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อ.ดร. ศริยา  สขุพานิช. 376  หนา. 
 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1)  องคประกอบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก  และ  2)  รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  วิธีดําเนินการ
วิจัย ประกอบดวย  4  ขั้นตอนคือ  1)  การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยบน
พื้นฐานแนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ  2)  วิเคราะหความเปนไปไดและพัฒนารูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  3)  ตรวจสอบและสรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธที่
เหมาะสม  4)  ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  กลุม
ตัวอยาง  ประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก  155  โรงเรียน  ผูใหขอมูลคือ  ผูอํานวยการโรงเรียน  รอง
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน  และครูผูสอน  การพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมในการ
บริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กใชรูปแบบสัมภาษณ  เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เปนแบบวิเคราะหเอกสาร  แบบสัมภาษณมีโครงสรางและแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คารอยละ  คาเฉล่ีย   สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   การวิเคราะหองคประกอบ  วิเคราะหความสัมพันธเชิงเสนและวิเคราะหเนื้อหา   
   ผลการวิจัยพบวา 
   1. องคประกอบของรูปแบบ  การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กประกอบดวย  
6  องคประกอบ คือ  1)  วางแผนกลยุทธ  2)  ประเมินกลยุทธของโรงเรียน  3)  กําหนดทิศทางของ
โรงเรียน  4)  กําหนดกลยุทธของโรงเรียน  5)  การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน  และ  6)  ประเมิน
กลยุทธของโรงเรียน 
   2. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเปนรูปแบบที่ประกอบดวย  
องคประกอบที่สําคัญ  6  องคประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสม  ถูกตอง  เปนไปได  และสามารถนําไปใช
ประโยชนได  สอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย   
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     The purposes of this research were to determine: 1) the components of the 
strategic management for small schools and  2)  the model of the strategic management of 
small schools.  There were 4 steps of this research operation ;1)  studying and analyzing data 
to specify research conception based on the strategic management theory, 2)  analyzing 
probability and development of the strategic management, 3)  checking and making the 
appropriate strategic management form and 4) improving and presenting the strategic 
management of small schools.  The  samples were taken from 155 schools. The respondents 
were the school directors or the person acting on their behalf and teachers.  The instruments 
for collecting the data were opinionnaire,  structural interview and checklist form. The 
statistics for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, factor analysis, 
and path analysis. 
     The results of this research found that : 
     1.The components of a model of the strategic management for small schools  
consisted of six components which were 1) strategic planning 2) school evaluation 3)  defining 
school’s direction 4) defineing school’s strategy 5) implementing school’s strategy and 6)  
evaluating school’s strategy. 
     2. The model of the strategic management of small schools consisted of six 
components which were found appropriate, correct, possible, useful and accordance with 
conceptual framework and theory.   
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
     ในชวงทศวรรษที่ผานมา    ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการเตรียมความ
พรอมของคนและระบบใหมีภูมิคุมกัน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
โดยอัญเชิญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเปน
องครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 และใหความสําคัญตอการรวม
พลังสังคมจากทุกภาคสวนใหมีสวนรวมดําเนินการในทุกขั้นตอนของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ พรอมทั้งสรางเครือขายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ รวมทั้ง
การติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเน่ือง1       
     ปจจุบันประเทศไทยรวมถึงประเทศตางๆในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
มีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต  ทุก
ประเทศจึงตองมุงพัฒนาคุณภาพของประชาชนของตนใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เพ่ือยก 
ระดับคุณภาพของประชาชนใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  แผนการศึกษาแหงชาติ
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ไดกําหนด
เปาหมายไวสอดคลองกันวาตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนคนดีมีความรูสามารถอยูรวมใน
สังคมไดอยางมีความสุข ใหมีการพัฒนาทั้งดานรางกาย  จิตใจ อารมณ  สังคมและสติปญญา 
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหสามารถดํารงอยูไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้นอยาง
มีความสุข2

 
 

                                          
  1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) (กรุงเทพมหานคร:อรรถพลการพิมพ,2549), 1. 
  2 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลการ 

ปฎิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 4  ปของการใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
(กรุงเทพฯ : สํานักงานผลการจัดการศึกษา, 2546), 4. 

1 
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     จากสภาวะวิกฤติตาง ๆ ดังกลาว     นับเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ  
หากไมเรงดําเนินการแกไขก็จะทําใหการพัฒนาประเทศดําเนินไปอยางยากลําบาก   ไมสามารถ
แขงขันกับนานาอารยประเทศไดและการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่จะชวยแกไขปองกันภาวะ 
วิกฤติตาง ๆ ไมใหทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น3    โดยผลผลิตของระบบการศึกษาคือ  ประชากร
ของประเทศ  จะตองมีความสามารถในการปรับตัว   แกไขปญหาที่มีความหลากหลาย  ใน
สภาพการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   และสามารถพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  
ตลอดจนประเทศชาติ  ใหพัฒนาและกาวหนาไปไดอยางมีหลักการบนพื้นฐานของความเขาใจใน
เหตุและผล  ความถูกตอง  ความดีงาม  และความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม4   เพื่อดํารงชีวิต
ในสังคมไดอยางเปนสุข 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด  1  มาตรา  9   การจัดระบบ 
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา (2) ระบุวามีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมาตรา 60 (4) จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจาย
ดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐ  ตามนโยบายแผนการศึกษาแหงชาติและภารกิจ
ของสถานศึกษาใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา   ทั้งน้ีใหคํานึง 
ถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา สถานศึกษาซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ตอง
จัดการศึกษา จําเปนตองมีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร    กระบวนการเรียนการสอน   ใหสอดคลองกับสภาพสังคม
และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความตองการของสังคม  จึงจะถือไดวา  สามารถ
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ5      จากเหตุผลดังกลาว    สงผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น  
โดยเฉพาะการปฏิรูปการบริหารและการจัดการของหนวยงานทางการศึกษาใหม  ใหมีอิสระมาก
ขึ้น โดยปรับเปลี่ยนการตัดสินใจจากสวนกลางเปนการตัดสินใจในพื้นที่ทุกสวนของสังคม  ตัง้แต 
ประชาชน  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันองคกรพัฒนาเอกชน  ธุรกิจเอกชน และองคกรภาครัฐให
มีสวนรวมและรับผิดชอบการจัดการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ6    และสามารถรับรูขอมูลขาวสาร
จากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว  เปลี่ยนแนวคิดจากการเปนผูรอรับบริการ 
จากราชการ  มาเปนผูเรียกรองบริการที่รวดเร็ว  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   จากสภาพการณ
                                          

  3สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลการ 
ปฎิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 4 ปของการใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, 4. 

  4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ครูแหงชาต ิ (กรุงเทพฯ : สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2541),  1. 

  5 เรื่องเดียวกนั. 
  6 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,   บริหารศาสตร,  ชุดฝกอบรม  

ผูบริหารระดบัสูง  เลม  7,  2541, 57 – 58. 
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ดังกลาว  เปนพลังผลักดันใหทุกองคกรตองกาวใหทันการเปลี่ยนแปลง  รื้อปรับระบบการดําเนนิ 
งานใหม   โดยใหความสําคัญในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ   และประสิทธิผลเปน
หลัก  มุงตอบสนองและสรางความพึงพอใจใหแก  ลูกคาและผูรับบริการ เปนอันดับแรก  ในภาค
ธุรกิจตางพยายามสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันและความเปนเลิศในการประกอบการ  สวน 
ในภาครัฐไดปรับกลยุทธการบริหารงานภาครัฐใหม ภายใตแนวคิดมุงเนนผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ 
(Result Based Management : RBM) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทํางานของหนวยงานภาค 
รัฐใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น   มีการวัดผลลัพธและคาใชจายอยางคุมคาเปนรูปธรรม  เนนความ
โปรงใส    ตรวจสอบได    ภายใตแผนแมบทการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  พ.ศ. 2540 – 2544  
ทั้ง  4  แผน ประกอบดวย  แผนปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ   แผน 
ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและพัสดุ    แผนปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล   แผน
ปรับเปลี่ยนกฎหมาย   และแผนปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารงานภาครัฐ   ใน
สวนของแผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและพัสดุ  รัฐบาลไดเลือกใชระบบงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB)  เปน
แกนหลักในการขับเคลื่อนเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณของประเทศ  โดยกระจายอํานาจการ 
บริหารจัดการงบประมาณใหหนวยงานบริหารอยางมีอิสระ  มีความยืดหยุน  คลองตัว และคุมคา
ในการใชงบประมาณที่มีอยูใหเกิดผลผลิต (outputs) และผลลัพธ (outcomes) อยางชัดเจน7 ตาม 
แนวทางในพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546    
ที่กําหนดใหสวนราชการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ
และคุมคา    โดยการวิเคราะหในเชิงยุทธศาสตรเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร8    เพ่ือกาวเขาสูโลก
แหงอนาคตที่เต็มไปดวยการแขงขัน   และโลกแหงเทคโนโลยี   พรอมทั้งพัฒนาคนใหมีความสขุ   
มีความสมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  มีความเปนไทย  ดังนั้น โรงเรียนจึงจําเปนตองปรับ
การบริหารเชิงกลยุทธใหกาวหนาตอไป 
 
 
 
 
 
                                          

  7 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการคํานวณตนทุน/
คาใชจายผลผลิต  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2548),  1. 

  8 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  คูมือคําอธิบายและแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
(กรุงเทพฯ : บริษัทสุรบุตรการพิมพจํากัด, 2546),  26 – 27. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
     ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกนัวา  การบรหิารสถานศึกษามีความสําคัญ   เนื่องจากเปน
หนวยงานที่ทาํหนาที่จัดการทรัพยากรการบริหาร ไดแก  คน  เงิน และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหบรรลุ
ตามเปาหมายของสถานศึกษา    หากไมมีระบบการบรหิาร  สถานศึกษาก็จะไมสามารถดําเนินการ  
ปฏิบัติกิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมายได  และการบริหารสถานศึกษายังเปนเครื่องมือที่ชี้ถึงความ 
สําเร็จหรือความลมเหลวของสถานศึกษาอีกดวย9  เพ่ือเปนการปรับปรุงเชิงคุณภาพ จึงไดมีการ
พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพและเทคนิคการบริหารตาง ๆ ขึ้นมาหลายรูปแบบ   เชน   ระบบ
มาตรฐาน ISO 9000  ระบบ  BS 5750  ระบบ  ANSI/ASQC10  ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control : QC)  กลยุทธ  5  ส  การรื้อปรับระบบ (reengineering)  การบริหารเชิงกลยุทธ (strategic 
management) เปนตน ซึ่งระบบและแนวคิดดานการบริหารคุณภาพเหลานี้ ตางก็มีการดําเนินการ
และประสบความสําเร็จมาแลวในหลาย ๆ แหง  โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ  แตถานําแตละระบบ
มาวิเคราะหจะเห็นวา  ตางก็มีจุดออนและจุดแข็งที่แตกตางกันไป11    ดังน้ัน การนําแนวคิดและ
หลักการระบบคุณภาพ  ระบบบริหารเหลานี้มาใชในการพัฒนาสถานศึกษา ตองเลือกและประยุกต 
ใชใหเหมาะสมกับสถานศึกษา  จึงจะไดผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
    การบริหารเชิงกลยุทธเปนจุดบรรจบของความรูสาขาตาง ๆ ในวิชาการบริหารกับพลัง 
แหงขอมูลขาวสาร   เพ่ือกําหนดขึ้นเปนนโยบายที่หนักแนนแมนยํา12   เปนระบบการบริหารที่มี
วิวัฒนาการมาจากระบบธุรกิจ   ซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับองคกรไมวาใหญหรือเล็ก    รัฐหรอื
เอกชน   และจําเปนตอการบรรลุผลสําเร็จขององคกรดวย13    ดังน้ันการบริหารที่ดีและตองการ
ประสบความสําเร็จในอนาคต  จะตองเร่ิมตนดวยการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ เพราะโลกแหง
การบริหารมีความสลับซับซอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งจะตองปรับตัวใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงนั้น  ถาผูบริหารขาดความชํานาญในการกําหนดกลยุทธและการปฏิบัติตาม
กลยุทธ  จะทําใหไมสามารถพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายได   ผูบริหารในระดับองคกรตาง ๆ 
จึงตองใหความสําคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการกําหนดกลยุทธ  และกระบวนการวางแผน

                                          
  9 วิจิตร ติจันทึก, การบริหารโรงเรียน  (สงขลา : วิทยาลัยเทคนิคสงขลา, 2537),11. 
  10 สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, การวางแผนกลยทุธในหนวยงานทางการศึกษา (ม.ป.ท., 

2539), 51. 
  11 บรรจง จันทมาศ, ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000, พิมพครั้งที่ 10  (กรุงเทพฯ : 

เอเชียเพรส, 2542),  8 – 9. 
  12 สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2544), คํานํา. 
  13 เรื่องเดียวกนั, 11. 
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กลยุทธที่มีรูปแบบ14    ดังนั้น ในฐานะผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนองคกรทางการศึกษา  จะตอง
ศึกษาในเรื่องของการบริหารเชิงกลยุทธดวยเชนกัน 

 จากหลักการและขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา  การนําหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการ  
บริหารเชิงกลยุทธมาใชในการบริหารสถานศึกษา  จะชวยใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ตองการได  ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธจะใหคําตอบพื้นฐานสําคัญแกผูบริหารคอื  
เราจะทําอะไร  เราจะกระทาํเพ่ือใคร  เราจะตองบรรลุเปาหมายอะไร  และเราจะบรรลุเปาหมาย 
อยางไร15   ซึ่งถือวาเปนแนวดําเนินการทีมี่ความตอเน่ือง  และนาจะเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถ
นํามาประยุกตใชในสถานศกึษา  เปนหนวยงานระดบัปฏิบตัิทีท่ําหนาที่ใหการศึกษา และพัฒนา
ผูเรียนที่เปนทรัพยากรบุคคลของชาติโดยตรง  ประกอบกับสถานศกึษาเริ่มมีความอิสระทางการ
บริหารมากขึน้  อันเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการศึกษา ตามพระราชบญัญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ. 2542  ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร จึงมีการปฏิรูปการศึกษา  
โดยเฉพาะการปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ในสวนของการบรหิารและการใช
ทรัพยากรทางการศึกษา  กําหนดใหสถานศึกษาตองจัดทําแผนกลยุทธ  เพ่ือใชในการบริหารจัด 
การสถานศึกษา16  อันจะสงผลใหเกิดการบริหารทางการศึกษาอยางเสมอภาคและทั่วถึง  มุง
ปฏิรูปการเรยีนรูคูคุณธรรม นําอาชพีผสมผสานเทคโนโลย ีมีขอมูลสารสนเทศที่ทนัสมัย  กระจาย 
อํานาจการบริหารงาน  รวมประสานทุกฝาย  โปรงใสยุตธิรรม  เนนนําบุคลากรใหไดรับการ
พัฒนา17  จึงทําใหสถานศกึษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาตองปรับเปลีย่น  ปรับปรุง
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพ่ือใหสอดรับกับแนวทางขางตน  
ดังนั้น ผูบริหารและบคุลากรในสถานศึกษาจึงตองนําระบบการบริหารเชิงกลยทุธมาเปนแนวทาง
ในการปฏิบตังิาน  และเปนเครื่องมือที่จะดําเนินงานจัดการศึกษา ตามภารกิจหลักในการบริหาร 
งานในสถานศกึษาของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา  ใหบรรลวุตัถปุระสงคและเปาหมาย  โดยมี

                                          
  14 ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ, การบริหารเชิงกลยุทธและกรณีศึกษา  (กรุงเทพฯ :

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2542),  19. 
  15สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2544),  126. 
  16 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  แนวทางการนํานโยบาย

ปญจปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติ   (กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 
18 – 19. 

