุกข้อ
4. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารและ
ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนาข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมได้ไป
หาคุณภาพของเครื่องมือด้วยวิธีการหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามโดยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α - coefficent) ตามวิธีของครอนบาค (cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2546 : 99) โดยเลือกข้อที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ไว้ใช้ ซึ่งพบว่ามีค่าดัชนีจาแนกรายข้อระหว่าง 0.43 – 0.89 และค่าความเชื่อมั่น 0.99
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัยถึงโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จานวน 16 โรงเรียน ตามจานวน
กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้มจี านวนแบบสอบถาม 325 ฉบับ และให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างส่งคืนแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้พิมพ์ซองระบุที่อยูพ่ ร้อมติดแสตมป์ไว้เรียบร้อยแล้ว
2. เมื่อได้รับแบบสอบถามเพื่อการวิจัยคืนจากโรงเรียนกลุ่มตัว อย่างครบตามจานวน 325 ฉบับ แล้วนามา
ตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลทุกรายการอีกครั้งแล้วนาแบบสอบถามไปวิเคราะห์
ข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อศึกษาลักษณะ
ของข้อมูลแต่ละตัวแปรและตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของสถิตทิ ี่จะใช้วเิ คราะห์เพื่อตอบคาถามการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มตัวอย่าง เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา ตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ในการทางาน วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปโดย
หาค่าความถี่ (Frequency)และร้อยละ(Percentage)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean :  ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.)

สรุปผลการวิจัย

1. รูปแบบการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
ประกอบด้วยองค์ประกอบของการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 7 องค์ประกอบ 1) การมอบหมายกลยุทธ์ 2) วัฒนธรรมองค์กร
3) โครงสร้างองค์กร 4) ภาวะผู้นา 5) การกาหนดวัตถุประสงค์ 6) การทบทวน ทาความเข้าใจและเลือกกลยุทธ์ที่ดี และ
7) การจูงใจ และมีกระบวนการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 4 ขั้นตอน 1) การกาหนดกลยุทธ์ดาเนินงาน 2) การกาหนด
แผนปฏิบัตกิ าร 3) การปฏิบัตติ ามกลยุทธ์ และ4) การประเมินผลการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบัติ
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบของการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านองค์ประกอบการนากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยเป็นดังนี้องค์ประกอบที่ 1
การมอบหมายกลยุทธ์ องค์ประกอบที่ 5 วัฒนธรรมองค์กร และองค์ประกอบที่ 4 โครงสร้างองค์กรตามลาดับ และด้าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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กระบวนการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ย เป็น
ดังนี้ การกาหนดแผนปฏิบัติการการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และประเมินผลการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามลาดับและเมื่อ
พิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบัตใิ นโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 ผู้วจิ ัยนาเสนอประเด็นเพื่ออภิปรายผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติมี 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การมอบหมาย
กลยุทธ์ 2) วัฒนธรรมองค์กร 3) โครงสร้างองค์กร 4) ภาวะผู้นา 5) การกาหนดวัตถุประสงค์ 6) การทบทวน ทาความเข้าใจ
และเลือกกลยุทธ์ที่ดี และ7) การจูงใจ และกระบวนการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติมี 4 ขั้นตอน เรียงลาดับขั้นตอนการทางาน
ได้ดังนี้ 1) การกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงาน 2) การกาหนดแผนปฏิบัติการ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และ4) การประเมินผล
การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งการดาเนินการในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า 1) การมอบหมายกลยุทธ์ การมอบหมายอานาจ
หน้าที่และภาระงานให้ทางานร่วมกัน ควรมีการมอบหมายงานตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วย
ให้ขั้นตอนการปฏิบัติดาเนินไปอย่างราบรื่นก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเนตร์พัณณา
ยาวิราช (2552 : 75-76) ที่ว่า ในองค์กรควรต้องมีการมอบหมายงานและหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในแต่ละกลยุทธ์
จะมอบอานาจให้มากน้อยแค่ไหนจะมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆด้วย นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของทวีวรรณ อินคา (2552 : 287) เรื่อง การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ พบว่า การมอบหมายกลยุทธ์ให้ผู้รับผิดชอบประกอบด้วยการกาหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมแต่ละกล
