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การรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์ของครูโรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ธนภร จิตธารงสุนทร1* พัชรีวรรณ กิจมี2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์ของครูโรงเรียนสันกาแพง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ครู โ รงเรี ย นสั น ก าแพง จ านวน 100 คน และ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 8 คน ประกอบด้วย ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน
ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีอายุราชการมาก
กลุ่มผู้มีอายุราชการน้อย และกลุ่มอัตราจ้าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการรับรู้การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของครูโรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ครูมีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านเดียว
คือ ด้านปลูกจิตสานึกให้บุคลากรรักในสถาบัน ของตนเอง มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ
เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตามศักยภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการทุกรายวิชา ด้านศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Teacher in Service Training
Center (TIC) ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ส่ ง เสริ ม การจั ด ท าผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ การเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ
ด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามและมีความทันสมัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พัฒนา
ห้องสมุดให้มีความสะอาด สวยงามและทันสมัย ด้านการพัฒนาเชิงระบบโดยใช้ระบบแผนนา ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ จัดทาคู่มือการประเมินตนเองและบุคลากรโดยให้รายงานคุณภาพทุกปี ด้านประสานงานกับกลุ่ม
เครื อ ข่ า ย เพื่ อ การพั ฒ นาโรงเรี ยน ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ จั ด ประชุ ม เครื อ ข่ า ยผู้ ป กครองอย่ า งต่ อ เนื่อง
ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดพิธีไหว้ครู
ประจาปี ด้านปลูกจิตสานึกให้บุคลากรรักในสถาบันของตนเอง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดงานมุทิตาจิตให้แก่
ครูเกษียณอายุราชการในแต่ละปี ด้านปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ เยี่ยมบ้านนักเรียน
คาสาคัญ : การบริหารเชิงกลยุทธ์ ครูโรงเรียนสันกาแพง เชียงใหม่
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THE TEACHER PERCEPTION FOR STRATEGIC ADMINISTRATION
OF SAN KAMPHAENG SCHOOL, CHIANG MAI PROVINCE
Tanaporn jittumrongsuntorn1* Patchareewan Kijmee2
Abstract
This research aimed to investigate the teacher perception for strategic administration
of San Kamphaeng School, Chiang Mai Province. The population used in this study included
100 San Kamphaeng School teachers and 8 samples used for the in-depth interviews comprising
1 teacher from each learning area. The target groups selected from the representatives of
learning areas were divided into 3 groups, such as the groups with long official age, the groups
with short official age and the hired groups. The tools used in this research were questionnaires
about the teacher perception for strategic administration of San Kamphaeng School, Chiang Mai
Province in form of 5-rating scale. The data were analyzed through frequency, percentage,
mean and standard deviation and the in-depth interviews were analyzed by content analysis.
The findings were as follows:
The teacher perception for strategic administration was mostly at high level. There
was only 1 aspect raising personnel’s consciousness concerning institutional love with the
perception for strategic administration being at the highest level. When considering each aspect,
it showed that according to student’s achievement level improvement being higher than the
national mean to support student’s excellence based on their potential, the item with the
highest mean was to send them to participate in academic skill competition in all courses.
Regarding teachers and educational staff in service training center (TIC), the item with the highest
mean was to promote teachers and educational staff to do academic works in order to get
academic standings. Related to learning resources and environment development, the item
with the highest mean was to make the library clean, beautiful and modern. According to
systematic development by using a leading plan system, the item with the highest mean was
to prepare manuals for assessing oneself and personnel by letting them make quality reports
(SAR) yearly. Regarding coordination with networks for developing the school, the item with the
highest mean was to arrange parents networks’ meetings consistently. Related to ethics
promotion and use of sufficiency economy philosophy principles, the item with the highest
mean was to arrange an annual Wai Kru ceremony. According to consciousness instillation
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concerning institutional love, the item with the highest mean was to arrange annual
congratulations parties for retired teachers. Regarding good behavior cultivation and student
care-taking system, the item with the highest mean was to visit students’ houses.