  17 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2,  แผนปฏิบัติการเชิง   
กลยุทธประจําปงบประมาณ  2547   (พระนครศรีอยุธยา : กลุมนโยบายและแผน,  2545),  22. 
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ขอบขายในการบริหารงาน  4  งาน คือ  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป18  ใหมีประสิทธิภาพ 
     การบริหารกลยุทธเปนงานที่สําคัญของผูบริหารระดบัสูง  โดยจะเกี่ยวของกับการ
กําหนดแผนกลยุทธขององคกรและการนาํแผนกลยุทธนั้นไปปฏิบตั ิ  แผนกลยุทธขององคกรจะ
ถูกกําหนดขึ้น  เพ่ือใชเปนแนวทางใหองคกรกาวหนาในทิศทางทีเ่หมาะสม  และเพื่อใหองคกรมี
แนวทางการปฏิบตัิงานใหประสบความสําเร็จ 
    การบริหารกลยุทธจะเปนหัวใจของงานบริหาร  โดยผูบริหารจะตองวางแผนกลยุทธที่
ชาญฉลาด  กาํหนดกลยุทธที่แตกตางจากที่อ่ืน แตเปนความแตกตางเชิงสรางสรรค  เพ่ือใชเปน
แนวทางใหองคกรปฏิบตัิงานไดสมบูรณมากยิ่งขึ้น  และเพื่อใหสามารถบรรลเุปาหมายตามที่
ตองการได  ถาปราศจากกลยุทธ  องคกรจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน  ไมมีแผนที่
จะปฏิบตัิใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลีย่นแปลงไป 
     การวางแผนกลยุทธและการนํากลยุทธไปปฏิบตัิ  เปนงานหลักของผูบริหารที่จะพา
องคกรไปสูเปาหมายที่ตองการ  งานสองสิ่งนี้จะเปนเครื่องชี้ถึงคณุภาพของการปฏิบตัิงานเชิง 
บริหารที่มีคุณคาตอองคกร  กลยุทธที่ดีแตลมเหลวเม่ือนําไปปฏิบัติก็จะไมมีคุณคาตอองคกร  
เชนเดียวกับการรวบรวมความสามารถขององคกรอยางเต็มที่เพ่ือนํากลยุทธไปปฏบิัติ  แตแผน 
กลยุทธนั้นไมมีคุณภาพมากพอตอความสําเร็จขององคกร  ก็จะไมบังเกิดประโยชนอยางเต็มที่
ตอองคกรเชนกัน  ดังนั้นงานสองสิ่งนี้ตองดําเนินไปคูกนั  แตไมไดหมายความวา  การวางแผน 
กลยุทธอยางดี  หรือการนํากลยุทธไปปฏิบัติอยางเหมาะสม  จะประกันความสําเร็จใหกับองคกร
ไดตลอดไป  เพราะองคกรก็อาจเผชิญกับเหตุการณทีไ่มเปนไปตามที่ผูบริหารคาดหมายหรืออยู
นอกเหนือวิสัยที่ผูบริหารจะคาดการณได  อยางไรก็ตาม ผูบริหารก็มีหนาที่ที่จะตองปรับกลยทุธ
ใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลีย่นไป  ซึ่งถาไดมีการวางแผนไวอยางดีตั้งแตตน
แลว  การปรบัตวัก็จะกระทําไดโดยไมยากนัก 
     โรงเรียนขนาดเล็กเปนปรากฏการณทางการศึกษาทีท่าทายผูบริหารการศึกษาในทุก
ยุคทุกสมัย  กระทรวงศึกษาธิการไดพยายามแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กมาอยางตอเน่ือง  เม่ือ
พบวา  อัตราการเกิดของประชากรไดลดลงตามลําดบั  ไดสงผลใหจํานวนประชากรในวัยประถม 
ศึกษา (6 - 12 ป) ลดลง  ซึ่งพบวาในชวงป  2545 - 2549  ลดลงจาก  5,792,636  คน  เหลอื  
5,505,594  คน  ซึ่งลดลงถึง  287,042  คน  คิดเปนรอยละ  4.96  ประกอบกับอัตราการยาย
ของประชากรจากชนบทเขาสูเมืองมีเปนจํานวนมาก  ดังนั้นจึงทําใหนักเรียนที่เปนตวัปอนใหแก
โรงเรียนประถมศึกษาที่กระจายอยูทั่วประเทศ  60,000  กวาโรงเรียน ลดลง 

                                          
  18 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล(

กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,  2546),  32. 
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     การที่มีโรงเรียนขนาดเล็กเปนจํานวนมาก  ยอมสงผลถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารอัตรากําลังครู  กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการยุบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กอยางตอเนื่องในชวงป  2536 - 2546  จํานวน  2,288  แหง  อยางไรก็ดี การ
ยุบและรวมโรงเรียน มิใชเปนแนวทางแกไขปญหาที่จะประสบความสําเร็จในทุกกรณี  ชุมชน
สวนใหญจะตอตานไมยอมดวยเกรงวาบตุรหลานจะตองเดินทางไกล และการมีโรงเรียนในชุมชน
ก็เปนสัญลักษณของความเจริญ นั

                                         

กการเมืองทองถิ่นจึงมักเปนแนวรวมของชุมชนในการตอตาน
การยุบรวม   รัฐบาลจึงเปลีย่นนโยบายจากการยุบรวม    เปนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กแทน    
ทําใหโรงเรียนที่ไดยุบรวมไปแลวไดรับการรื้อฟนคืนมาดําเนินการรับเด็กในชุมชนตอไป แตก็มี
โรงเรียนจํานวนมากที่อยูในพ้ืนที่หางไกลจําเปนตองคงอยู  แมจะมีจํานวนนักเรียนไมมากนัก19

     ในป  2549  โรงเรียนที่มีนักเรียนนอยกวา  120  คน จํานวน  12,828  โรงเรียนหรือ
รอยละ  39.73  ของโรงเรียนทั้งหมด  32,288  โรงเรียน  มีนักเรียนรวม  931,574  คน  ครู  
58,655  คน อัตราเฉลีย่คร ู 1  คนตอนักเรียน  16  คน  โรงเรียนแตละแหงจะไดรับงบประมาณ
เพ่ือดําเนินการเรียนการสอน  1,100  บาทตอคน  แตในปการศึกษา  2550  ไดรบัเพ่ิมอีกคนละ  
500  บาท  รวมเปนเงินประมาณ  80,000  บาทสําหรบัโรงเรียนขนาด  50  คน  และประมาณ  
160,000  บาท  สําหรับโรงเรียนขนาด  100  คน  แตเม่ือรวมกับเงินเดือนของครูแลว  โรงเรียน
ขนาดเล็กจะมีคาใชจายตอคน  25,600  บาทตอป  สงูกวาโรงเรียนขนาดกลางทีมี่คาใชจายตอ
คนเมื่อรวมเงินเดือนครู  13,600  บาท 
     เม่ือวิเคราะหคุณภาพทางการศึกษาพบวา  โรงเรียนขนาดเล็กทีร่องรับนักเรียนที่มา
จากพื้นฐานครอบครัวที่ยากจน  มีขอเสียเปรียบหลายประการ  จากการประเมินมาตรฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา (องคกรมหาชน) พบวา  โรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ํากวา  300  คน  จํานวน  22,866  แหง  มีโรงเรียนจํานวน  491  แหง  
คิดเปนรอยละ  2  อยูในระดับ ปรับปรุง  โรงเรียน  15,528  แหง  คิดเปนรอยละ  67.91  อยูใน
ระดับ พอใช  และโรงเรียน  6,847  แหง คิดเปนรอยละ  29.94  อยูในระดับ ดี ซึ่งระดับปรับปรุง
และระดบัพอใจถือวา  ไมผานมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เม่ือศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบขอมูลที่สอดคลองกันคือ นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในทุกชวงชั้นและในทุกพ้ืนที่ มีคาเฉลี่ย 
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูต่ํากวานักเรียนจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  และยังมี
นักเรียนในสัดสวนทีต่องปรับปรุงสูงกวาในทุกชวงชั้น20

 
 

  19 กระทรวงศึกษาธิการ,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แผน
ยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  ป  2551 - 2553   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551),  1. 

  20 เรื่องเดียวกนั. 
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ปญหาของการวิจัย 
 

     จากบทบาทหนาที่และความสําคัญดังกลาวชี้ใหเห็นวา  การบริหารเชิงกลยุทธของ
โรงเรียนน้ัน  มีความสําคัญที่จะนําไปสูเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงค  สืบเน่ืองมาจากพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  กระทรวงศึกษาธิการไดปฏิรูป
โครงสรางและระบบบริหาร  โดยแบงสวนราชการใหมเปนการบริหารราชการสวนกลางและการ
บริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา21  ในสวนกลางไดยุบกรมตาง ๆ และแบงสวน
ราชการใหม  ประกอบดวย  สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักงานคณะกรรมการอุดม 
ศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  และยุบสวนราชการที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค  
ไดแก  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สํานักงานสามัญศึกษา 
จังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ  โดยจัดตั้งเปน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งเปนหนวยงานทางการศึกษาที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะ 
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรา  38  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542  และ  มาตรา  37  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 
2546  มีอํานาจหนาที่  จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  มาตรฐานการศึกษา  วิเคราะห  ตรวจสอบ
จัดตั้ง  จัดสรร  กํากับ  ติดตามการใชงบประมาณ ประสานสงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแล ติดตาม 
และประเมินผล  รวมทั้งการระดมทรัพยากรในการสงเสริม  การจัดและการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา22  ใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  ในปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีโรงเรียนทั้งหมด  32,879  แหง  เปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก  13,184  แหง  จากสภาพการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการที่กําหนดไว  ใน
ปจจุบันพบวา  สถานศึกษายังไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ23

                                          
  21 กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล  

(กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546),  74. 
  22 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (ม.ป.ท., 

2546),  1. 
  23 กระทรวงศกึษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน, รายงานการ 

ประเมินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการ 
เกษตรแหงประเทศไทย,  2550),  1. 
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     จากการปฏิรูปการศึกษาพบวา  การดําเนินงานปฏิรปูการศึกษาไดรับความสําเร็จใน
ระดับหน่ึง แตยังมีบางสวนที่ยังลาชา สงผลใหขีดความสามารถของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบ
กับนานาชาตใินดานการศึกษาอยูในระดบัต่ํา  รวมทั้งดาน  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งอยู
ในระดับต่ําเชนกัน  และเม่ือเปรียบเทียบศักยภาพของคนไทยกบัประเทศเพื่อนบาน  ก็ยังคงอยู
ในระดับต่ํากวาในหลายประเทศ   ผลการจัดอันดับความสามารถของคนไทยในป  2547  IMD 
(International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับประเทศไทยอยูในอันดับ
ที่  50  จากทั้งหมด  60  ประเทศ  ซึ่งอยูในอันดับทีต่่ํามาก กลาวคือ คนไทยมีทกัษะความชํานาญ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรในโรงเรียนยังมีคุณภาพที่ต่าํ  
อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนก็อยูในระดบัต่ํา24  และจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (สมศ.) ในรอบแรก ระหวางปการศกึษา  2544 - 2548  ทั่วประเทศ  จํานวน  
30,010  แหง พบวา  สถานศึกษาที่ยังไมไดมาตรฐานขั้นต่ําคือ  มีผลการประเมินคุณภาพโดย
ภาพรวมต่ํากวา  1.75  มีจํานวนมากกวา  15,000  แหง  ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใหจัดเปนวาระแหงชาต ิ 
วาดวยการปฏิรูปการเรียนรู  พัฒนาผูเรียน และใหปรบัสถานภาพของสถานศึกษาที่มีคุณภาพด ี 
ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล  ตามที่พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิ  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม  
พ.ศ. 2545  กําหนดไวในมาตรา  3925  และในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาใน
รอบที่  2 ปการศึกษา 2549 พบวา มีโรงเรียนที่ไมไดมาตรฐานในทกุมาตรฐาน จากการประเมนิ
โรงเรียนทั้งหมด  7,000  กวาแหง  ซึ่งผลไมตางจากการประเมินในรอบแรก  ทั้งน้ีสาเหตุและ
ปญหาของสถานศึกษามาจากการขาดอิสระและความคลองตัวในการบริหารงาน  ผูเรียนสวน
ใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในทุกรายวิชา  ซึ่งสาเหตุสําคัญเปนผลมา
จากการขาดแคลนครทูั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยครูรอยละ 91 มีการสอนที่ไมไดมาตรฐาน  
สําหรับผูบริหารสถานศึกษานั้น  จะผานการประเมินเพียงมาตรฐานการบริหารทั่วไป  แตจะไม

                                          
  24 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  กระทรวงศึกษาธิการ,  รายงานศักยภาพ

ของคนไทยกับขีดความสามารถในการแขงขัน ป  2547 (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค
จํากัด, 2548), 1 - 4. 

  25 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, บทสรุปสําหรับ
ผูบริหาร ผลสะทอนจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  พ.ศ. 2544 - 2548บริหารผล
สะทอนจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  พ.ศ. 2544 - 2548  (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549),  18. 
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ผานการบริหารทางวิชาการเปนสวนใหญ26  และยังพบปญหาหลายดาน กลาวคอื  ในดานอัตรา
การเกณฑเด็กเขาเรียนไดรอยละ 99.81 อัตราการเรียนตอของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
มีรอยละ  92.50  นอกจากนี้ยังพบอัตราการออกกลางคันของนักเรียน  ปการศึกษา 2549 ระดบั 
ประถมศึกษา มีรอยละ  0.55  และระดบัมัธยมศึกษา มีรอยละ  0.72  ในดานการจัดสรรโอกาส
ในการศึกษาตอภาคบังคบัและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา  ยังมีผูปกครองบางสวนมีคานิยมใน
การสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเขตเมือง  ซึ่งสถานศึกษาควรเรงพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหอยูในระดับใกลเคียงกัน  และประชาสัมพันธใหผูปกครองและชุมชน
เขาใจ และเหน็ความสําคัญของการจัดการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายหลักในการจดัการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพ่ือ 
สนับสนุนใหนกัเรียนไดเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและใกลบาน27

     จากการศึกษาสภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กทีผ่านมาพบวา โรงเรียนขนาดเล็ก
สวนใหญ  ประสบปญหาคลายคลึงกัน  4  ดาน คือ 
     1. ปญหาดานการบริหารจัดการ  ที่ผานมาการคมนาคมภายในประเทศไมคอย
สะดวกนัก  รัฐบาลจําเปนตองตั้งโรงเรียนใหครอบคลมุทุกพื้นที่  แตในปจจุบนั ความจําเปน
ดังกลาวลดลง  ประกอบกบัประชากรมแีนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง  ดังนั้นจึงทําใหมีโรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวนมาก มีอัตราครูตอนักเรียนตอหองต่ํากวามาตรฐาน คาใชจายตอนักเรียน 1 คน
สูงวาโรงเรียนขนาดอื่น ๆ และโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนหนึ่งอยูในพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษ  เชน  
พ้ืนที่หางไกลความเจริญ  พ้ืนที่บนภูเขาสูง  บนเกาะ  ชายขอบของประเทศ เปนตน ซึ่งนักเรียน
จะมีปญหาในการเดินทางเปนอยางมาก  แมวานักเรยีนจะไดรับคาพาหนะในการเดินทาง  แตก็
ไมเพียงพอและตอเน่ือง  นอกจากนั้นผูบริหารสวนใหญยังขาดทักษะในการบริหารจัดการ  ซึ่งมี
บริบทตางจากโรงเรียนขนาดอื่นๆ การใชขอมูลสารสนเทศ  การนาํผลการประเมินงาน/โครงการ
มาใชวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนางาน ยังมีนอย  นอกจากนั้นการอพยพเคลื่อนยายของประชากร
วัยเรียนไปรับจางตางพื้นที ่  ทําใหเกิดปญหาอุปสรรคเกี่ยวกบัการดําเนินงานของโรงเรียนเปน
อยางยิ่ง 
     2. ปญหาดานการเรียนการสอน พบวา ครูสวนใหญขาดทกัษะ  ครูไมครบชั้น และ
นักเรียนมีจํานวนนอยในแตละชั้น  ครูสอนไมเต็มเวลาและเต็มความสามารถ  เพราะมีภารกิจอ่ืน
ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่ครูจําเปนตองปฏิบตัิ  หลักสูตรและแผนการจดัการเรียนรูไม
                                          

  26 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน,  “พลิกโฉมการศึกษาไทย,”  มติชนรายวัน,  6  กันยายน
2549,  27. 