ยุทธ์ ในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติในรูปของคณะทางานตามความถนั ดและความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล 2) วัฒนธรรม
องค์กร เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้คนเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กร มีความรู้สึก
ผูกพันกับองค์กร จะทาบุคลากรปฏิบัติงานได้ร่วมกันเป็นอย่างดีและเต็มความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับผลการวิจั ยของ
ทวีวรรณ อินคา (2552 : 287) เรื่อง การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบัตดิ ้านวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยการส่งเสริมให้
บุคลากรภายในองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ มุ่งไปสู่เป้าประสงค์และภารกิจขององค์กร และสนับสนุนกิจกรรมในการสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 3) โครงสร้างองค์กร ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรในแต่ละครั้ง จะต้อง
พิจาณาถึงโครงสร้างองค์กรและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ สอดคล้องกับวัฒนา วงศ์เกียรติ
รัตน์ และคณะ (2546 : 116 – 126) ที่ว่า ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นทั้งนี้เพื่อจะได้ปรับตัวหรือปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปทาให้สามารถ
รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่กลยุทธ์ใหม่ไม่ไปด้วยกันกับโครงสร้างองค์กร จะทาให้องค์กรมีจุดแข็งในการทางานได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุภัทรา ขันติศิริ (2550 : 127) เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล : กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การนาแผนกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบัตหิ ากมีการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสิ่ง
ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือ โครงสร้างองค์กร 4) ภาวะผู้นา ภาวะผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จของ
การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับแนวคิดของวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ (2546 : 116 – 126) ได้ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติว่าแรงขับเคลื่อนที่สาคัญอยู่ที่ตัวผู้บริหารเองและกระบวนการบริ หารจัดการ
องค์กรพร้อมทั้งปัจจัยที่เอื้อต่อการดาเนินงาน ผู้นาทีม มีภาวะผู้นามากน้อยเพียงใดที่จะทาให้บุคลากรในองค์กรยอมรับและ
นาพาองค์กรไปสู่เป้าหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 5) การกาหนดวัตถุประสงค์การกาหนดวัตถุประสงค์ประจาปีที่จะต้อง
สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรมการทางานของบุคลากร จูงใจให้บุคคลในองค์กรต้องการกระทาให้บรรลุเป้าหมายใช้เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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แนวทางในการดาเนินงาน สอดคล้องกับแนวคิดวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ (2546 : 116–126), สุพานี สฤษฎ์วานิช
(2553 : 32-33) ที่ว่า วัตถุประสงค์เป็นสิ่งสาคัญสาหรับองค์กรใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานและเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัลขององค์กร วัตถุประสงค์จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรมีความชัดเจนในการทางาน
มากขึ้นและเกิดความสาเร็จตามที่คาดหวังไว้ 6) การทบทวน ทาความเข้าใจและเลือกกลยุทธ์ที่ดี การปฏิบัตงิ านตามกลยุทธ์
ให้ เป็ นไปอย่ างราบรื่น เพื่อ นาไปสู่ ความสาเร็จ ตามที่พึงประสงค์ องค์ กรควรมีก ารทบทวนและเปลี่ย นแปลงกลยุ ทธ์ ใ ห้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของจินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2548 : 121174) ที่ว่า ผู้บริหารขององค์กรต่างๆต้องพยายามทบทวน วิสัยทัศน์ ความสอดคล้องของกลยุทธ์กับภารกิจ วัตถุประสงค์
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร ก่อนที่จะนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับเนตร์พัณณา ยาวิ
ราช (2552 : 40–54) ที่ว่าผู้นาจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อทราบทิศทาง อุปสรรค และ
โอกาสสาหรับองค์กร แล้วพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้การนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติได้ประสบผลดัง
เป้าหมาย 7) การจูงใจ การจูงใจบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมายนั้นอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อให้
บุคคลไม่ต่อต้าน ยอมรับและยินดีปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ สาคร สุขศรีศรีวงศ์ (2551 : 244-248)
ที่ว่าการจูงใจจะช่วยสนับสนุนให้การนากลยุทธ์ไปปฏิบัตมิ ปี ระสิทธิภาพ ทาให้บุคคลยินดีปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ด้านกระบวนการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติมี 4 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 1) การกาหนดกลยุทธ์การ
ดาเนินงาน การกาหนดขั้นตอนของการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติมีความสาคัญที่จะทาให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2553 : 264) ที่ว่าในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้น