Keywords : Strategic Administration , Teacher of San Kamphaeng School , Chiang Mai
Province
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บทนา
การพั ฒ นาประเทศทั้ งด้า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั งคม วั ฒ นธรรม หรื อ ด้ า นอื่ น ๆ ต้ อ งอาศั ย
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกาลังสาคัญขั้นมูลฐาน จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกาลังที่มีคุณภาพ
และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือ การศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การปลูกฝังค่านิยม เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์โดยปัจจุบันได้เพิ่มเติมค่านิยม
12 ประการ อันเป็นการนาค่านิยมที่ดีที่คนไทยล้วนชื่นชมมา ช้านาน มารวบรวมและเรียบเรียงใหม่เพื่อนาไป
ปฏิบัติเป็นกิจวัตร ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง 2545) ที่นามาใช้
เป็นหลักในการจัดการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ ให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยได้แนวการจัดการศึกษาไว้ใน
หมวด 4 ตั้งแต่ มาตรา 22-30 ซึ่งมาตรา 22 ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียน
สาคัญที่สุด จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตน (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552, หน้า 21)
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 4) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สามารถดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทยและ
ความเป็ น สากล รวมทั้ ง มี ค วามสามารถประกอบอาชี พ หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ตามความถนั ด ความสนใจและ
ความสามารถของแต่ ล ะบุ คคล โดยมี ม าตรฐานการเรี ย นรู้ เ ป็ น ข้ อ ก าหนดคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 23)
ซึ่งการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นจาเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือหรือทิศทางที่มีความเป็นเอกภาพใน
การวัดประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยทาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นการจัดทามาตรฐานการศึกษาจึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง มาตรฐานการศึกษา ถือเป็นเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือกาหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงเวลาที่
เหมาะสม และใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ กากับติดตามประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยรวม ซึ่งทุกหน่วยงานต้นสังกั ดมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งให้มีคุณภาพใกล้เคียงกันให้มาก
ที่สุด โดยอาศัยข้อกาหนดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการศึกษาแต่ละด้านเป็นทิศทางในการดาเนินงาน
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นกุญแจสาคัญในการไขประตูไปสู่การจัดการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ผู้บริหารควรเลือกใช้แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่าง
เหมาะสมกับองค์กรนั้น ๆ และภายในองค์กรต้องมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันจึงจะเกิดการรับรู้รว่ มกัน ทั้งนี้
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่คนเรารับรู้สิ่งต่า ง ๆ ได้โดยอวัยวะรับสัมผัส รวมถึงชนิดและธรรมชาติของสิ่ง
เร้ากับการรับรู้ของแต่ละบุคคล ผ่านการแปลความหมายจากความรู้สึกทางการสัมผัสจากประสบการณ์เดิมหรือ
ความรู้ ยิ่งองค์กรมีการรับรู้แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมากเพียงใด ย่อมส่งผลต่อความสาเร็จของ
ผู้บริหารเท่านั้น โดยแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นมีด้วยกันหลากหลายยุทธวิธี แต่ยุทธวิธีที่น่าสนใจคือ การ
บริหารงานด้วยยุทธวิธีการคิดแบบวันพรุ่งนี้ (Tomorrow Mind) ซึ่งเป็นแนวคิดของ ประสาร มาลากุล ณ
อยุธยา (2546) ทีค่ ิดนอกกรอบ โดยไม่จากัดความคิดไว้กับความเคยชินเก่า ๆ คิดรอบด้านอย่างมีเหตุมีผลผ่าน
มุมมองหลายมิติเชิงสร้างสรรค์ในทางบวกและมีความเป็นไปได้ โดยมีความคิด 2 แบบ คือ ความคิดแบบเมื่อ
วานนี้ (Yesterday Mind) ที่ มี แ นวการทางานแบบเดิม ๆ จากความเคยชิ น ที่ ตนเองได้ยึ ดถื อปฏิบั ติ ส่ ว น
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ความคิดแบบวันพรุ่งนี้ (Tomorrow Mind) เป็นความคิดที่มีแนวการทางานแบบใหม่
กล้า
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลงานมากขึ้นอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
สภาพการดาเนินงานของโรงเรียนสันกาแพง พบว่า ในปัจจุบันนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ต้องดาเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาโรงเรียนให้
สามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเท่าเทียมสากล โดยผู้เรียนต้องมีศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับผู้เรียนของนานาประเทศ ครูจึงมีความจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อให้ทุกกิจกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เทียบเคียงมาตรฐานสากลและตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร
โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการรับรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้อานวยการโรงเรียนสันกาแพงได้นา