  27 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, หลักสูตรผูชวยบริหารสถาน 
ศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,  เอกสารประกอบการศึกษาดวยตนเอง  
(กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 1 - 10. 
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สอดคลองกับริบทของโรงเรียน  สื่อการเรียนการสอน  และแหลงการเรียนรูมีจํานวนจํากัด  ซึ่งมี
สาเหตุจากโรงเรียนไดรับงบประมาณนอย  สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารมีใชอยางจํากัด หรือ
ใชไดอยางไมมีประสิทธิภาพ  สงผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
     3. ปญหาดานความพรอมเก่ียวกับปจจัยสนับสนุน  การจัดสรรงบประมาณใหกับ
โรงเรียนไดใชเกณฑการจัดสรรหลาย ๆ เกณฑ  เพราะตองคํานึงถงึประสิทธิภาพในการใชจาย
งบประมาณ  ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กไดรับการจัดสรรบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  
ครุภัณฑ  สิ่งกอสรางเปนจํานวนนอย  คอมพิวเตอร  โทรศัพทไมเพียงพอ  โรงเรียนไมสามารถ
ระดมทรัพยากรจากผูปกครองและชุมชนไดมากนัก  เน่ืองจากผูปกครองยากจน 
     4. ปญหาดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  แมวาจะมีตัวแทนของชุมชนและ
องคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรปูของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
แตก็ไมมีบทบาทมากนัก  หรือมีนอยมาก  หรือไมมีเลย  ในบางพื้นที่  ชุมชน  ผูปกครองมีฐานะ
ยากจนไมสามารถสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานได28

     จากภาพปญหาดังกลาวขางตนชีใ้หเห็นวา  โรงเรียนขนาดเล็กไมสามารถบริหารเชิง 
กลยุทธใหเกิดประสิทธิผล จึงจําเปนตองศกึษาการบริหารเชิงกลยทุธมาพัฒนาการบริหารจัดการ  
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศกึษาพัฒนารปูแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก  
เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารเชิงกลยุทธใหเกิดประสิทธิผล โดยคํานึงถึงคุณภาพที่ได
มาตรฐาน  ตามแนวการประกันคุณภาพการศึกษาทีก่ํ

                                         

าหนดไว  ในพระราชบญัญัติการศึกษา
แหงชาติ  ฉบับป  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545  รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศกึษาอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
     จากสภาพความเปนมาและปญหาตาง ๆ ขางตนผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถปุระสงคของ
การวิจัยไวดังนี้ 
     1. เพ่ือทราบองคประกอบของการบริหารเชงิกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
     2. เพ่ือทราบรูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 
 

 
  28 กระทรวงศึกษาธิการ,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  แผนยุทธ 

ศาสตรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ป 2551 - 2553   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย, 2551), 5 - 7. 
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ขอคําถามของการวิจัย 
     เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถปุระสงคของการวิจัย      และเปนแนวทางในการหาคําตอบ  
ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามของการวิจัย  ดังนี้ 
     1. องคประกอบของการบริหารเชิงกลยทุธสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็กมีปจจัยใดบาง
     2. รูปแบบของการบริหารเชิงกลยุทธสําหรบัโรงเรียนขนาดเล็กเปนอยางไร 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
     1. องคประกอบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กดานพหุตัวแปรมี
ความสัมพันธกัน 
     2. รปูแบบการบริหารเชิงกลยทุธสําหรับโรงเรียนขนาดเลก็  เปนพหุตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกัน 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
     การวิจัย เพ่ือศึกษาวิเคราะหองคประกอบและสรางรูปแบบ     การบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองคความรูในเรื่อง  การ 
บริหารเชิงกลยุทธสําหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก     

  สุพานี  สฤษฎวานชิ  ซึง่ไดนําเสนอแนวคิดกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ   มีสาม
ขั้นตอน คือ  1)  การกําหนดแผนกลยทุธ (strategy formulation)  หรือการวางแผนกลยุทธ 
(strategic planning)  2)  การนําแผนกลยุทธไปปฏบิัติ (strategy implementation)  3)  การ
ติดตามและประเมินผลกลยทุธ (strategy evaluation and control)29   

  จินตนา  บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ  เขจรนนทน   เสนอแนวคิดกระบวนการบรหิาร
เชิงกลยทุธ (strategic management process)วา มีสวนประกอบสําคัญหาขั้นตอน คือ  1)  การ
วิเคราะหสภาพแวดลอม   (environment  analysis)  2)   การกําหนดทิศทางขององคกร    (set 
organization direction)  3)  การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation)   4)  การนํากลยุทธไป
ปฏิบตัิ    (strategy implementation)    5)  การควบคุม  และการประเมินกลยทุธ      (strategy 
evaluation and control)30    

                                          
  29 สุพานี  สฤษฎวานิช,   การบริหารเชิงกลยุทธแนวคิดและทฤษฎ,ี   พิมพครั้งที่  2   

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547), 18 - 22. 
  30 จินตนา  บุญบงการ และ ณัฎฐพันธ  เขจรนนทน,  การจัดการเชิงกลยุทธ  

(กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548),  19 - 20. 
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  วัฒนา  วงศเกียรติรตัน และคณะ  ไดนาํเสนอแนวคิดกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ 
(strategic management process) มีหาขั้นตอน  ประกอบดวย  1)  การวิเคราะหสภาพ แวดลอม 
(environmental analysis)  2)  การจัดวางทิศทางขององคกร (establishing organization direction)  
3)  การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation)  4) การปฏบิัติงานตามกลยุทธ (strategy implementation)  
5)  การควบคมุเชิงกลยุทธ (strategic control)31    

  พักตรผจง วฒันสินทร และพสุ เดชะรนิทร เสนอแนวคิดกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ  
ประกอบดวยสี่ขั้นตอนคือ  1)  การกําหนดทิศทางขององคกร (direction setting)  2)  การวิเคราะห
เชิงกลยทุธ (strategic analysis)   3)  การจัดทํากลยุทธ (strategic formulation)  4)  การปฏิบัติ
ตามกลยทุธ (strategic implementation)32      

  เซอรจิโอวานี (Sergiovanni)  ไดสรุปลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลวา  ควรมี
องคประกอบดังนี้  1)  เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  2)  มีแผนงานทางวิชาการที่ดี  3)  จัดการ
เรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน  4)  มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก  5)  
สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม  6)  มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง  7)  ใช
ภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  8)  สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค และ  9)  ผูปกครองและ
ชุมชนมีสวนรวม33   

    ไบรสัน (Bryson) ไดกําหนดตัวแบบของการวางแผนกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับ
หนวยงานในภาครัฐ ประกอบดวย  10  ขั้นตอน คือ  1)  กําหนดขอตกลงหรือแนวคิดเบื้องตนใน
การวางแผนกลยุทธ (initiate and agree upon a strategic planning process)  2)  การระบุถึง
อํานาจหนาที่ขององคการ (identity organizational mandates)  3)  ทําความกระจางในภารกิจ
และคานิยมขององคการ (clarifying organizational mission and values)  4)  การประเมิน
สภาพแวดลอมภายนอกและภายใน (assessing the organization’s external and internal 
environments)  5)  การระบุประเด็นที่จะนําไปสูการวางกลยุทธ  (identifying the facing the 
strategic issue organization)  6)  การกําหนดกลยุทธ (formulation strategies and plans to 
manage the issues)       7)  ทบทวนและอนุมัติกลยุทธและแผน (reviewing and adapting the  

                                          
  31 วัฒนา  วงศเกียรติรัตน และคณะ,   การวางแผนกลยุทธ : ศิลปะการกําหนดแผน 

องคการสูความเปนเลศิ, พิมพครั้งที่  2  (กรุงเทพมหานคร : บริษทัอินโนกราฟฟกสจํากัด, 2546), 
20 - 25. 

  32 พักตรผจง  วัฒนสินธ และ  พสุ  เดชะรินทร,  การจัดการเชิงกลยทุธและนโยบาย 
ธุรกิจ   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 10 - 27. 

  33 T.J.Sergiovanni, The principals ship : A reflective practice perspective, 2nd  
ed.  (Needham Heights : Allyn and Bacon, 1991),  258 - 263. 
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strategies and plan)  8)  การกําหนดวิสัยทัศนขององคกร (establishing and effective organizational 
vision)  9)  การนําแผนไปปฏิบตัิ (developing an effective implementation process)  10)  
การประเมินผล (reassessing strategies and the strategic planning process)34     
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กาํหนดใหการจัดทําแผนกลยทุธเปน
กระบวนการทํางานดานการวางแผน  เพ่ือใหไดกลยทุธในการบรหิารงานของหนวยงาน  การ
กําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธของสถานศึกษามี  3  ขั้นตอน คือ  1)  การศึกษาสถาน 
ภาพสถานศึกษา ประกอบดวยการวเิคราะหภารกจิและผลผลติหลัก  การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายใน  การประเมินสภาพสถานศกึษา  2)  การกําหนดทิศทางสถานศึกษาประกอบ 
ดวย  กําหนดวิสัยทศัน  กําหนดพันธกิจ  กําหนดเปาประสงคและกําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก  
3)  การกําหนดกลยุทธสถานศึกษา35  และการปฏบิัตติามกลยทุธทีป่ระกอบดวย  ขั้นตอนการ
ทําแผนกลยทุธไปสูการปฏบิัติ  การกําหนดกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง  และการ
ควบคุมกลยทุธ36

     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    ไดกําหนดกระบวนการบริหารเชิง 
กลยุทธตามพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546  เปน  3  ขั้นตอน ไดแก  การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation)  การกําหนดยุทธศาสตร 
(strategy implementation)  การควบคุมและประเมินผลทางยุทธศาสตร (strategy control)37  
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดใชความคิดของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหารเชิง      
กลยุทธที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารโรงเรียน มาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ดวย  และจากแนวคดิ 
ทฤษฎีดังกลาว  สามารถนํามาเปนกรอบแนวคิดที่ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  
โดยเขียนเปนแผนภูมิ  ดังปรากฏในแผนภูมิที่  1 
 
 
 
                                          

  34 John M.Bryson, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations :  
A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement Revised Edition 
(San Francisco : Jossey Bass Publishers, 1995), 22 - 37. 

  35 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ,  การวางแผนงบประมาณจาก 
แนวคิดสูแนวปฏิบตัิระดับสถานศึกษา   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2545), 17. 

  36 เรื่องเดียวกนั, 71. 
  37 ทศพร  ศิริสัมพันธ,   การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร,  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  วันที่  8 - 10  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2548  [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  30  กันยายน 2548. เขาถึงไดจาก http://opdc.go.th/ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
     

  การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การตัดสินใจ และดําเนินการเพื่อใหไดผลตามที่
องคกําหนดไว   เนนที่กระบวนการ   ตั้งแตกําหนดกลยุทธ   การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  และการ
ประเมินกลยุทธ  เปนกระบวนการวางแผน  และนําแผนไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตการ
วิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก นํามาประเมินหาทางเลือกที่ดีที่สุด     

 รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง  กระบวนการบริหารองคกรที่เนนการมอง
ระยะยาว  โดยจะเปนกระบวนการที่ตอเนื่องของการวางแผนกลยุทธ  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  
การควบคุมและประเมินผลในเชิงกลยุทธ  เพื่อใหการบริหารกลยุทธบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
อยางที่ตองการ 
     โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ที่จัดการศึกษาชวงชั้น
ที่  1 และชวงชั้นที่  2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
มีนักเรียนตั้งแต  80 - 120  คน 
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บทที่  2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

     ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร  ขอเขียน  ทฤษฎ ี และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ  เพ่ือนํามาประกอบการศึกษาวเิคราะหงานวิจัย  รปูแบบการบริหารเชิงกลยทุธสําหรบั
โรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งไดจัดแบงเน้ือหา  ประกอบดวย  รูปแบบ  การบริหารเชิงกลยทุธและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอยีด ดังตอไปน้ี 
 

การบริหารเชิงกลยุทธ 
     สภาพแวดลอมในปจจุบันนี้  มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  และเปลีย่นแปลงมาก 
กวาแตกอนเปนอันมาก  ผลกระทบที่มีตอองคกรจึงมีมากเปนเงาตามตัว  ดวยเหตุนี้ การบริหาร
เชิงกลยทุธจึงเปนงานทีส่ําคญัของผูบริหารระดบัสูง  ที่จะตองเกีย่วของกับการกําหนดแผนกลยุทธ
ขององคกร  และการนําแผนกลยทุธนั้นไปปฏิบตัิ  เพื่อเปนแนวทางใหองคกรกาวหนาไปในทศิทาง
ที่เหมาะสม  และประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย 
     การบริหารกลยทุธเปนหัวใจของงานบริหาร  โดยผูบริหารจะตองมีการวางแผนกลยทุธ
ที่ชาญฉลาด  กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากคนอื่น  แตเปนความแตกตางเชิงสรางสรรค  เพ่ือใช
เปนแนวทางใหองคกรปฏิบตัิงานไดเหนือกวาคูแขงขัน  และเพื่อใหสามารถบรรลเุปาหมายตาม 
ที่ตองการได  ถาปราศจากแผนกลยุทธ  องคกรจะไมมีแนวทางทีช่ัดเจนในการดําเนนิงาน  ไมมี
แผนที่จะสามารถโตตอบหรือเอาชนะการแขงขัน  และไมมีแผนที่จะปฏิบตัิใหเหมาะสมกับสภาพ 
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป38    การบริหารเชิงกลยทุธจึงมีความจําเปนตอธุรกิจปจจุบัน  องคกร
ตองปรับตัวใหทันตอสถานการณ  ผูบรหิารตองมีการวางแผนลวงหนา  เพื่อใหการดําเนินงานเปน 
ไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามเปาหมายของกิจการ  สามารถแขงขันกบัคูแขงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทําใหกิจการสามารถมีขอไดเปรียบเหนือคูแขงขัน  และมุงเนนสรางความเปนเลศิ
ทางดานการบริหารงาน39   

                                          
  38 สุพานี  สฤษฎวานิช,  การบริหารเชิงกลยุทธแนวคิดและทฤษฎี    (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544),  1. 
  39 ชนินทร  ชุณหพันธรักษ,  นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ :  

ศูนยเอกสารและตํารา  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544),  36. 
17 
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     การบริหารเชิงกลยุทธ (strategic management) หรือการจัดการเชิงกลยทุธ  หรือ 
นักวิชาการบางทานใชคําวา  การวางแผนกลยุทธ (strategic planning) มีที่มาจากกลยุทธทาง
ทหารที่นําเอามาประยุกตใชกับการบริหารธุรกิจและองคกรของรัฐ  ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ
ครอบคลุมกระบวนการ  3  ขั้นตอนคือ 
     1. การวางแผนหรือการสรางกลยุทธ (strategic formulation หรือ strategic planning) 
     2. การปฏิบตัิตามกลยุทธ หรือการนํากลยุทธไปปฏิบัติ (strategic implementation) 
     3. การประเมินหรือการควบคมุกลยุทธ (strategic evaluation and control) 
 
ความหมายของการบริหารเชงิกลยทุธ 
     กลยุทธ (strategy) เปนคาํที่มีความหมายกวางและมักจะใชในความหมายที่แตกตาง
กันไปตามวัตถุประสงคและบทบาทหนาที่ขององคกร  การที่จะบริหารเชิงกลยุทธไดเหมาะสม  
จําเปนที่จะตองเขาใจความหมายของคําวา  การบริหารเชิงกลยทุธ ใหชัดเจน ซึ่งไดมีนักวิชาการ
นําเสนอความหมายไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 
     มินทซเบิรก40 (Mintzberg) กลาวถึงหลัก  5 Ps  หรืออักษะ  P 5  ตวัในการวางแผน
กลยุทธ ดังนี้ 
     1. กลยุทธ คือ แผน (Strategy is a plan = P1)  เน่ืองมาจาก  การกําหนดกลยุทธ
ขึ้น  เพ่ือใชเปนสิ่งที่กําหนดทิศทาง (direction)  หรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคต (a guide 
or course of action into the future) หรือ  วิถีทางในการที่จะกาวเดินจากที่หน่ึงไปอีกที่หนึ่ง 
ซึ่งถาพิจารณาในความหมายนี้  จะเห็นไดวา  องคกรทุกประเภทลวนมีกลยทุธเพ่ือรับมือกบั
สถานการณตาง ๆ ทั้งสิ้น  ดังนั้น กลยุทธในความหมายที่หนึ่งนี้  หรือ  P1 ก็คือแผนนั่นเอง 
     2. กลยุทธ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern = P2)  เปนเรื่อง
เกี่ยวกบั  แบบแผนดานพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานที่เปนไปอยางตอเน่ืองในแตละชวงเวลา 
(consistency in behavior overtime)  อันสะทอนใหเห็นในการวางแผนงานในอนาคต  จําเปน 
ตองคํานึงถึงววิัฒนาการขององคกร  ขณะเดียวกันตองคํานึงถึงความสามารถ  ความคาดหวัง
ของผูปฏิบตัิดวย  เพราะในหลายกรณ ี  เจตนารมณ  หรือสิ่งที่ผูบริหารตั้งใจทํา (intended 
strategies)  อาจเปนไปไมได  แตผูปฏิบตัิอาจใชความชํานาญดานตาง ๆ ปรับกลยทุธใน
ระหวางปฏบิตัิ (emergent strategies) จนแปรเปลี่ยนเปนกลยุทธทีเ่กิดขึ้นจริง (realized 
strategies) ก็ได 
 

                                          
  40 Henry Mintzberg, The Rise and Fall of Strategic Planning  (New York : The  

Free Press, 1994), 23 - 32. 
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     3. กลยุทธ คือ การกําหนดฐานะหรือตําแหนง (Strategy is position = P3)  โดย
เนนที่ความสาํคัญของฐานะหรือตําแหนงของกิจการในการแขงขัน  ดังนั้น ผลผลติจําเปนตอง
เหมาะสมกับความตองการ  แสดงใหเห็นวา  การขาดความเขาใจในฐานะหรือตาํแหนง  ขาด
ความรูที่ชัดเจนเก่ียวกบัสภาพแวดลอมในการแขงขัน  ยอมจะนําไปสูความลมเหลวในการเสนอ
บริการตาง ๆ ดวย 
     4. กลยุทธ คือ ทศันภาพ (Strategy is a perspective) เนนที่ ความสําคญัของการ 
พิจารณาสถานภาพที่แทจรงิภายในองคกร  หรือคุณลักษณ (character)  ที่นาจะเปนขององคกร  
หมายถึง  วิธกีารดําเนินงานที่ตองการใหคนในองคกรยึดถือรวมกนั 
     5. กลยุทธ คือ กลวธิีในการเดินหมาก (Strategy is ploy) เปนความหมายที่เฉพาะ 
เจาะจงในสถานการณที่มีการตอสู  แขงขนั  สิ่งที่ตองการคือ  การเอาชนะ  เพราะฉะนั้น ทุกฝาย
จึงตองวางแผนกลยุทธ  โดยคํานึงถึงการใชอุบายในการดําเนินงาน (maneuver)  หรือกลยุทธ
ยุทธวิธี (tactic) ในการเดินหมาก  เดินเกม  เพื่อเอาชนะ 
     ไอรีแลน และ ฮอสกิสสัน41 (Ireland and Hoskisson)  กลาววา   กลยุทธ (strategy)  
หมายถึง    ชุดของขอตกลงและแนวทางปฏิบตัิที่ถูกออกแบบขึ้น     ดวยการบูรณาการและการ
ประสานจุดเดน  ดานความสามารถหลัก (core competencies)  และขอไดเปรียบในการแขงขัน   

  นอกจากนักวิชาการตางประเทศแลว   นกัวิชาการไทยที่ใหความหมายของคําวา 
“กลยุทธ” มีดังนี้   

  ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ42 กลาววา  กลยุทธ หมายถึง วิธีการ (means) ที่องคกร
เลือกเพ่ือจะดําเนินการจากจุดที่เปนอยูในปจจุบันไปยงัจุดหมายปลายทางในอนาคตที่กําหนดไว   

  สุพานี  สฤษฎวานชิ43  ใหความหมายของคําวา  “กลยุทธ” วา  มีขอบเขตที่แคบและ
กวาง คือ ในระดับแคบเนนที่วธิีการ (means) ที่สําคัญ ที่จะใชเพ่ือใหองคกรบรรลถุึงเปาประสงค
หลัก  ในระดบักวางจะใหความหมายของคําวา “กลยุทธ” โดยพิจารณาครอบคลมุทั้งเปาประสงค 
(ends)  และวธิีการ (means) ที่จะทําใหบรรลุเปาประสงค   

                                          
  41 Duane R.Ireland., and Robert E.Hoskisson, Strategic Management : 

Competitiveness and Globalization, 5th ed. (Cincinnati, Ohio : South-Western College 
Publishing, 2005), 7. 