เริ่มต้นจากการศึกษาแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้โครงสร้างองค์กร ระบบขององค์กรและการกระบวนการในการจัดการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามกลยุ ทธ์ โดยเริ่มจากขั้นตอนการกาหนดวิสัยทั ศน์ ภารกิจ พิจ ารณาถึง วัฒนธรรมองค์ก ร
จากนั้นสร้างทางเลือกในการกาหนดกลยุทธ์ ประเมินผลและการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์2) การกาหนดแผนปฏิบัติการ การนา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ดาเนินงานต่อจากการกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้กลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นเป็นความจริงและประสบ
ความสาเร็จ การจะนาแผนไปปฏิบัตไิ ด้จริงนั้น องค์กรจะต้องจัดระเบียบของแผนไว้อย่างเหมาะสมและควรมีพนักงานในการ
ปฏิบัติตามแผนอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับแนวคิดของจินตนา บุญบงการ และณัฏฐนันทน์ เขจรนันทน์ (2548 : 176-178)
ที่ว่าการกาหนดแผนปฏิบัติการ เป็นการวางแผนปฏิบัติเป็นรูปแบบที่นิยมในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยหัวหน้าทีมปฏิบัติ
จะต้ องวางแผนโครงการควรให้ค วามส าคัญ กั บงบประมาณ ก าลัง คน และระยะเวลา มีก ารระดมความคิ ดในการวาง
ปฏิบัตกิ ารที่เป็นรูปธรรม กาหนดรายละเอียดของขั้นตอนการดาเนินงาน ตลอดจนกาหนดแนวทางการประเมินและตรวจสอบ
ความสาเร็จการดาเนินงานและการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้
องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับผลการวิจัยของชวลิต แดงเปล่ง (2549 :
151-152) เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
สัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาสมุ ทรปราการ เขต 1 ผลการศึก ษาข้ อ มู ล กระบวนการน าแผนกลยุ ทธ์ สู่ ก ารปฏิบัติ
ได้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของกระบวนการและสรุปเป็นขั้นตอนการดาเนินการ โดยขั้นตอนที่ 2 คือแปลงกลยุทธ์เป็น
โครงการ (Project) ลงเป็นแผนปฏิบัติการรายปี (Action Plan) ที่ต้องการจะทาในปีนั้นที่สามารถทาได้ตามศักยภาพรายปี 4)
การประเมินผลการน ากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติ หลังจากปฏิบัติตามกลยุทธ์แล้ วจะต้อ งมีการสรุปรายงานผลการดาเนิน
โครงการต่างๆ หลังการดาเนินงาน การรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานตามแผนงานๆ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และรูปแบบ
เอกสาร การตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพราะ การประเมินโครงการ
ผู้บริหารโครงการต้องติดตามและตรวจสอบผลลัพธ์จากขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อนาข้อมูลจากการดาเนินงานมาวิเคราะห์
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และประเมินว่า ผลการดาเนินงานบรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไร และ
เพราะเหตุใด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของจินตนา บุญบงการ และณัฏฐนันทน์ เขจรนันทน์ (2548 : 176-178) ได้
กล่าวว่า การประเมินโครงการผู้บริหารโครงการต้องติดตามและตรวจสอบผลลัพธ์จากขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อนาข้ อมูล
จากการดาเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินว่า ผลการดาเนินงานบรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดเพียงใด

ข้อเสนอแนะ
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1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากการศึกษาในครัง้ นี้ พบว่า องค์ประกอบของการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนที่มีความสาคัญมาก
ที่สุ ด คื อ การมอบหมายกลยุ ทธ์ ดั งนั้น ผู้ บริห ารพึง ต้อ งค านึงถึ ง ในการด าเนินงานตามกลยุ ทธ์ที่ไ ด้ ว างไว้ ผู้ บริห ารควร
มอบหมายงานและหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในแต่ละกลยุทธ์ โดยพิจารณาถึงความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละ
บุคคลด้วย โดยจะมีการมอบอานาจให้มากน้อยแค่ไหนนั้นจะมี ผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆด้วย เพราะวัฒนธรรม
องค์กร เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้คนเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กร มีความรู้สึก
ผูกพันกับองค์กร จะทาบุคลากรปฏิบัตงิ านได้ร่วมกันเป็นอย่างดีและเต็มความรู้ความสามารถ
1.2 จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า กระบวนการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติมีขั้นตอนที่สาคัญที่สุดคือ การกาหนด
แผนปฏิบัตกิ าร ดังนัน้ ผู้บริหารควรมีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรในการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม
กาหนดรายละเอียดขั้น ตอนของการด าเนินงานต่างๆอย่างชัดเจน ตลอดจนกาหนดแนวทางการประเมินและตรวจสอบ
ความส าเร็ จ ของการด าเนิน งานเพื่อ น าข้ อ มู ล จากการด าเนิน งานมาวิเคราะห์ แ ละประเมิน ว่า ผลการด าเนิน งานบรรลุ
จุดประสงค์ที่กาหนดเพียงใด
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการนากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัตใิ นโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
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