ยุทธวิธีการคิดแบบวันพรุ่งนี้ (Tomorrow mind) มาใช้ในการบริหารเพื่อการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็น
การบริหารเชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่ แต่ทางโรงเรียนยังไม่ได้มีการจัดอบรมหรือมุ่งเน้นให้ครูมีการรับรู้การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ต่าง ๆ ของครูยังไม่
สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่า ครูมีการรับรู้นโยบายของผู้บริหารมากน้อยเพียงใด (โรงเรียนสันกาแพง, 2557,
หน้า 1-2)
จากสภาพดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการรับรู้การบริหารเชิง กลยุทธ์ของครู
โรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับไปเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการนาไปพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์ของครูโรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์ของครูโรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัย
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน
100 คน ในปีการศึกษา 2557 และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 8 คน ประกอบด้วย
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยแบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้มีอายุราชการมาก กลุ่มผู้มีอายุราชการน้อย และกลุ่มอัตราจ้าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความถี่และร้อยละนาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ตอนที่ 2 การรับรู้การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของครูโรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นาเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย และ ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ความถี่ นาเสนอประกอบการบรรยาย
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ธนภร จิตธารงสุนทรและคณะ

ชุ ด ที่ 2 การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการจดบั น ทึ ก และบั น ทึ ก เทปของ
กลุ่มเป้าหมาย มาทาการวิเคราะห์เนื้อหา จากนั้นนาเสนอโดยการพรรณนา
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก
การรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยรวม พบว่า ครูมีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก
(µ = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านปลูกจิตสานึกให้บุคลากรรักใน
สถาบันของตนเอง มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.56) รองลงมา ด้านปลูกฝัง
พฤติกรรมที่ดีและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก (µ = 4.47)
ด้านการพัฒนาเชิงระบบโดยใช้ระบบแผนนา มีการรับรู้การบริหารเชิง กลยุทธ์อยู่ในระดับมาก (µ = 4.38)
ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ใน
ระดับมาก (µ = 4.37) ด้านประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย เพื่อการพัฒนาโรงเรียน มีการรับรู้การบริหารเชิงกล
ยุ ท ธ์ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก (µ = 4.30) ด้ า นยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ ข องนั ก เรีย นให้สู งกว่ าค่ า เฉลี่ย ระดับ ประเทศ
เพื่อส่งเสริมความเลิศของนักเรียนตามศักยภาพ มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ใ นระดับมาก (µ = 4.23)
ด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามและมีความทันสมัย มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์
อยู่ในระดับมาก (µ = 4.18) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา Teacher Inservice Training Center (TIC) มี ก ารรั บ รู้ ก ารบริ ห ารเชิ งกลยุ ท ธ์ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก (µ =
4.17) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เขิงลึกรายด้าน ดังนี้
ด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศส่งเสริมความเป็นเลิศของ
นักเรียนตามศักยภาพ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการทุกรายวิชา มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ จัดทาคลัง
ข้อสอบโดยครูผู้สอนเพื่อใช้ในการทดสอบ Pre-Quota, Pre O-NET มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์ อยู่ ใน
ระดับมาก และจากการสัมภาษณ์พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญในการผลักดันครู
ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
ด้านศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Teacher Inservice Training Center
(TIC) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริมการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อน
วิทยฐานะ มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ พัฒนาบุคลากร
ผู้บริหารระดับกลางของโรงเรีย น มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์พบ
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ช่วงหลังภาระงานของครู ที่เ พิ่มมากขึ้น ทาให้ครูหลายคนไม่ได้เข้ามาใช้บริก ารของศู น ย์
เท่าที่ควร
ด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามและมีความทันสมัย เมื่ อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พัฒนาห้องสมุดให้มีความสะอาด สวยงามและทันสมัย มีการรับรู้การ
บริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ พัฒนา Website ของโรงเรียน/ครู ให้มี
ความเป็นปัจจุบัน มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า