  42 ศิรวิรรณ  เสรีรัตน, นโยบายธุรกิจและการบริหารกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : บริษทัธรีะ 
ฟลมและไชเทก็ซ จํากัด, 2541), 9. 

  43 สุพานี  สฤษฎวานชิ,  การบริหารเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2544), 8. 
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  เสนาะ  ติเยาว44  กลยุทธ  เปนคําเริ่มแรกที่ใชในทางทหาร  เปนศาสตรและศลิปใน
การอํานวยการกําลังทหาร (art and science of directing military forces)  อันเปนการใชแผน
รวมและดําเนนิการรบขนาดใหญ  ในทางธุรกิจไดใชคาํวา กลยุทธ มีความหมายวา  การกําหนด
และประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่จะทําใหบรรลุภารกิจและเปาประสงคที่ตั้งไว และรวมถึงการเลอืก
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาใช  กลยทุธเปนเร่ืองของการกําหนดเปาประสงคระยะยาวของทั้ง
องคกร การเลือกการกระทาํที่นํามาใช และการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ใหไปสูเปาประสงคนั้น หรือ
กลาวโดยสรุป  กลยุทธจะระบวุา ผูบรหิารจะวางแผนอยางไร  จึงจะทําใหบรรลุเปาประสงคที่
กําหนดไว  ในหลาย ๆ กรณีที่การจะบรรลุเปาประสงคนั้นมีหลายวธิี  แตกลยทุธจะระบุขัน้ตอน
หรือวิธีการขัน้พ้ืนฐานที่ผูบริหารจะตองวางแผนตามที่ระบุไว จึงจะบรรลุเปาประสงคที่กําหนด   

  เอกคณิน  ชุมวรฐายี45 กลาววา กลยุทธ (strategy) จะเปนตวัเชื่อมระหวาง  นโยบาย/ 
ความตองการของหนวยเหนือ (mission)  และหรือสิง่ที่องคกรตองการบรรลุ (vision) กับการ
ดําเนินการขององคกร (action) ดังน้ันจึงหมายรวมถึงแผน รูปแบบ  วิธีการ  การวางตําแหนง  
ทิศทาง  การตัดสินใจ  หนทาง  หรือแนวทางการปฏบิัต ิ
     มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการบรหิารเชิงกลยุทธ  ไวดังนี ้
     เสนาะ  ติเยาว  การบริหารกลยุทธ  (strategic management)  โดยทั่วไปหมายถึง  
การตัดสินใจและดําเนินการเพื่อทําใหไดผลตามที่องคกรกําหนดไว  ซึ่งเนนที่กระบวนการ ตั้งแต 
การกําหนดกลยุทธ  การนําเอากลยุทธไปใช  และการประเมินผลกลยุทธ  เปนกระบวนการวาง 
แผน  และทาํใหม่ันใจวาแผนนั้นไดนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหบรรลเุปาประสงคใน
ระยะยาว  ขัน้ตอนที่สําคญั คือ  การวเิคราะหปจจัยภายนอก  การวิเคราะหปจจัยภายใน  การ
กําหนดภารกิจและจุดประสงค  การกําหนดกลยุทธ  การนํากลยุทธไปใช  และการควบคมุ
ประเมินผลกลยุทธ  กลาวอยางสรุปคือ  การบริหารกลยุทธ  เปนกระบวนการบริหารในการ
กําหนดและตดัสินใจ  เพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางสอดคลองกับสถานการณตลอดไป46

      ธงชัย  สนัติวงษ  ไดใหความหมายของการบรหิารเชิงกลยุทธ คือ  ชุดของการ
ตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนากลยุทธที่มีประสิทธิภาพ  ที่จะชวยให
องคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตาง ๆ ได47

                                          
  44 เสนาะ  ตเิยาว, การบริหารกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  

2546), 1. 
  45 เอกคณิน  ชุมวรฐายี, การบริหารเชิงกลยุทธ  [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  5  มีนาคม 

2549. เขาถึงไดจาก  http://www.nmd.go.th/e-oction/tarmra49/sanyabat/lg-49.htm/ 
  46 เสนาะ  ตเิยาว, การบริหารกลยุทธ, 1. 
  47 ธงชัย สันตวิงษ, การบริหารเชิงกลยุทธ   (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2532),3. 
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     ประโชค ชุมพล  ใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธคือ กระบวนการที่เกี่ยวของ
กับผูบริหารจากทุกฝายขององคกร  ในการกําหนดและปฏิบตัติามเปาหมายและกลยุทธขององคกร  
หรือเปนกระบวนการตอเน่ืองกัน  ในการกําหนดการปฏิบัติการและการควบคุม ซึ่งเปนแผนหลกั  
เพ่ือเปนแนวทางใหองคกรสามารถบรรลเุปาหมาย  ภายใตสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่
กําหนด48

     สมยศ  นาวกีาร ใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ (strategic management) 
คือ  กระบวนการของการกําหนดทิศทางระยะยาว  การกําหนดกลยุทธ  การดําเนนิกลยุทธ และ 
การประเมินกลยุทธขององคกร49

     สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน  ใหความหมายของการบรหิารเชิงกลยุทธ คือ  การบริหาร
หรือการจัดการ ในลักษณะที่มีการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม  
และธุรกิจ  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ใหมีความสอดคลองกับจุดออนและจุดแขง็ของธุรกิจ50

     ศิริวรรณ  เสรีรัตน   ใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ   การวางแผนการ
ดําเนินการ และควบคุมในแนวทางเชงิกลยุทธ ซึ่งจะชวยใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล  จุดเนนของการบริหารเชิงกลยทุธ  มุงพิจารณาในแงของการบริหารเชิงกลยทุธ
ที่คิดคนขึ้นมา  ตองอาศัยพื้นฐานทางการบริหารเปนหลัก51

     จินตนา  บญุบงการ  ไดใหความหมายของการบรหิารเชิงกลยุทธ คือ  กระบวนการ
ที่ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอม  และขอมูลสําคัญของธุรกิจที่ใชในการประกอบการ
ตัดสินใจ การวางแนวทางการดําเนินงาน  และควบคุมการปฏิบตัิงานเชิงกลยทุธขององคกรเพื่อ 
ที่จะสรางความมั่นใจวา องคกรสามารถที่จะดําเนินการไดอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ
สถานการณทีเ่กิดขึ้น  มีพัฒนาการและแขงขันในอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธภิาพ52

                                          
  48 ประโชค  ชุมพล, การบริหารเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ  (กรุงเทพฯ : ผูจัดการ, 

2536), 226. 
  49 สมยศ  นาวีการ, การบรหิารเชิงกลยุทธ   (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  

2538), 3. 
  50 สมชาย  ภคภาสนววิัฒน,  การวางแผนเชิงกลยทุธ  (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้ง

แอนดพับลิชชิง่, 2539),  31. 
  51 ศิริวรรณ  เสรีรัตน, นโยบายธุรกิจการบริหารเชิงกลยุทธ   (กรุงเทพฯ : ธีระฟลม

ไชเท็กซ,  2541), 9. 
  52 จินตนา บญุบงการ, การจัดการเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544),44. 
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     สุพานี  สฤษฎวานชิ  ไดใหความหมายของการบรหิารเชิงกลยุทธ คือ  การบริหาร
องคกรโดยรวม  ใหมีกลยุทธหลักและกลยุทธการแขงขัน  ตลอดจนมีขอไดเปรียบในการแขงขนั
เหนือกวากิจการอื่น ๆ53

     บุญเลศิ  เยน็คงคา ใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ แผนการดําเนินงาน  
โดยอาศัยการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งจากภายในและภายนอก  นํามาประเมินผลวิเคราะหหา 
ทางเลือกที่ดีที่สุด  เพ่ือการตัดสินใจใหกบัองคกร54

     ไพโรจน  ปยะวงษวัฒนา  ใหความหมายของการบรหิารเชิงกลยุทธ คือ  การบริหาร
องคกรใหบรรลุวตัถปุระสงคอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธผิล โดยใชประโยชนจากทรัพยากร
ที่มีอยู เพ่ือกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขนั ภายใตสภาพแวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลง  รวมทั้ง
ตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียขององคกรดวย55

     รอบบินส และ โคลเตอร (Robbins & Coulter) ไดกลาวถึงการจัดการเชิงกลยุทธ 
(strategic management)  คือ  การตัดสินใจและการลงมือปฏิบัตขิองผูบริหาร  ซึ่งเปนกําหนด 
การดําเนินงานระยะยาวขององคกรที่ตองอาศัยกระบวนการจัดการที่เปนพ้ืนฐานขององคกร คือ  
การวางแผน  การจัดองคกร  การนําไปปฏิบัติ  และการควบคุม56

     ไรท และ คณะ (Wright and others) ไดนิยามการจัดการเชิงกลยุทธวา เปนกระบวน 
การตอเน่ืองในการกําหนดภารกิจและเปาประสงคขององคกร  ภายใตบริบทของสิ่งแวดลอม
ภายนอกองคกร  การกําหนดกลวธิีที่เหมาะสม  การปฏิบตัิงานตามกลวธิีที่กําหนดไว  การใช
อํานาจหนาที่ในการควบคมุกลยุทธ  เพ่ือทําใหม่ันใจวา  กลวิธทีี่นํามาใชสามารถนําไปสูความ 
สําเร็จตามเปาประสงคที่กําหนดไว57

                                          
  53 สุพานี  สฤษฎวานชิ, การบริหารเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2544), 9. 
  54 บุญเลิศ  เยน็คงคา, การจัดการเชิงกลยทุธ  (กรุงเทพฯ : วีเจพริ้นติง้, 2544), 13. 
  55 ไพโรจน  ปยวงษวัฒนา,  การจัดการเชิงกลยุทธ, พิมพครั้งที่  2  (กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 3. 
  56 Stephen P.Robbins and Mary Coulter, Management , อางถึงใน  วิรัช    

สงวนวงศวาน,  การจัดการและพฤติกรรมองคกร  (กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดยูเคชั่น อินโดไชนา 
จํากัด, 2547), 73. 

  57 Wright and others,  อางถึงใน  วัฒนา  วงศเกียรตริัตน และคณะ,  Strategic  
Planning  การวางแผนกลยทุธ : ศิลปะการกําหนดแผนองคกรสูความเปนเลศิ  (กรุงเทพฯ : 
สถาบันเพิ่มผลผลติแหงชาติ, 2546),  17. 
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     เดวิด (David)  ใหความหมายการบริหารเชิงกลยุทธวา  เปนศาสตรและศลิปในการ
กําหนดกลยุทธ (strategy formulation)  การปฏิบตัิตามกลยุทธ (strategy implementation) และ 
การประเมินผลกลยทุธ (strategy evaluation)58

     กลูเอคค และ ลอเรน (Glueck and Lawrence)  ใหความหมายของ  การบริหารเชิง 
กลยุทธ คือ  กระบวนการของผูบริหารที่ใชในการตัดสินใจ  ภายใตสถานการณที่ประสบอยูใน
ขณะนั้น โดยการพิจารณากลยุทธนั้น สามารถทําใหองคกรบรรลถุึงวัตถุประสงคของกิจการได59

     เซอรโต และ ปเตอร (Certo and Peter) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ 
คือ  กระบวนการทําซ้ําอยางตอเน่ืองที่จะใหบรรลผุล  เพ่ือใหองคกรมีการดําเนินงานที่สอดคลอง
สัมพันธกับสภาพแวดลอมตาง ๆ60  
     ไรท  พริงเคิล  และ  ครอล (Wrigh , Pringle and Kroll)  ไดใหความหมายของการ
บริหารเชิงกลยุทธคือ กระบวนการที่จะทําใหผูบริหารระดับสูง บรรลุผลตามภารกิจและเปาหมาย 
ขององคกร61

     เซอรจิโอวานี (Sergiovanni)  ไดสรุปลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลวา  ควรมี
องคประกอบดังนี้  1)  เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  2)  มีแผนงานทางวิชาการที่ดี  3)  จัดการ
เรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน  4)  มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก  5)  
สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม  6)  มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง  7)  
ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  8)  สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค  และ  9)  ผูปกครองและ
ชุมชนมีสวนรวม62

     ฮิกกิ้น และ วินซ (Higgins and Vincze)  กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  (strategic 
management process) หมายถึง ขั้นตอนการบริหารเพื่อใหบรรลุภารกิจ (mission) ขององคกร  
โดยสรางความสัมพันธระหวางองคกรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  โดยเฉพาะผูที่ไดผล
ประโยชนจากองคกร (stakeholders)  ซึ่งปจจัยในสถานการณสภาพแวดลอมทีมี่ผลกระทบตอ
                                          

  58 Fred R.David, Strategic Management, 6th ed. (New Jer5sey : Prentice-Hall. 
Inc., 1997), 5. 

  59 William F.Glueck, and Lawrence R.Jauch, Business Policy and Strategic 
(New York : McGraw-Hill, 1984), 5. 

  60 Samuel C.Certo, and Paul J.Peter, Strategic Management A Focus on 
Process  (New York : McGraw-Hill, 1991), 5. 

  61 Wrigh Peter, Charles D.Pringle, and Mark J.Kroll, Strategic Management, 
Text and cases  (Massachusetts : Allyn and Bacon, 1992), 4. 

  62 T.J.Sergiovanni, The Principalship : a Reflective Practice Perspective,  2nd 
ed. (Needham Heights : Allyn and Bacon, 1991), 258 - 263. 
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การตัดสินใจ  และกําหนดนโยบายขององคกร  ประกอบดวย  ลกูคา  (customer)  พนักงาน  
(employee)  ชุมชนทองถิ่น  (community)  และผูถือหุน (stockholder)63

     วีลเลน และ ฮังเกอร  (Wheelen and Hunger)  การบริหารเชิงกลยุทธ  (strategic 
management)  หมายถึง  ชุดของการตดัสินใจทางการบริหารและการปฏิบตัิ  ซึ่งกําหนดผลการ
ปฏิบตัิงานระยะยาวขององคกร64

     ทอมปสัน  และ  สตริคแลน  (Thompson and Strickland)  การบริหารเชิงกลยุทธ  
(strategic management) หมายถึง ขั้นตอนของการบริหารที่ประกอบดวย  การกําหนดวิสัยทัศน
เชิงกลยทุธ (strategic vision)   การกําหนดจุดประสงค (setting objective)  การกําหนดกลยุทธ  
(strategic formulation)  และการปฏบิัตติามกลยทุธ (setting objective)  การบริหารเชิงกลยุทธ  
จึงเร่ิมจากวิสัยทัศน  จุดประสงค  และการกําหนดกลยุทธ  แลวบริหารใหเหมาะสม65

     จากความหมายของนักวชิาการดังกลาว สรุปไดวา  การบริหารเชงิกลยุทธ หมายถึง  
กระบวนการตัดสินใจของผูบริหาร เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลวุตัถปุระสงคตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว  โดยพิจารณาสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนนิการขององคกร 
 
ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยทุธ 
     การบริหารเชิงกลยุทธไดกลายเปนหัวใจสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจสมัยใหมที่มี
ความสําคัญตอการบริหารธรุกิจในปจจุบนั  เนื่องจากองคกรตาง ๆ ตองเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งจากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคกร สงผลใหผูบริหารองคกรจะตอง 
มีวิธีการบริหารงานที่ปรับตวั  เปลี่ยนแปลงใหทันตอสถานการณดังกลาว  ทําใหการดําเนินงาน
ขององคกรบรรลุเปาหมายทีไ่ดกําหนดไว  นักวิชาการไดกลาวถงึความสําคัญของการบริหาร
เชิงกลยทุธ  ดังนี้   

  สุพานี  สฤษฎวานชิ  กลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยทุธวา  1)  ชวยให
ผูบริหารไดมีการตื่นตวัตอการเปลี่ยนแปลง  เห็นโอกาสใหม ๆ และขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้น  ทาํให
องคกรสามารถปรับตวัใหเขากับการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมไดดีกวาคูแขงขัน  สามารถ
ใชประโยชนจากโอกาสตาง ๆ ที่เปดให  และใชจุดแขง็ขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด  ทําให
องคกรสามารถอยูรอดและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
                                          

  63 James M.Higgins, and Julian W.Vincze, Strategic management, 5th ed. 
(Florida : The Dryden Press, 1993), 5. 

  64 Thomas L.Wheelen, and David J.Hunger, Strategic Management and 
Business Policy, 8th ed. (New Jersey : Prentice - Hall, Inc., 2002), 2. 

  65 Arthur A.Thompson,Jr., and A.J.Strickland, Strategic management, 14th ed. 
(New York : McGraw-Hill, 2003), 6. 
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ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได  2)  ชวยใหองคกรมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน  เห็นแนวทางที่องคกร
จะตองปฏิบตั ิ ทําใหองคกรแข็งแกรง  ประสบความสําเร็จ  โดยมุงไปสูวตัถุประสงคเดียวกันและ
เจริญเตบิโตตอไป  3)  เปดโอกาสใหผูบริหารในระดบัตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหาร  ทําใหได
พัฒนาความคดิ  และชวยลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได  4)  ชวยใหองคกร
สามารถคาดการณปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยผูบริหารมีการทํางานในลักษณะ  Proactive  
ทําใหองคกรสามารถปรับตวัไดดีกวาคูแขง  และ  5)  ชวยใหผูบรหิารสามารถยกระดับผลการ
ปฏิบตัิงานขึ้นมาได  ทําใหองคกรสามารถบรรลุทั้งประสิทธิภาพ (efficiency) คือ การมีตนทุนใน
การดําเนินงานที่ต่ํากวา และมีประสิทธิผล (effectiveness) คือ บริหารงานบรรลุผลตามวัตถปุระสงค
ที่ตั้งไว  ถาไดมีการบริหารกลยุทธที่ถูกตองเหมาะสม ทั้งในชวงของการกําหนดกลยุทธ  การนํา 
แผนไปปฏิบตั ิ และควบคุมติดตามผล66

     พวงรัตน  เกษรแพทย  กลาววา  การวางแผนกลยทุธ  เนนการวางแผนที่มุงไปใน
อนาคต  มีกระบวนการคิดหาวิธีการที่ดีที่สุด  โดยใหความสําคัญกับผลกระทบจากปจจัย สภาพ 
แวดลอมทั้งภายนอกและภายใน  ตลอดจนทุกมิติขององคกร  และมีการยอมรับรวมกันของคน
ในองคกร  จึงอาจกลาวไดวา  การวางแผนกลยุทธมีความจําเปนอยางมากสําหรับผูบริหารที่มุง 
หวังผลสําเร็จในการดําเนินงาน  ในองคกรที่ซับซอนหรือองคกรที่ตองไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมภายนอก67

     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ กลาวถึงความสําคัญของการวาง 
แผนกลยุทธไววา  การวางแผนกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหหนวยงานพัฒนาตนเอง
ไดทันกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  เพราะการวางแผนกลยุทธใหความสําคัญ
กับการศึกษา  วิเคราะหบรบิท  และสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานเปนประเดน็สําคัญ  ชวย
ใหหนวยงานภาครัฐในทุกระดับมีความเปนตวัเองมากขึ้น  รับผิดชอบตอความสําเร็จและความ
ลมเหลวของตนเองมากขึ้น  การวางแผนกลยุทธเปนรปูแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจาย
อํานาจ  ซึ่งเปนกระแสหลกัในการบริหารภาครัฐในปจจุบัน  และสอดคลองกับสํานักงานคณะ 
กรรมการขาราชการพลเรือน  ไดเตรียมออกระเบียบกาํหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกระดับ มีการ
จัดทําแผนกลยุทธเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางานสูมิติใหมของการปฏิรูประบบราชการ  
และเปนเงื่อนไขหนึ่งของการจัดระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (Performance - Based 
Budgeting : PBB)  ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัด  จัดทํา
กอนที่จะกระจายอํานาจดานงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณเปนเงินกอนลงไปใหหนวย 
                                          

  66 สุพานี  สฤษฎวานชิ, การบริหารเชิงกลยทุธ (กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, 
2544), 12. 

  67 พวงรตัน  เกษรแพทย, การวางแผนกลยุทธสําหรับนักการศึกษา (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 
24. 
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งาน  ใหความสําคัญตอการกําหนด  “กลยุทธ”  ที่ไดมาจากการคิดวิเคราะหแบบใหม ๆ ที่ไมผกู
ติดกับปญหาเกา ๆ ในอดีต  ไมเอาขอจํากัดทางดานทรัพยากรและงบประมาณมาเปนขออาง  
ดังนั้น การวางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนแบบทาทายความสามารถ  เปนรูปแบบการวาง 
แผนที่ชวยใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคทางเลือกใหมไดดวยตนเอง  จึงเปนการวางแผนพัฒนาที่
ยั่งยืน68

     พัชรา  ม่ังชม  กลาววา  ความสําคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ  มีดังนี้ 
     1. ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและกําหนดทิศทางในอนาคตทีช่ัดเจน  ทําใหผูใต 
บังคับบัญชาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
     2. ชวยสรางความสอดคลองของการดําเนินการภายในองคกร และทําใหหนวยงาน
ขององคกร  มุงไปสูวตัถุประสงคเดียวกนั 
     3. เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหาร   ทําใหไดพัฒนา
ความคิด  และชวยลดการตอตานการเปลีย่นแปลงที่อาจเกิดขึ้นได 
     4. ชวยใหองคกรสามารถคาดการณปญหาจากการเปลี่ยนแปลง       ทั้งภายในและ 
ภายนอกองคกรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
     5. ชวยใหผูบริหารระดับสูง  สามารถบริหารองคกรไดอยางกวางขวาง  ทําใหชวย
ลดความเสีย่งได69

     ศิริวรรณ  เสรีรัตน  กลาววา  ความสําคัญในการบรหิารเชิงกลยุทธ  มีดังนี้ 
     1. การบริหารเชงิกลยุทธ  มีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร (strategic 
management is aimed toward achieving organization wide goals)  ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
จะตองเขาใจเปาหมายขององคกรวา  ตองการบรรลุความตองการสูงสุดในทองถิ่นหรือความ
ตองการในระดับโลก (global) 
     2. การบริหารเชงิกลยุทธ  จะเกี่ยวของกับผูที่ไดประโยชนจากองคกร (strategic 
management considers a broad range of stakeholders)  และผูที่ไดผลประโยชนจากองคกร  
(stakeholders)  
     3. การบริหารเชงิกลยุทธ นํามาซึ่งขอบเขตหลายชวงเวลา (strategic management 
entails multiple time horizons)  ผูบรหิารควรศึกษาความตองการขององคกรในระยะยาวและ
ระยะสั้นดวย 

                                          
  68 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  การวางแผนกลยุทธจัด

การศึกษาภาคบังคับ  9  ป (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),  32 - 33. 
  69 พัชรา  ม่ังชม, นโยบายธุรกิจการบริหารเชิงกลยทุธ (พิษณุโลก : ภาควิชาบริหาร 

ธุรกิจและสหกรณ  คณะวทิยาการจัดการ,  สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม,  2540),  36. 
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     4. การบริหารเชงิกลยุทธ  จะเกี่ยวของทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (strategic 
management is concerned with both efficiency and effectiveness)  การใชวธิกีาร (means)  
ที่มีประสิทธิภาพ (efficiency)  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธผิล  (effectiveness)70

     บุญเลศิ  เยน็คงคา  กลาววา  ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยทุธ  มีดังนี้ 
     1. ชวยใหองคกรรูวัตถุประสงคและภารกิจในอนาคตอยางชัดเจน 
     2. ชวยใหการดําเนินงานสอดคลองกันในหนาที่ตาง ๆ ภายในองคกร  เพ่ือนําไปสู
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
     3. เปดโอกาสใหผูบริหารระดบัตาง ๆ    มีสวนรวมในการบริหาร   มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  เพ่ือพัฒนาองคกร 
     4. ชวยใหองคกรสามารถคาดการณถึงปญหาที่จะเกิดขึน้  แลวเปลี่ยนแปลงปญหา
ใหเปนโอกาสที่จะดําเนินธุรกิจในอนาคต 
     5. ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทศันที่กวางไกล  สามารถตัดสนิใจไดอยางรอบคอบ  และ
สามารถลดความเสี่ยงได71

     จินตนา  บุญบงการ  กลาววา  ความสาํคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ  มีดังนี้ 
     1. กาํหนดทิศทางองคกร  กระบวนการบรหิารเชิงกลยุทธ  ชวยใหผูบริหารเกิด
ความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลง  และมีวสิัยทัศนตออนาคต  ทําใหสามารถกําหนดวัตถปุระสงค
และทศิทางการดําเนินงานของธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 
     2. สรางความสอดคลองในการปฏิบตัิ  การบริหารเชิงกลยทุธใหความสนใจกับการ
กําหนด  การประยุกต  การตรวจสอบ  และการควบคมุกลยุทธขององคกร 
     3. สรางความพรอมใหแกองคกรการศึกษา    การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการ
กําหนดกลยุทธ ชวยใหผูบริหาร  ผูจัดการในสวนตาง ๆ และสมาชิกขององคกร เกิดความเขาใจ
ในภาพรวมและศักยภาพของธุรกิจ  ตลอดจนอิทธิพลของปจจัยแวดลอมที่มีตอองคกร72 

  ทศพร  ศิรสิัมพันธ  ไดสรุปความสําคัญและความจําเปนในการวางแผนเชิงกลยุทธ
วา  การวางแผนเชิงกลยทุธเปนเร่ืองทีมี่ความจําเปนอยางมากสําหรับผูบริหารองคกรสมัยใหม  
ที่มุงหวังผลสาํเร็จในการดําเนินงาน  เน่ืองมาจาก 

 

                                          
  70 ศิรวิรรณ  เสรีรัตน  และคณะ, การบรหิารเชิงกลยุทธและกรณีศึกษา  (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2542), 52 - 53. 
  71 บุญเลิศ เยน็คงคา, การจัดการศึกษาเชงิกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : วีเจพริ้นติ้ง, 2544), 

13. 
  72 จินตนา บญุบงการ, การจัดการเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2544), 16. 
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     1. สภาพแวดลอมของประเทศ  มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตวัอยางรวดเร็วใน
หลาย ๆ ดาน  เชน  การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกจิจากภาคเกษตรกรรมสูภาค 
อุตสาหกรรม  การบริการมีการเชื่อมโยงการคาและการลงทุนกับตางประเทศมากขึ้น  เกิดการ
ปรับเปลี่ยนขัว้อํานาจทางการเมืองจากทหารและขาราชการประจํา สูนักการเมืองและนักธุรกิจ  
การขยายตัวของชุมชนเมือง   และการหดตัวของชุมชนชนบท   การเปลี่ยนแปลงคานิยมในการ
บริโภคและวถิชีีวติ  เปนตน  กอใหเกิดผลกระทบทั้งทีเ่ปนโอกาสและอุปสรรคตอองคกร 
     2. ผูบริหารขององคกร  มีความจําเปนที่จะตองพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  ไมวาจะเปนเงินงบประมาณ  บุคลากร  ตลอดจนเครื่องมือ
อุปกรณตาง ๆ รวมทั้งจะตองผนึกกําลังและประสานการดําเนินงานภายใน  ใหเปนไปในทศิทาง
เดียวกัน  เพ่ือใหสามารถเผชิญกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได 
     3. การขยายตัวและความสลบัซับซอนขององคกร ทําใหผูบริหารขององคกรจะตอง
พยายามกําหนดทิศทาง  จุดมุงหมาย  วัตถุประสงค  และแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน73 
     แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ สมยศ  นาวีการ ที่กลาวถึงความสําคญัของการบรหิาร 
เชิงกลยทุธ  วา 
     1. การบริหารเชงิกลยุทธจะชวยใหหนวยงานขององคกรมุงไปสูวตัถุประสงคอยาง
เดียวกัน  ถาปราศจากแนวทางที่กําหนดโดยการบริหารเชิงกลยุทธแลว  หนวยงานขององคกร
มักจะโนมเอียงไปสูทิศทางที่แตกตางกัน 
     2. การบริหารเชงิกลยุทธ     บังคับใหผูบรหิารตองมีประสิทธิภาพและตระหนกัถึง
สภาพแวดลอมมากขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธจะปลูกฝงนิสัยการใชความคิดและการมองอนาคต
แกผูบริหาร 
     3. การบริหารเชงิกลยุทธ   ไมเพียงแตสนบัสนุนความผกูพันในสวนของผูบริหารที่
มีสวนรวมเทานั้น แตจะชวยลดการตอตานในสิ่งที่ผูใตบังคบับัญชาไมเขาใจ ซึง่สวนใหญจะ
ยอมรับการตดัสินใจ  เม่ือเขาใจถึงปจจัยที่มีอยูอยางจํากัดและในทางเลือกที่จะเปนไปได74

     พัชรา  ม่ังชม  กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธ มีความสําคัญและกอใหเกิดประโยชน
ตอองคกร คือ   
     1. ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและกําหนดทิศทางในอนาคตทีช่ัดเจน    ทําใหผูใต 
บังคับบัญชาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     2. ชวยสรางความสอดคลองของการดําเนินการภายในองคกร และทําใหหนวยงาน 
ขององคกรมุงไปสูวตัถุประสงคเดียวกัน 

                                          
  73 ทศพร  ศิรสิัมพันธ,  การวางแผนเชิงกลยุทธ,  12. 
  74 สมยศ  นาวีการ,  การบริหารเชิงกลยทุธ   (กรุงเทพฯ : ดอกหญา, 2540), 24. 
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     3. เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหาร   ทําใหไดพัฒนา
ความคิดและชวยลดการตอตานการเปลีย่นแปลงที่อาจเกิดขึ้นได 

  4. ชวยใหองคกรสามารถคาดการณปญหา  จากการเปลีย่นแปลงทั้งภายในองคกร
และภายนอกองคกรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
     5. ชวยใหผูบริหารระดับสูงสามารถบริหารองคกรไดอยางกวางขวาง ทาํใหชวยลด
ความเสี่ยงได75  
     จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน  กลาวถึงความสําคัญของการบริหาร
เชิงกลยทุธ  มีดังนี้ 
     1. กําหนดทิศทางขององคกร (set direction) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ชวย
ใหผูบริหารเกดิความเขาใจตอการเปลีย่นแปลงและมีวสิัยทัศนตออนาคต  ทําใหสามารถกําหนด
จุดประสงค  และทศิทางการดําเนินงานของธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 
     2. สรางความสอดคลองในการปฏิบัติ  (harmony)  การบริหารเชิงกลยุทธใหความ
สนใจกับการกําหนด  การประยุกต  การตรวจสอบ  และการควบคุมกลยุทธขององคกร ที่
ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญตาง ๆ รวมเขาดวยกัน   แนวคิดนี้กอใหเกิดวิสัยทัศนและความ
เขาใจรวมกัน  ในจุดประสงคและแนวทางการดําเนินธุรกิจ  ซึ่งจะทําใหเกิดวิสัยทัศนและความ
เขาใจรวมกันในจุดประสงค  และแนวทางการดําเนินธุรกิจ  ซึ่งจะทําใหการจัดสรรทรัพยากรและ
การดําเนินงานเปนเอกภาพ  และเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 
     3. สรางความพรอมใหแกองคกรการศึกษา (provide readiness)  การศึกษา  การ
วิเคราะหสภาพแวดลอม  และการกําหนดกลยุทธ  ชวยใหผูบริหาร  ผูจัดการในสวนตาง ๆ  และ
สมาชิกขององคกรเกิดความเขาใจในภาพรวม  และศักยภาพของธุรกิจ  ตลอดจนอิทธิพลของ
ปจจัยแวดลอมที่มีตอองคกร  ทําใหองคกรมีความพรอมตอการเปลีย่นแปลง  หรือความทาทาย
ของสถานการณที่จะเกิดขึ้น 
     4. สรางประสิทธภิาพในการแขงขัน (improve competitive efficiency) การจัดการ
เชิงกลยทุธชวยสรางประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันใหแกธุรกิจ   เนื่องจากการดําเนิน 
งานเชิงกลยุทธ   ชวยพัฒนาความสามารถของผูบริหาร   ขณะเดียวกันก็ชวยเตรียมความพรอม  
และพัฒนาศกัยภาพแกสมาชิก ตลอดจนชวยสรางความเขาใจและแนวทางรองรบัการเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดลอมและคูแขงขัน  ประการสําคัญ  การจัดการเชิงกลยุทธชวยใหผูเกี่ยวของเขาใจ
ในภาพรวม ความตองการขององคกร และความสามารถในปจจุบันขององคกร  จึงทําใหสามารถ