โรงเรียนสันกาแพงได้รับการคัดเลือกให้เป็นห้องสมุดที่มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน โดยเผยแพร่ทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ ทางช่องรายการข่าวภาคเหนือ ทาให้โรงเรียนต่าง ๆ มีความสนใจ
เข้ามาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสันกาแพงอยู่เสมอ ๆ
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ด้านการพัฒนาเชิงระบบโดยใช้ระบบแผนนา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ จัดทาคู่มือการประเมินตนเองและบุคลากรโดยให้รายงานคุณภาพ (SAR) ทุกปี มีการรับรู้การบริหาร
เชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ สรุปผลการนิเทศภายในทุกภาคเรียน มีการ
รับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์ พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารได้นายุทธวิธี
การคิดแบบวันพรุ่งนี้ (Tomorrow Mind) มาใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านแผนงาน เพราะมีความเชื่อว่า
การวางแผนที่ดีจะสามารถป้องกันผู้บริหาร บริหารงานแบบไร้ทิศทาง
ด้านประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย เพื่อการพัฒนาโรงเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับ
มาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ จัดทาแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากภาคีเครือข่าย มีการรับรู้
การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์พบข้อมูลเพิ่มเติ มว่า การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากภาคีเครือข่ายเป็นเครื่องมือในการชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผู้อานวยการโรงเรียนที่จะดึงองค์กร
ภายนอกให้เข้ามาสนับสนุนและร่วมพัฒนาโรงเรียน
ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดพิธีไหว้ครูประจาปี มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ จัดทาสมุดบันทึกจิตอาสา มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก และ
จากการสัมภาษณ์พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามแนวคิดของผู้อานวยการโรงเรียน คือ การเปลี่ยนพานดอกไม้เป็น
กระเช้าผลไม้คู่กับพานธูปเทียนในพิธีไหว้ครูเพื่อนาไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลให้มีกาลังใจต่อไป
ด้านปลูกจิตสานึกให้บุคลากรรักในสถาบันของตนเอง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ครูเกษียณอายุราชการในแต่ละปี มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ จัดงานเลี้ยงรับ – ส่งบุคลากรที่มีการโยกย้าย มีการรับรู้การ
บริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรงเรียนสันกาแพงมีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมที่ดีในด้านการเคารพผู้อาวุโส ยกตัวอย่างเช่น การจัดคณะครูไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนต่าง ๆ จะให้
เกียรติผู้อาวุโสในการเลือกที่นั่งในรถโดยสารก่อน เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง
ด้านปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เยี่ยมบ้านนักเรียน มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ พัฒนางานสารวัตรนักเรียน มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากและจากการ
สัมภาษณ์พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรงเรียนสันกาแพงมีนโยบายการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งและ
ครูก็มีความเต็มใจในการปฏิบัติ
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์ของครูโรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยมีข้อ
ค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจ จึงนามาอภิปรายผลแยกเป็นรายด้าน ดังนี้
ด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศส่งเสริมความเป็นเลิศของ
นักเรียนตามศักยภาพ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทุก
รายวิชา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูโรงเรียนสันแพงให้ความสาคัญกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มี
ความเป็นเลิศ โรงเรียนสันกาแพงจึงได้มีการจัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลสอบระดับชาติสูงขึ้น (โรงเรียนสันกาแพง,
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2557) สอดคล้องกับหลักการบริหารวิ ชาการของ (ปรียาพร วงศ์อนุต รโรจน์, 2553, หน้า 15) ที่กล่าวว่ า
จุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา อยู่ที่การจัดการเรียนการสอนให้ มีความเป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิชญุฒม์ ทองแม้น (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนแกนนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ทยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผลการวิจัยพบว่า การส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันเป็นกิจกรรมกลวิธีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พบนั้นไม่แตกต่างกัน
ด้านศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา Teacher Inservice Training Center (TIC)
พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สูงสุด คื อ ส่ งเสริ ม การจั ดท าผลงานทางวิชาการเพื่ อ การเลื่อ นวิท ยฐานะ ทั้ งนี้ อ าจ
เนื่องมาจาก โรงเรียนสันกาแพงมีการจัดทาโครงการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการ
พั ฒ นาตนเองโดยให้ บุ ค ลากรจั ด ท าผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ (โรงเรี ย นสั น ก าแพง, 2555)
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21 ที่มีแนวคิดว่า ครูเป็นบุคคลสาคัญที่สุดใน
กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องได้รับการยกระดับคุณภาพทั้งระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธี ประจงศักดิ์
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาวิทยฐานะครูชานาญการไปสู่ตาแหน่งวิทยฐานะครูชานาญ
การพิเศษ กรณีศึกษา ข้าราชการครูเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่เป็นแรงจูงใจ
ให้ครูทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะนั้น เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานการเรียนด้านการสอน และ
แก้ไขปัญหาในชั้นเรียนและเงินวิทยฐานะที่เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนประจา
ด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงามและมีความทันสมัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
พัฒนาห้องสมุดให้มีความสะอาด สวยงามและทันสมัย มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ ครูโรงเรียนสันกาแพงให้ความสาคัญกับห้องสมุดในโรงเรียน จึง มีการจัดทาโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้/ห้องสมุด เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน สอดคล้องกับ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,
2553, หน้า 15) ทีได้กล่าวถึงหลักการบริหารวิชาการเกี่ยวกับห้องสมุดไว้ว่า ห้องสมุดมีบทบาทสาคัญต่องาน
วิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องจัดให้มีห้องสมุดโรงเรียนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วลินดา นิรันต์เรือง (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดเทโอฟาน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ผลการวิจัยพบว่า
มีความพึงพอใจ ห้องสมุดมีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดและมีความทันสมัย
ด้ า นการพัฒ นาเชิ งระบบโดยใช้ ระบบแผนน า พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ย สูงสุด คื อ จั ด ท าคู่ มือการ
ประเมินตนเองและบุคลากรโดยให้รายงานคุณภาพ (SAR) ทุกปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดทาคู่มือการประเมิน
ตนเองสามารถทาให้ทราบถึงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ (โรงเรียนสันกาแพง,
2557) ที่ระบุว่า โรงเรียนสันกาแพงได้ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่เป็นระบบ โดยให้
รายงานคุณภาพ (SAR) เป็นประจาทุกภาคการศึกษา และสอดคล้องกับ(กระทรวงศึกษาธิการ 2548, หน้า
43) ที่กล่าวเกี่ยวกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงสุรีย์ คาตุ้ย (2556) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสานัก
ทะเบียนและประเมินผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า จากการรายงานผลการปฏิบัติงานประจา
ทาให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับทราบผลการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพ
ด้านประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย เพื่อการพัฒนาโรงเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดประชุม
เครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่ม
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เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสันกาแพงมีการทางานอย่างเป็นระบบ โดยโรงเรียนสันกาแพงมีการจัดทาโครงการ
เสริมสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือ ข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยมีการจัดประชุมเครื อข่ายผู้ปกครองอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลต้องอาศัยทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า และผู้นาชุมชน (โรงเรียนสันกาแพง 2557) สอดคล้องกับ
(เมตต์ เมตต์ ก ารุ ณ์ จิ ต , 2553, หน้ า 51) ที่ ก ล่ า วถึ งหลั ก การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว มไว้ ว่ า
การศึกษาไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งที่จะรับผิดชอบ แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์ให้มี
ความเจริญก้าวหน้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของมนู เมืองมุงคุณ (2552) ศึกษาเรื่อง สภาพการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การกาหนดทิศทาง
ของสถานศึกษา ควรให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัด
พิธีไหว้ครูประจาปี มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ พิธีไหว้ครูถือเป็น
การปลูกฝังถึงความกตัญญูกตเวทีให้กับนักเรียน ซึ่งจะเป็นเครื่องสะท้อนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
โดยโรงเรียนสันกาแพงมีการจัดทาโครงการเสริมสร้างการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีไหว้ครู เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิตตามหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553, หน้า 45) ที่กล่าวเกี่ยวกับ
หลักการบริหารทั่วไปไว้ว่า ควรส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาสินีย์ บุญเรือง (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนา
เยาวชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า
มีจุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังวิถีชีวิตอย่างมีสติ รอบคอบ และเพิ่มคุณค่าด้านคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อม ๆ กับการ
ให้ความรู้แก่เยาวชน