                                          
  75 พัชรา  ม่ังชม, นโยบายธุรกิจการบริหารเชิงกลยทุธ, 36. 
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จัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงานและเปาประสงค ซึ่งจะชวยใหธุรกิจดําเนินไดอยางเหมาะสม  
และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ76

     ชนินทร  ชุณหพันธรักษ  กลาววา  ความสําคัญของการบริหารเชงิกลยุทธ มีดังนี้ 
     1. การบริหารเชงิกลยุทธทําใหผูบริหารสามารถวางแผนลวงหนาทันตอเหตุการณ  
สามารถแขงขนักับคูแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     2. ทําใหสามารถวิเคราะหตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคกร  
ทําใหการกําหนดกลยุทธในระดับตาง ๆ มีประสิทธิภาพ 
     3. การบริหารเชงิกลยุทธทําใหผูบริหารระดับสูง  ระดับกลาง   และพนักงานในทุก
ระดับปฏบิัติงานตามที่ไดรบัมอบหมายอยางมีทิศทางเดียวกัน   สงผลทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน 
     4. การบริหารเชงิกลยุทธ  จะชวยใหองคกรสามารถกําหนดจุดประสงคและทศิทาง 
การดําเนินงานในอนาคตมคีวามชัดเจน  โดยมุงการดําเนินงานทั้งในปจจุบันและในอนาคต  และ
สามารถทําใหองคกรสามารถดําเนินงานตามทิศทางที่กาํหนดไวลวงหนา ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน77 
     จากความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธทีน่ักวชิาการกลาวมา  พอสรุปไดวา  การ
บริหารเชิงกลยุทธมีความสาํคัญตอการบริหารงานในปจจุบันเนื่องจากการที่องคกรตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
จะตองมีวิธีการที่จะทําใหผูใตบังคบับัญชาทํางานไดอยางมีประสิทธิผล    รูถึงการเปลี่ยนแปลงที่
จะมีขึ้นในอนาคต  สงผลใหผูบริหารปรบัเปลีย่นวธิีการบริหารงานใหทนัตอสถานการณ สามารถ
กําหนดทิศทางขององคกรในอนาคตไดอยางชัดเจน    เพ่ือใหองคกรไดบรรลุผลตามเปาหมายที่
กําหนด     โดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางใกลชิด    เพ่ือ
กําหนดกลยุทธ และนํากลยุทธทีว่างไวไปปฏิบตัิ  พรอมทั้งประเมินและควบคุมกลยุทธทีเ่กิดจาก
กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม ทําใหองคกรบรรลุวตัถุ 
ประสงคตามเปาหมายที่กําหนด  
 
 
 
 
                                          

  76 จินตนา  บญุบงการและณัฎฐพันธ  เขจรนันทน, การจัดการเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพ 
มหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548),  16. 

  77 ชนินทร  ชุณหพันธรักษ,  นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงธุรกิจ  (กรุงเทพฯ : 
ศูนยเอกสารและตํารา  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2544), 9 - 10. 
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  จากความสําคัญที่นักวชิาการกลาวมาสรุปไดวา การบริหารเชิงกลยุทธมีความสาํคัญ
ดังนี้ 
     1. ชวยใหองคกรสามารถคาดการณถึงปญหาและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
     2. การบริหารเชงิกลยุทธเอ้ืออํานวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและทศิทางในอนาคต
ที่ชัดเจน 
     3. การบริหารเชงิกลยุทธ เปนเครื่องชวยที่สําคัญที่ชวยใหผูบริหารระดับสูงสามารถ
บริหารองคกรในขอบเขตทีก่วางได  เทากับชวยลดความเสี่ยง 
     4. สามารถปรับเปลี่ยนองคกร ใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภาย 
นอกได  ทําใหมีผลตอบแทนขององคกรที่สูงกวาคูแขง  เพราะมีขอไดเปรียบในการแขงขันที่
เหนือกวาและยั่งยืนกวา 
     5. เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหาร   ทําใหไดพัฒนา
ความคิด  และชวยลดการตอตานตอการเปลี่ยนแปลงทีอ่าจเกิดขึ้นได 
     6. การบริหารเชงิกลยุทธ  ชวยใหนักบริหารวางแผนกลยทุธไดดีและงายกวาเดิม 
     7. ชวยใหผูบริหารสามารถยกระดับผลการปฏิบตัิใหดีขึ้นได 
 
หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ 
     นกัวิชาการหลายทานไดกลาวถึง  หลักการบริการเชิงกลยุทธ  ไวดังนี้ 
     จินตนา  บุญบงการ  กลาวถึง หลักการของการบริหารเชิงกลยทุธวา  ผูบริหารระดับ 
สูงในฐานะผูนาํ (leader)  และผูตัดสินใจ (decision maker)   จะสามารถนําพาหนวยงานใหผาน
กระแสพลวัตรของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว78

     ไพโรจน  ปยวงษวัฒนา กลาวถึง หลักการของการบริหารเชิงกลยทุธวา  เปนการจัด 
การภายใตสภาพแวดลอมที่เปลีย่นแปลง  และมีทิศทางที่ไมแนนอน  ผูบริหารตองเขาใจพลวตัร 
(dynamic) ของการเปลี่ยนแปลง  รวมทัง้สามารถคาดเดาและกําหนดทิศทางขององคกร  นําพา
องคกรไปสูจุดหมายตามที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ79

     พิบูล  ทีปะปาล   กลาวถงึ หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ  เปนการกําหนดแนว 
ทางหรือวิถีทางในการดําเนินงานขององคกรเพื่อใหงานบรรลุผลตามเปาประสงคหรือจุดประสงค
ที่กําหนดไว  ซึ่งการกําหนดแนวทางหรอืทิศทางในการดําเนินงานนั้น  ผูบริหารจําเปนจะตองทํา

                                          
  78 จินตนา  บญุบงการ, การจัดการเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544), 1. 
  79 ไพโรจน   ปยวงษวัฒนา,  การจัดการเชิงกลยุทธ,   พิมพครั้งที่  2    (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 1. 
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การวิเคราะหและประเมินปจจัยตาง ๆ ที่เกิดจากสภาพแวดลอม  ทั้งภายในและภายนอกองคกร  
เพ่ือจัดทําแผนดําเนินงานที่เหมาะที่สุด  เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคทีว่างไวอยางมีประสิทธิภาพ80

     สมยศ  นาวกีาร  กลาวถึง  หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ  จะมุงตรวจสอบและ
ประเมินทั้งโอกาสและอุปสรรคภายใน   สภาพแวดลอมภายนอก  และจุดแข็งและจุดออนภายใน 
สภาพแวดลอมองคกร81

     พัชรา  ม่ังชม    กลาวถึง   หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ   จะเกี่ยวของกับการ
บริหารองคกรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายนอก  โดยการกําหนดจุดประสงคและแผนงาน
ตาง ๆ และทีส่ําคัญเปนการวางแผนระยะยาว82

     สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน   กลาวถึง   หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ   เปนการ
กําหนดกลยุทธที่เหมาะสม  และสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  โดย
คํานึงถึงจุดออน  จุดแข็งขององคกร83

     สุพานี  สฤษฎวานชิ  กลาวถึง  หลักการของการบรหิารเชิงกลยุทธ  จะเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจเชิงบริหารและการดําเนินการ   ที่จะกําหนดผลการปฏิบตัิขององคกรในระยะยางให
เกิดขึ้นตามทีก่ําหนด84

 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (strategic management process) 
     นักวิชาการทั้งชาวไทยและตางประเทศ ไดกําหนดตัวแบบหรือขัน้ตอน  กระบวนการ 
บริหารเชิงกลยุทธ  ไวดังนี้ 
     สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน  ไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธวา  
การที่ผูบริหารตองการความสําเร็จในอนาคตไดนั้น   จะตองเร่ิมตนดวยการศึกษาการบริหารเชงิ 
กลยุทธ (strategic management process)  จะเปนเครือ่งมือของผูบริหารในการกําหนดทิศทาง
และการปฏบิตัิงานในระยะยาว  ประกอบดวยขั้นตอนการบริหาร  3  ขั้นตอน  คือ   

                                          
  80 พิบูล  ทปีะปาน,  การจัดการเชิงกลยทุธ   (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, 2546), 10. 
  81 สมยศ  นาวีการ,  การบริหารเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ,  พิมพครั้งที่  4  

(กรุงเทพฯ : ผูจัดการ, 2540). 
  82 พัชรา  ม่ังชม, นโยบายธุรกิจการบริหารเชิงกลยทุธ, 22. 
  83 สมชาย  ภคภาสนววิัฒน, การบริหารเชิงกลยุทธ   (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพรินทติ้ง

แอนดพับลิชชิง่ จํากัด, 2544),  32. 
  84 สุพานี  สฤษฎวานชิ,   การบริหารเชิงกลยุทธ แนวคิดและทฤษฎ,ี   พิมพครั้งที่  2 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 3. 
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  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ เปนพ้ืนฐานของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา  องคกรจะประสบความสําเร็จตามที่ไดวางไวประกอบดวย  3  ขั้นตอน
คือ 

  1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร   คือ   การวิเคราะหถงึการเปลี่ยน 
แปลงของสภาพเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  อุตสาหกรรม และธุรกิจที่จะเกิดขึน้ในอนาคต โดย
พิจารณาถึงทิศทางการเปลีย่นแปลงทั้งในระยะสั้น  ระยะกลาง  และระยะยาว  เพ่ือหาขอสรุปวา  
ถาการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมสงผลกระทบตอองคกรในเชงิบวกถือวาเปนโอกาส    แต
ถากระทบตอองคกรในเชิงลบถือวาเปนอุปสรรค  

  2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรคือ การพิจารณาถึงโครงสรางองคกร
ทรัพยากรตาง ๆ ขององคกรเพ่ือประเมินใหทราบถึงกําลังความสามารถที่จะดําเนินงานใหสําเร็จ
ภายใตสภาวะแวดลอมที่เปนอยูและเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนดาน การเงิน  เทคโนโลยี  สถานที่ 
ตั้ง  ฐานลูกคา เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงแลวจะเปนจุดออนหรือจุดแข็ง และ 

  3. การวิเคราะหทัศนคติ  คานยิม  ความคาดหวัง   ตลอดจนวัฒนธรรมขององคกร  
เพราะการที่จะดําเนินแนวนโยบายหรือการวางแผนกลยุทธใหไดผลนั้น       จําเปนตองคํานึงถึง
ขอเท็จจริงในการทําแผนใหสามารถปฏบิัติได     สวนแนวความคดิคานิยมในองคกรอาจมีความ
แตกตางหรือขัดแยงกัน        จึงตองคํานึงถึงบทบาทและอํานาจที่จะผลักดันแนวนโยบายใหเปน
ผลสําเร็จ   

  การวิเคราะหเชิงกลยุทธนั้น  มีเปาหมายสําคัญคือ  การกําหนดตําแหนงทางกลยุทธ 
โดยพิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและขอเท็จจริงในจุดออนและจุดแขง็
ขององคกร ตลอดจนคานิยมตาง ๆ เพ่ือที่จะทําใหการวางตําแหนงมีความสอดคลองกันสามารถ
ปรับตวัไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอันเหมาะสม 

  ขั้นตอนที่  2 การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ  เปนขั้นตอนหลังจากที่ไดวิเคราะห
เชิงกลยทุธแลว  ในขั้นตอนนี้ประกอบดวย 
     1. การกําหนดแนวทางหรือทางเลือกทางกลยุทธ (strategic option) กลาวคือ  
ภายหลังจากที่ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน     ตลอดจน
คานิยมขององคกรแลว  จะเปนขั้นตอนที่จะดูถึงความเปนไปไดในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
องคกร    เพ่ือใหไปสูแนวทางที่จะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม   และตั้งอยู
บนพื้นฐานของจุดออน  จุดแข็ง  และความเปนไปไดของการนําไปปฏิบัติ    บนพื้นฐานของการ 
ศึกษาคานิยมของกลุมตาง ๆ การกําหนดทางเลือกเชิงกลยุทธนั้น      ยอมหมายถึงการกําหนด
ทิศทางกลยุทธ (strategic direction)  กลาวคือ   เปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคกร
ไปสูอนาคต  เปนการกําหนดทิศทางระยะยาวของการพัฒนาองคกร   ตลอดจนการกําหนดแนว 
ทางหรือกลยุทธในทางเลือกตาง ๆ เพ่ือที่จะบรรลุสูทิศทางที่ไดกําหนดไว  และ 
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     2. การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ       เม่ือมีการกําหนดทางเลือกในเชิงกลยทุธ
หลาย ๆ แนวทางแลว   จะมาสูขั้นตอนศกึษาถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทาง  
กลาวอีกนัยหน่ึงคือ  เปนการประเมินถึงทางเลือกที่ดีที่สุด   แนวทางเลือกที่ดีที่สดุนั้นจะตองเปน
แนวทางทีค่ํานึงถึงจุดออนจุดแข็งขององคกรและความเปนไปไดที่จะมีการปฏิบัตบินพ้ืนฐานของ
คานิยม    และเปนแนวทางที่สามารถดําเนินไปอยางสอดคลองกับโอกาสที่เปดกวางของอนาคต  
ตลอดจนเปนแนวทางที่สามารถจะหลีกเลี่ยง     หรือปองกันภยันตรายของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม  แนวทางดังกลาวอาจจะเรียกวา   “กลยุทธทีเ่หมาะสมที่สุด” (strategic fit)  โดย
สรุป ในการประเมินทางเลอืกเชิงกลยุทธนั้นเปาหมายที่สําคัญที่สุดก็คือตองการที่จะดูถึงกลยทุธ
หรือแนวทาง     หรือนโยบายที่เหมาะสมที่สุดในความเปนไปได     และแนวทางที่สามารถสราง
ความกาวหนาใหกับองคกรไดดีที่สุด 
     ขั้นตอนที่ 3 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  ภายหลังจากที่ไดมีการตัดสินใจในการกําหนด
กลยุทธและทศิทางในการพฒันา หรือที่เราเรียกวา  “ทิศทางกลยทุธ” (strategic direction)  ก็จะ
มาสูขั้นตอนการนํากลยุทธไปปฏิบตัิ ซึ่งเปนขั้นตอนทีจ่ะมีการวางแผนใชทรัพยากร ไมวาจะเปน
ดานการเงิน  การกําหนดบุคลากร  หรือการสรางโรงงานหรือเครือขาย  นอกจากนั้นยังหมายถึง
ขั้นตอนการจดัโครงสรางองคกรที่เหมาะสมเพื่อสามารถนําเอาแนวทางหรือกลยุทธที่ไดตัดสินใจ
นําไปปฏิบตัิ  นอกจากนี้ยังหมายถึง   องคประกอบในการจัดแบงโครงสรางองคกร   รวมทั้งการ
กําหนดระบบในการบริหาร ตลอดจนการกําหนดระบบเกี่ยวกบัสารสนเทศ และการสรางคานิยม
หรือวัฒนธรรมขององคกร85

     ธงชัย  สันตวิงษ  ใหแนวคิด  กระบวนการบริหารเชงิกลยุทธ  ประกอบดวย 
     1. การวิเคราะหเพ่ือการจัดการเชิงกลยทุธ   
     1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (analysis of external environment) 
คือ การตรวจสอบโดยละเอยีดเกี่ยวกบัปจจัยทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยี  
ซึ่งองคกรตองเก่ียวของในขณะทําธุรกิจ  และทําการประเมินใหเห็นถึงโอกาส (opportunities) 
และขอจํากัด (threats) 
     1.2 การวิเคราะหโดยละเอียดเกีย่วกับทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูภายในและจุด
แข็ง (strengths) และจุดออน (weakness)  เพ่ือประเมินใหทราบถึงกําลังความสามารถที่มีอยูจะ 
ชวยใหการดําเนินงานตาง ๆ ดําเนินตอไปได  และสามารถประสบความสําเร็จไดภายใตเง่ือนไข
ของสภาวะแวดลอมขององคกรที่เปนอยูและเปลี่ยนแปลงไปดวย 
     1.3 การรับรูถึงคานิยมสวนบคุคล และวตัถุประสงคสวนตวัของกลุมบุคคลที่มี
อํานาจ (personal values)    รวมทั้งบุคคลฝายตาง ๆ ที่ยังคงมีอํานาจและอิทธิพลอยู    ภายใน
                                          