ด้านปลูกจิตสานึกให้บุคลากรรักในสถาบันของตนเอง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดงานมุทิตาจิต
ให้แก่ครูเกษียณอายุราชการในแต่ละปี มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนสันกาแพงมีความเหนียวแน่น โดยมีการจัดทาโครงการจัดงานมุทิตาจิตแก่
ครูเกษียณอายุราชการการที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรของโรงเรียน เกิดความรักความสามัคคีต่อกัน สอดคล้อง
กับ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553, หน้า 67) ที่กล่าวว่า การบารุงรักษาบุคลากร คือ การที่องค์กรจัด
กิจกรรมให้แก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสุขและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
มนเสฏฐ ประชาศิ ล ป์ ชั ย (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน จิ ต ลั ก ษณะและการถ่ า ยทอด
ทางสั ง คมในองค์ ก ารกั บ ความมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เทของพนั ก งาน : กรณี ศึ ก ษา พนั ก งานบริ ษั ท เอกชนแห่ ง หนึ่ ง
ผลการวิจัยพบว่าองค์การที่มีการสร้างขวัญและกาลังให้กับพนักงานมาก ส่งผลทาให้พนักงานรู้สึกอยากจะทุ่มเท
ให้กับงานมากขึ้น และด้านปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เยี่ยม
บ้านนักเรียน มีการรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูโรงเรียนสันกาแพงให้
ความสาคัญกับการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีการดาเนินงานตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษาละ
1 ครั้ง ซึ่งเป็นโครงการที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ (ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์, 2553, หน้า 34) กล่าวว่า การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ด้าน รัก เมตตาและปรารถนาดี
ต่อผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่กับครู โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของอรัญญา ก้องกังวานไกล
(2557) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
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ในโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า ระบบดูแลช่ วยเหลือ
นักเรียนมีการปฏิบัติมาก ทั้ง 5 ด้าน
ข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัย เรื่อง การรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์ของครูโรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.1 ควรมีการดาเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
และควรมีการจัดอบรมครูที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเพื่อวางแผนในการจัดทา
ผลงาน รวมถึงควรมีการขยายพื้นที่ห้องสมุดให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียน อีกทั้ง ควรมีการวางแผนการจัดการ
นิเทศภายในให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกั บบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาให้คณะครูได้รับรู้ให้มากขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
1.2 ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม/จริยธรรม น้อมนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และควรมีการจัดงานเลี้ยงรับ – ส่ง บุคลากรที่มีการโยกย้ายตามความเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน
รวมถึงควรมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาเรื่องแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสั งกัดมัธยมศึกษาที่ส่งผล
ต่อการจัดการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2.2 ควรศึ ก ษาเรื่ อ งสภาพการมี ส่ ว นร่ ว มของครู ใ นการจั ด การความรู้ ตามแผนกลยุ ท ธ์ ข อง
โรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของครู
โรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์
มนัส ยอดคา ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.พัชรีวรรณ กิจมี ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์องอาจ โฆษชุณหนันท์ ที่ได้ให้คาปรึกษาแนะนาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มการ
วิจัยค้นคว้าจนเสร็จสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายบุญเสริญ สุริยา นางภาวินี บุญธิมา และนางปิยวดี สมจิตต์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและให้คาแนะนาในการวิจัยครั้งนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งนายนิคม
สินธุพงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ทดลองใช้แบบสอบถาม และนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อานวยการโรงเรียนสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัด
เชี ย งใหม่ รวมไปถึ งคณะครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาของโรงเรี ยนสั น ก าแพงทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ก ารสนั บสนุน
ช่วยเหลือให้กาลังใจ และความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในการทางานจากบุคคลในครอบครัว ผู้คอยให้กาลังใจ
และสนับสนุนในการทางานในทุก ๆ ด้านมาโดยตลอด ทาให้การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คุณค่าและ
ประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณแด่ ผู้ที่มีพระคุณทุกท่านล่วงลับไปแล้ว
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และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และ
ให้กาลังใจที่ดีเยี่ยมแก่ผู้วิจัยตลอดมา
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