  85 สมชาย  ภคภาสนววิัฒน, การบริหารเชิงกลยุทธ   (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพรินทติ้ง
แอนดพับลิชชิง่ จํากัด, 2544),  105. 
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แวดวงองคกร  เพราะคานิยมสวนตวัของบุคคลเหลานีเ้ปนผูตัดสินใจที่สําคัญ  ซึ่งจะมีผลกระทบ
ตอทางเลือกกลยุทธ    ดังนั้น เพ่ือใหกลยทุธเปนที่ยอมรับโดยคณะบคุคลเหลานี้  ผูบริหารทีว่าง 
แผนกลยุทธจึงควรรับรูคานยิมดังกลาว   และปรบักลยทุธใหสอดคลองกับคานิยมและความชอบ
สวนบคุคลจนเปนที่ยอมรับได   และการพิจารณาตกลงใจเกี่ยวกบัความรับผิดชอบขององคกรที่
พึงมีตอสงัคม 
     2. การวางแผนเชิงกลยุทธและกระบวนการบริหาร  โดยมีวัตถุประสงค คือ 
     2.1 การกําหนดจุดมุงหมาย    และวัตถุประสงคทางกลยุทธ   (mission and 
strategic objectives) คือ  การพิจารณาตกลงใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายของกิจการ 
     2.2 การกําหนดแผนงานหลัก   นโยบาย   และกลยุทธชวย   (major plans 
policies and substrategies) หมายถึง  การแจกแจงออกเปนแผนงานหลักตาง ๆ ที่จําเปนเพือ่ 
ใหการทํางานบรรลุผลตามวัตถุประสงคทางกลยุทธ  และเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว 
     3. การปฏิบตัิตามกลยุทธ  นับวามีความสาํคัญโดยตรงตอความสําเรจ็ของกลยุทธ  
ทั้งนี้เพราะกลยุทธที่ดีนั้นจะบรรลุผลสําเรจ็ได     ยอมตองสามารถไดรับการปฏิบตัิทีลุ่ลวงไปได  
ปจจัยสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบตังิานทั้งหลาย คือ   วัฒนธรรมองคกรที่มีอยู  โครงสราง
องคกรที่จัดไว และคุณภาพทรัพยากรมนษุย ตลอดจนความพรอมและความเหมาะสมของระบบ
และกระบวนการบริหารงาน    เหลานี้ตางก็จะเปนเครื่องมือใหผูบริหารได    ทั้งที่เปนผูบริหาร
ระดับกลางและผูบริหารที่อยูต่ําลงไป  ไดใชสําหรับการทํางานรวมกนั 
     4. การประเมินกลยุทธ  เปนหนาที่สําคญัของผูบริหารระดับสูง  ที่จะทําการ
ประเมินถึงกลยุทธตาง ๆ ขององคกร  และกลยุทธทางธุรกิจทั้งหลายที่พึงตองการทราบ  วาเม่ือ
ไดจัดวางกลยทุธไวอยางดีแลว  ก็ตองมีการวิเคราะหตรวจสอบโดยตลอด  เกี่ยวกับผลที่ออกมา
ของกลยุทธทีก่ําลังใชอยูในปจจุบัน86

     สมยศ  นาวกีาร  กลาวถึง  กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  ประกอบดวย 
     1. การประเมินจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคขององคกร 
     จุดแข็ง  คือ   ขอไดเปรียบภายในขององคกรที่สนับสนนุการบรรลวุตัถุประสงค
ขององคกร  สวนจุดออนจะตรงกันขามกับจุดแข็ง 
     โอกาส   คือ      สถานการณภายนอกที่ใหโอกาสตอการบรรลวุตัถุประสงคของ
องคกร  อุปสรรคจะอยูตรงกันขามกับโอกาส 
     อุ

                                         

ปสรรค คือ สถานการณภายนอกที่สรางอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงค
ขององคกร   

 
  86 ธงชัย  สันติวงษ, พฤติกรรมองคกร  (กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช 

จํากัด, 2544). 
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กระบวนการประเมินจุดแขง็  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคขององคกร  จะถูก
เรียกกันโดยทัว่ไปในโลกของธุรกิจวา “การวิเคราะห SWOT”  การวิเคราะห SWOT จะใหขอมูล
แกผูตัดสินใจภายในองคกรเพื่อใชเปนรากฐานการตัดสินใจ การวิเคราะห SWOT ชวยใหองคกร
แสวงหาประโยชนจากโอกาสและตอสูกับอุปสรรคในอนาคตได 
     2. การกําหนดภารกิจขององคกร  ทุกองคกรจะตองมีภารกิจ 
     ภารกิจ คือ   เหตุผลการดํารงอยูขององคกร  การกําหนดภารกิจขององคกร  มี
ความสําคัญเปนอยางมาก     เพราะภารกิจจะกําหนดขอบเขตการดาํเนินงานขององคกร   ถอย
แถลงของภารกิจอาจจะเขียนไวอยางกวาง ๆ หรือแคบ ๆ    การเขียนถอยแถลงของภารกิจจะมี
ผลกระทบตออนาคตขององคกร 
     3. การกําหนดปรัชญาและนโยบายขององคกร    ซึ่งจะแสดงใหเห็นถงึคานิยมและ
ความเชื่อขององคกร     ซึ่งจะถูกใชเปนแนวทางของพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนภายในองคกร  
บริษทัทั้งหลายไดกําหนดแนวทางการบรหิารไวเปนลายลักษณอักษร      เพ่ือสะทอนใหเห็นถงึ
ปรัชญาขององคกร   นโยบายขององคกรจะใหแนวทางที่กําหนดแกสมาชิกทุกคนภายในองคกร  
นโยบายจะสรางขอจํากัดอยางกวาง ๆ ในการตัดสินใจของผูบริหาร 
     4. การกําหนดวัตถุประสงคเชงิกลยุทธ คือ ผลสําเร็จที่องคกรโดยสวนรวมตองการ
บรรลุ  ภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง   วัตถปุระสงคเชิงกลยุทธจะถูกถายทอดเปนผลสําเร็จที่เฉพาะ 
เจาะจง  เพ่ือการบรรลุภารกิจขององคกร 
     5. กาํหนดกลยุทธขององคกร กลยุทธ คือ หนทางไปสูจุดหมาย กลยุทธขององคกร
จะชี้ใหเห็นถึงวิธีการบรรลวุตัถุประสงคเชงิกลยุทธขององคกร ขั้นตอนของการบริหารเชิงกลยุทธ  
และการเลือกกลยุทธขององคกรที่ดีที่สุด กลยุทธขององคกรจะมีอยู  4  ระดับ คือ สังคม  บริษัท  
ธุรกิจ  และหนาที่ 
     6. การดําเนินกลยุทธขององคกรจะตองครอบคลุมทุกดานของกระบวนการบริหาร 
เชน  การจูงใจ  การจายผลตอบแทน  การประเมินผลงาน  และการควบคุม 
     7. การควบคุมกลยุทธขององคกร    จะเก่ียวพันกับการวดัผลงาน     เปรียบเทียบ
ระหวางผลงานที่วัดไดและผลงานทีว่างแผนไว และการแกไขขอแตกตางที่เกิดขึน้  กระบวนการ
ดังกลาวนี้จะถกูใชกับการควบคุมกลยทุธขององคกรเหมือนกัน     เครื่องชี้ผลการดําเนินกลยทุธ
ขององคกร    การประเมินผลตอนแรก ๆ จะมีความสาํคัญ    ไมเพียงแตเพ่ือการดําเนินกลยุทธ
อยางมีประสิทธิภาพเทานัน้  แตเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธทีไ่มมีประสิทธิภาพขององคกรดวย87

 
 
                                          

  87 สมยศ  นาวีการ,  การบริหารเชิงกลยทุธ  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2544),  126. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 37

     ประโชค  ชมุพล  กลาวถงึ  กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  ประกอบดวย 
     1. การวิเคราะหสถานการณ (conduct a situation analysis) 
     1.1 กําหนดวิสัยทศัน (vision)  ประกอบดวย   วิสัยทศันทางดานการทํางาน  
การใหบริการ  ความเจริญเติบโต  กําไร  สวนครองตลาด  การสรางพนักงานที่มีคุณคา  การใช
เทคโนโลยทีี่เหนือกวา    การตอบสนองลูกคาที่รวดเรว็อยางมีคุณคาและคุณภาพ    พนักงานมี
ความภูมิใจในการทํางาน  โอกาสในการพัฒนาตัวเอง  กิจกรรมที่รับผิดชอบตอสังคม 
     1.2 ภารกิจ (mission) คือภารกิจที่เกี่ยวของกับกลุมที่มีผลประโยชนเกีย่วกับ
องคกร (stakeholder) 
     1.3 เปาหมาย (goals) ประกอบดวย  เปาหมายทางดานกําไร  ลูกคา  ความ
เจริญเตบิโต  พนักงาน และการจัดการ 
     1.4 วัตถุประสงค (objectives)   คือ   ความสามารถในการสรางกําไร   สวน
ครองตลาด  มีพนักงานที่มีความสามารถ   ผลประโยชนดานการเงิน   ประสิทธิภาพของตนทุน    
นวัตกรรมคุณภาพผลิตภัณฑ    และความรับผิดขอบตอสังคม 
     1.5 คานิยม (core values)  ประกอบดวย    คานิยม     ความเชื่อถือ    และ
วัฒนธรรมขององคกร 
     2. การวิเคราะห SWOT (SWOT analysis) 
     2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (internal environment analysis) 
     2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (external environment analysis) 
     2.3 การวิเคราะหทรัพยากรภายใน (internal resource analysis) 
     2.4 แมททริกซ  TOWS (TOWS matrix) ประกอบดวย  กลยุทธทางเลือก 
       2.4.1 กลยุทธ WT (WT strategy) 
       2.4.2 กลยุทธ WO (WO strategy) 
       2.4.3 กลยุทธ ST (ST strategy) 
       2.4.4 กลยุทธ SO (SO strategy) 
     3. การกําหนดกลยุทธขององคกร  (formulate the organization strategy)   มี  3  
ระดับ  ประกอบดวย 
     3.1 การพัฒนากลยุทธระดบับรษิัท  (developing  corporate-level strategy)  

ไดแก 
       3.1.1 กลยุทธหลัก (grand strategy) 
       3.1.2 กลยุทธการจัดสรรทรัพยากร (portfolio strategy) 
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     3.2 การพัฒนากลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (developing business-level strategy) 
       ไดแก 
       3.2.1 โมเดลการปรบัตวัของ  Miles และ  Snow 
       3.2.2 กลยุทธการแขงขัน Poter 
       3.2.3 โมเดลวงจรชวีิตผลติภัณฑ 
     3.3 การพัฒนากลยุทธระดบัหนาที่   (developing functional-level strategy)  

ไดแก 
       3.3.1 การตลาด (marketing) 
       3.3.2 การเงิน 
       3.3.3 การปฏิบตัิการหรือการผลิต 
       3.3.4 ทรัพยากรดานมนุษย 
       3.3.5 การวิจัยและการพัฒนา 
       3.3.6 ทรัพยากรขอมูล 
     4. การปฏิบตัิตามกลยุทธ (implement the strategy)  ผู

                                         

บริหารจะตองกําหนด
ภารกิจและเปาหมาย  การวิเคราะหสถานการณและการปฏิบตัิการ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  
เพ่ือใหเกิดการทํางานที่ประสบความสําเรจ็  ดวยการใช  4  หนาที่ ในกระบวนการจัดการ  ดังนี้ 
     4.1 การวางแผน 
     4.2 การจัดองคกร 
     4.3 การชักนํา 
     4.4 การควบคุม 
     5. การรักษาการควบคุมกลยทุธ88

     พักตรผจง  วัฒนสินธ และ พสุ  เดชะรนิทร กลาววา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  
ประกอบดวย 
     1. การกําหนดทศิทางขององคกร (direction setting) คือ การกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน  
ภารกิจ  ปรัชญา  และวตัถปุระสงคขององคกร  การกําหนดทิศทางขององคกรจะเปนการบงชีว้า  
องคกรธุรกิจจะมุงไปในทศิทางใด หรือสาเหตุของการดํารงอยูขององคกรหรือประเภทของธุรกิจ
ที่องคกรดําเนินการอยู นอกจากนี้การกําหนดทิศทางขององคกรยังมีสวนชวยในการแปลงวิสยัทศัน 
หรือภารกิจขององคกรใหกลายเปนวตัถปุระสงคในการดําเนินงานที่มีลักษณะชัดเจนขึ้น 

 
  88 ประโชค  ชุมพล, การบริหารเชิงกลยุทธและนโยบายธุรกิจ  (กรุงเทพฯ : ผูจัดการ, 

2546), 220. 
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     2. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (strategic analysis) คือ  การวิเคราะหถงึปจจัยและ
สภาวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกบัองคกรและกลยุทธขององคกร  เพ่ือทีจ่ะไดมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกบัปจจัยตาง ๆ รวมทั้งสถานะของตัวองคกรไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 
     3. การจัดทํากลยุทธ (strategic formulation) คือ  การนาํขอมูลและความรูตาง ๆ 
ที่ไดรับจากการกําหนดทศิทางขององคกร และคัดเลือกวา กลยทุธใดที่มีความเหมาะสมกบัองคกร
มากที่สุด  การจัดทํากลยุทธเปนการกําหนดแนวทาง  วิธีการ  และกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร  
เพ่ือชวยใหองคกรสามารถบรรลถุึงภารกิจและวตัถปุระสงคที่ไดกําหนดไว 
     4. การปฏิบตัิตามกลยุทธ (strategic implementation) เปนขัน้ตอนการนําเอากลยุทธ
ที่ไดวางแผนจัดทําและคัดเลือกไวมาดําเนินการประยุกตปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงค 
ที่ไดตั้งไว89 
     ถวิล  มาตรเลี่ยม  กลาววา  วัฏจักรกระบวนการบริหารจัดการ  ประกอบดวย  5  
ขั้นตอน  โดยอยูบนพื้นฐานการวางแผนกลยุทธและพัฒนากลยุทธ การดําเนินงานเพื่อรับมือกับ
อิทธิพลการเปลี่ยนแปลง  สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
ประกอบดวย  ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ (strategic planning)  การจัดโครงสรางและการ
จัดสรรทรัพยากร (structuring and resources allocation)  การจัดบุคลากรและการอํานวยการ 
(staffing and directing)  การปฏิบัติตามแผน (implementing)  และการกํากับติดตามและ
ประเมินผล (monitoring and evaluating)  ดังนี้ 
 
การวางแผนเชิงกลยทุธ    

  การวางแผนเชิงกลยทุธ   เปนหัวใจสําคญัที่จะนําไปสูการกําหนดทิศทางและพัฒนา
กลยุทธการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพ     โดยพิจาณาจากปจจัยที่มี
ผลกระทบตอภารกิจขององคกร   เปนกระบวนการที่จะทําใหโรงเรียนรูวา    ตนเองอยู ณ จุดใด  
ตองการจะไปทิศทางใด  และจะไปถึงจุดนั้นดวยวธิีใด ซึ่งเปนภาระงานที่มีความสาํคัญมากที่สุด  
เปนจุดเร่ิมตนที่จะตองทําใหถูกตองเหมาะสม  เพ่ือใหภาระงานขั้นตอ ๆ มาสําเร็จไดงาย ดังนั้น 
การวางแผนกลยุทธเปนเร่ืองที่เกี่ยวกบัการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  อะไรบางที่
เปนโอกาส  หรืออุปสรรค และปจจัยภายในอะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือจุดออน  ที่สงผลตอความ 
สําเร็จหรือความลมเหลวในการดําเนินงานของหนวยงาน   รวมถึงการคาดการณแนวโนมความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งผลการวเิคราะหที่จะนําไปใชสะทอนภาพที่แทจริง สามารถตรวจสอบ
และมีขอมูลรองรับ  เพราะหากนําผลการวิเคราะหทีไ่มถูกตองไปใช  อาจทําใหการกําหนดกลยทุธ
ในการพัฒนาองคกร  ไมตอบสนองทิศทางที่พึงประสงคขององคกร 
                                          

  89 พักตรผจง  วัฒนสินธ และ พสุ เดชะรินทร,  การจัดการเชิงกลยุทธและนโยบาย
ธุรกิจ  (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 13 - 17. 
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  1. การวิเคราะหสภาพภายในโรงเรียน  เปนการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน  บางครั้ง  
เรียกวา  ทรัพยากรภายใน  สิ่งที่นํามาวิเคราะหแยกไดเปน  2  สวน คือ 
     1.1 สิ่งที่มองเห็นได  เชน  อาคารสถานที่  บุคลากร  อุปกรณ  สื่อตาง ๆ 
งบประมาณ  การเงิน 
     1.2 สิ่งที่มองไมเห็น  เชน  ชื่อเสียง  เกียรติคุณ  ขวญักําลังใจ  แรงจูงใจ 
เปนตน 
     การวิเคราะหจะตองวิเคราะหสภาพที่แทจริง   การใชและการจัดหา   โดยการสํารวจ
ความคิดเห็นของคณะบุคลากร  ผูปกครอง   และนักเรียน  จะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุด 
ออนที่กลุมคนเหลานี้สะทอนใหปรากฏ    จะเปนขอมูลที่จําเปนและสาํคัญตอการกาํหนดกลยุทธ 

  2.   การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนเปนการวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค 
(opportunities-treats) ที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน   ทั้งในปจจุบันและแนว 
โนมในอนาคต   ผลกระทบดังกลาวเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม   ซึ่งจะอยูใน
ลักษณะที่เปนโอกาสและเปนอุปสรรค หรือปญหาหรือภยันตรายคุกคาม  คณะผูดําเนิน การวาง 
แผนจะตองประชุมปรึกษาหารือ  อภิปราย  จัดทํารายการที่นาจะเปนโอกาสและอุปสรรคตอการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนตอไป   

  ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ  จะเปนการวางแผนเชิงรุก เปนการวางแผนกลยทุธ
ระดับโรงเรียนที่สงผลตอผูรับบริการเปนสําคัญ   โดยมีปจจัยสําคัญและจําเปนอยางยิ่งคือ   การ
เก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  ขอมูล (data)  และสารสนเทศ (information)  เพ่ือใชในการตัดสินใจ  
วางแผนและพัฒนา เพราะในการวางแผนไมวาจะเปนการวางแผนทั่วไปหรือการวางแผนกลยุทธ   
ถาขาดปจจัยทั้งสองประการนี้  จะทําใหการวางแผนนั้นไมตางกับการสรางภาพฝนที่เลื่อนลอยไม
สามารถพัฒนาองคกรไดตามจุดมุงหมาย   ดังนั้นในการเก็บขอมูลและสารสนเทศ จําเปนจะตอง
จัดทําขอมูลในประเด็นตาง ๆ เชน  กําหนดวิสัยทศัน หมายถึง  การกําหนดกรอบความตองการ
ในปจจุบันและความคาดหวังในอนาคต การกําหนดวิสัยทัศนเปนเรือ่งที่สําคัญและจําเปนตอการ
วางแผนกลยทุธ  ตองอาศยัความรูความสามารถของผูบริหารในการที่จะเขาใจถึงการเปลีย่นแปลง
ของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน  โรงเรียน  ผูบริหาร   และบุคลากร  จะ 
ตองรวมกันระดมความคิดเพื่อสรางวิสัยทัศน  หลังจากนั้นจะรวมกนักําหนดภารกิจของโรงเรียน
ที่ชัดเจน  ผลการศึกษางานวิจัยการวางแผนเชิงกลยทุธปรากฏดังน้ี 
       บุญเลี้ยง  ค้าํชู     ไดศึกษาวิจัยเรื่อง   การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสุรินทร เพ่ือศึกษาและเปรยีบเทียบระดบั
การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศกึษา     สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุรินทร โดยภาพรวมและรายดาน และเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางในการแกปญหาตาม
กรอบแนวคิดการดําเนินงานสรางแผนกลยุทธ  ผลการวิจัยพบวา  1)  บุคลากรโดยรวม  จําแนก
ตามสภาพ  ประเภทและขนาดโรงเรียน   สวนใหญเห็นวา  การดําเนินงานในระดับดี  และมีการ
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ดําเนินงานในระดับพอใช  2  ดาน คือ    ดานการวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน   และดานการ
ประเมินผลและการรายงาน  ยกเวนบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กเห็นวา   มีการดําเนินงานโดย 
รวม  5  ดาน อยูในระดับพอใช  และมีการดําเนินงานในระดับดี  ในดานการดําเนินงานตามแผน  
2)  ผูบริหารเห็นวา   โรงเรียนประถมศึกษามีการดําเนินงานสรางแผนกลยุทธโดยรวม  และเปน
รายดานมี  3  ดาน ที่ผูบริหารมีการดําเนินงานมากกวาครูอาจารยคือ  ดานการวิเคราะหภารกิจ
ของหนวยงาน   ดานการกําหนดวิสัยทศัน   พันธกิจ  เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ    และดาน
กลยุทธการพฒันา     สวนบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสเห็นวา   โรงเรียนขยายโอกาสมีการ
ดําเนินงานมากกวาโรงเรียนไมขยายโอกาส  โดยรวมและรายดาน 3 ดานคือ  ดานการวิเคราะห
ภารกิจของหนวยงาน  ดานการกําหนดวิสัยทศัน  พันธกิจ   เปาหมาย/ตัวชีว้ัดความสําเร็จ  และ
ดานการจัดทําแผนปฏิบตัิงานและโครงการ  นอกจากนี้บุคลากรในโรงเรียนขนาดใหญและขนาด
กลางโดยรวมทุกดาน  มีการดําเนินงานมากกวาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก   สวนปญหาและ
แนวทางแกไขปญหา การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
การประถมศกึษาจังหวัดสรุินทร   สรุปไดวา  มีปญหาขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  ไม
ปฏิบตัิตามแผน  ขาดความกระตือรือรน  ขาดกําลังใจ และไมมีการประเมินแผน  แนวทางแกไข
ปญหาคือ  จัดประชุม  อบรม  สัมมนา  ชี้แจง  ประสานงาน  จัดหาวัสดุอุปกรณทีท่ันสมัย  สราง
กลยุทธที่งาย  และสรางเครือ่งมือประเมินที่ดีตอการปฏบิัติ90

     ณรงค  เสนาฤทธิ์   ไดศึกษาวิจัยเรื่อง   การวางแผนการปฏิบตัิการประจําปโรงเรียน
มัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ  :  ศึกษากรณีโรงเรียนลาํปาววทิยาคม  
ผลการวิจัยพบวา  ขั้นการเตรียมพบปญหาคือการแตงตั้งคณะกรรมการบางสวนมีความซับซอน  
บุคลากรบางสวนมีความรูและทักษะในการวางแผนไมเพียงพอ  ขอสนเทศบางสวนไมเปนปจจุบัน  
การจัดทําลาชา    ขอมูลไมเพียงพอ    ไมมีโครงการเฉพาะกิจ    การสั่งการนอกเหนือจากแผน 
ปฏิบตัิการ  โรงเรียนไมมีแผนการศึกษาระยะยาว   ขัน้การปฏิบตัิตามแผน ปญหาที่พบคือ  การ
ดําเนินงานบางสวนไมบรรลวุัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด    เน่ืองจากครู  อาจารย   ไมมี
ความรูและทกัษะทีเ่พียงพอ    การจัดซื้อหาวัสดุครุภัณฑบางประการมีความลาชา  ขั้นตอนการ
ติดตามประเมนิผลปญหาทีพ่บคือการประเมินผลไมเปนไปตามที่กําหนดเวลาและขอมูลบางสวน
คลาดเคลื่อน91

                                          
  90 บุญเลี้ยง  ค้ําชู,    “การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร”  (รายงานการศึกษาคนควาอิสระ ปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), บทคัดยอ. 

  91 ณรงค  เสนาฤทธิ์,  “การวางแผนการปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540), บทคัดยอ. 
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  ขจรเกียรติ  มานิกลักษณ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการวางแผนในโรงเรียนประถม 
ศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบวา    1)  บุคลากรโดยสวนรวมและ
จําแนกตามสภาพและขนาดโรงเรียน    เห็นวามีการปฏิบัตติามกระบวนการวางแผนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมและแตละขั้นตอน
อยูในระดับปานกลาง    ยกเวนผูบริหารโรงเรียน  เห็นวา มีการปฏิบตัิโดยภาพรวมและเปนราย
ดานอยูในระดับมาก     2)  ผูบริหารโรงเรยีนและหวัหนางานเห็นวา   มีการปฏิบัติโดยภาพรวม
แตละขั้นตอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01  โดยผูบริหารโรงเรียนเห็นวา  มี
การปฏิบตัิมากกวาหัวหนางาน  นอกจากนี้บุคลากรในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน  เห็นวา  มี
การปฏิบตัิโดยภาพรวมแตละขั้นตอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01      โดย
บุคลากรในโรงเรียนขนาดใหญเห็นวา   มีการปฏิบัติมากกวาบุคลากรในโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก    และไมมีปฏิสมัพันธระหวางสถานภาพกับขนาดโรงเรยีน    เกี่ยวกบัการปฏิบตัติาม
กระบวนการวางแผน  ทั้งโดยภาพรวมแตละขั้นตอน   และ   3)  ปญหาการปฏิบตัิตามกระบวน 
การวางแผนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตามความ 
เห็นของผูบรหิารโรงเรียนและหัวหนางาน  จําแนกเปนแตละขั้นตอนมีดังนี้ ขั้นศึกษาสภาพปจจุบนั  
ปญหาและความตองการ ปญหาคือ ขาดทรัพยากรที่ใชประกอบการวางแผน ขาดขอมูลเบื้องตน
ที่จําเปนตอการวางแผน     และขาดการจัดระบบสารสนเทศอยางเปนระบบ   ถูกตอง   และเปน
ปจจุบัน  ขั้นกาํหนดแผน ปญหาคือ  ขาดทรัพยากรในการจัดทําแผน  ขาดคณะกรรมการในการ
จัดทําแผน   และคณะกรรมการขาดความรูความสามารถในเรื่องการจัดทําแผน    ขั้นนําแผนไป
ปฏิบตัิ ปญหาคือ มีเวลาจํากัดในการนําแผนไปปฏิบตัิ ขาดทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัตติามแผน  
และขาดบุคลากรที่ปฏิบัติตามแผน และขั้นติดตามประเมินผลแผน ปญหาคือ ไมมีการประเมินผล 
แผน   ขาดบุคลากรที่รบัผิดชอบในการติดตามประเมนิผลแผน   และขาดแบบประเมินผลแผนที่
ไดมาตรฐาน92

       จันทรเพ็ญ  สวัสดิวงศ  ไดศึกษาความพรอมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  ในการนําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาใช พบวา  
สภาพความพรอมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการบริหารงบแบบมุงเนนผลงาน  ดาน
การวางแผนงบประมาณ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ดานความสามารถและดานความเต็มใจ  
มีความพรอมในระดับมาก  โดยเรียงลําดับจากมีวินัยในตนเองในการปฏิบัติการวางแผนให
สําเร็จ  มีความมานะพยายามในการวางแผนงบประมาณใหสําเร็จ  มีความเชื่อม่ันวาตนเองมี
ความเปนผูนําและมีทักษะการบริหารเพื่อการวางแผนงบประมาณ  มีวิธีกระตุนใหสมาชิก
                                          

  92 ขจรเกียรติ  มานิกลักษณ,    “กระบวนการวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบุรีรัมย, 2543), บทคัดยอ.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 43

รวมกันวางแผนงบประมาณดวยกระบวนการกลุม  มีความเสียสละเวลาใหกับการวางแผน
งบประมาณ  และมีความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ  และพบวา มีความพรอมในระดับปาน
กลาง  3  ดาน คือ  มีทักษะในการวางแผนงบประมาณ  มีความเขาใจรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนกลยุทธ  มีประสบการณในการวางแผนงบประมาณ93

       นิรุตต  เข็มเงิน  ไดศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของ
หนวยงานปฏิบัติในสวนภูมิภาค : กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก พบวา  กรณีศึกษามีการบริหาร
จัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน  7  ดาน  แตการ
ดําเนินงานยังไมครบทั้ง  7  ดาน  ในดานการวางแผนงบประมาณ  มีการวางแผนกลยุทธ  มี
การจัดทําแผนปฏิบัติการ  สวนการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง  มีเพียงโรงเรียนเดียวที่
จัด  โดยมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมคือ  จะตองเห็นความสําคัญของการใชแผนเปนเคร่ืองมือใน
การบริหาร  การวางแผนตองไดจากการวิเคราะหสภาพจริงของโรงเรียน  ผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนรวมในการวางแผนและพิจารณา  มีการกํากับติดตามประเมินผลในการปฏิบัติ94

       เทแรน (Teran) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การวางแผนกลยุทธระบบการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตเมือง  ผลการวิจัยพบวา  การวางแผนกลยุทธของโรงเรียนดังกลาว  มีผลดีตอโรงเรียน
และทําใหผูบริหารมีความตั้งใจ  กระตือรือรนในการรวมมือพัฒนางานกับผูนําชุมชนมากขึ้น  
ปญหาและอุปสรรคในการวางแผนเชิงกลยุทธของโรงเรียนในเขตเมืองคือ  การคัดเลือกและการ
ฝกอบรมผูรับผิดชอบและขนาดของกลุมใหญเกินไป95

     แม็คคาธี (McCarthy) ไดทําการศึกษาการวางแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชน
มิชิแกน  และศึกษาผลงานการวางแผนที่มีตอปจจัยดานบรรยากาศบางประการ  โดยเก็บขอมูล
แบบสอบถามผูบริหาร  24  คน  จากวิทยาลัยชุมชน  6  แหง  ผลการศึกษาพบวา  วิทยาลัย
ชุมชนสวนมากใชการวางแผนกลยุทธมาแลวประมาณ  4 - 5 ป  เพ่ือปรับปรุงสถานภาพการ
ทํางานตาง ๆ ใหดีขึ้น  ลักษณะของแผนกลยุทธที่สําคัญ ไดแก  การวินิจฉัยพันธกิจ  การ
วิเคราะหปจจัย  การกําหนดเปาหมาย  และการประเมินผล  สวนลักษณะสําคัญรองลงมา ไดแก  
การพิจารณาทางเลือก  การวิเคราะหวัฒนธรรมองคกร  การปรับปรุงความเขาใจชุมชน   การ
                                          

  93 จันทรเพ็ญ  สวัสดิวงศ,  “ความพรอมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน”  (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), บทคัดยอ. 

  94 นิรุตต  เข็มเงิน, “การบริหารจัดการงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของหนวยงาน
ปฏิบตัิในสวนภูมิภาค : กรณีศึกษาจังหวดันครนายก”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา 
วิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2546), บทคดัยอ. 

  95 Ralph Teran,  “A case Study of Strategic Planning in a Large Urban School 
District (Urban Education),” Dissertation Abstracts International  (October 1997) : 1771. 
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จัดสรรแหลงทรัพยากรใหเพียงพอกับการนําแผนไปใช  และการปรับปรุงสถานภาพดานการเงิน  
จากการวิเคราะหทางสถิติ  ไมมีความสัมพันธระหวางขนาดของวิทยาลัยชุมชนที่เปดสอนระบบ
ปกติกับการใชการวางแผนกลยุทธ  และไมมีความสัมพันธระหวางวิทยาลัยชุมชนที่มีฐานะทาง
การเงินดีกับปริมาณการวางแผนกลยุทธ  และพบวา  วิทยาลัยชุมชนสวนใหญมีปญหาสําคัญที่
พบคือ  การไมมีเวลาเพียงพอในการจัดทําแผนกลยุทธ  และเห็นวาแผนกลยุทธมีประโยชนใน
แงทําใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในการเปลี่ยนแปลง96

       มู (Moo) ไดศึกษาการสังเคราะหการวางแผนและการพัฒนาองคกรเพื่อเสนอ     
ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงทางเลือกของโรงเรียน K - 12 สําหรับนักการศึกษา  โดยศึกษาเชิง
เอกสารและการวิจัย  ผลการศึกษาพบวา  สามารถผสมผสานยุทธศาสตรการวางแผนกับการ
พัฒนาองคกร  เพ่ือสรางยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงอยางนอย  2  วิธี สําหรับโรงเรียนดังกลาว  
โดยยึดกลยุทธ  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเนนเรื่องระบบยอยของโรงเรียนในการสราง
ปทัสถาน  โครงสรางและกระบวนการในการสนับสนุนความรวมมือ  ความชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน  การศึกษาดวยตนเอง  ตลอดจนการแกไขปญหา  ซึ่งหลักการยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลง
เนนใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก  เขามามีสวนรวมในการกําหนดการใช  การ
ประเมิน  และการปรับปรุงเปาหมายของทองถิ่น97

     บาลดวิน (Baldwin) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การใชกระบวนการวางแผนกลยุทธใน
โรงเรียนประถมศึกษา  2  แหง  เพ่ือวินิจฉัยและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุนและ
ยับยั้งการนํารูปแบบการวางแผนกลยุทธมาใชในโรงเรียน  10  คน  ผลการศึกษาพบวา มีปจจัย
ที่สนับสนุนการนํารูปแบบการวางแผนกลยุทธมาใช  ไดแก  ความเปนวิชาชีพของบุคลากร  การ
สมานสามัคคีของบุคลากร  ภาวะผูนําของครูใหญ  เปดเผยถึงความตองการเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากร  การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  และการสนับสนุนสํานักงานจากทองถิ่น  สวนปจจัย
ที่ยับยั้งการนํารูปแบบดังกลาวมาใช  ไดแก  การขาดปจจัยสงเสริมขอใดขอหน่ึงขางตน  ความ
ไมเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ  และจัดสรรเวลาใหกับการจัดทําแผนกลยุทธไม
เพียงพอ98

 
                                          

  96 Dennis Patrick McCarthy,  “Strategic Planning in Michigan Community 
Colleges and its Effect on Organizational Climate”,  West Michigan University Dissertation 
Abstracts International, 52, 12 (June 1991) : 4617-A. 

  97 Gregory Moo, “Toward a Synthesis of Strategic Planning and Organization 
Development”   Dissertation Abstracts International, 52, 12 (June 1992) : 4169-A. 

  98 Mark D.Baldwin,  “Implementation of Strategic Planning in a Public School 
Setting : A case Study”  dissertation Abstracts International, 55, 4 (October 1994) : 224-A. 
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การจัดโครงสรางและทรพัยากร 
     การจัดโครงสรางหมายถึง แบบแผนอยางเปนทางการที่แสดงถึงการเชื่อมโยงหนาที่
แตละคนหรือแตละกลุม   เพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมาย    ภาพรวม ๆ ขององคกรจะแสดงในผงั
โครงสรางองคกร  ธุรกิจอาจประสบความสําเร็จมากขึ้น  หากโครงสรางขององคกรสอดคลองกับ
กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน     รวมทั้งการจัดใหมีชองทางการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมคลองตวั  
แสดงความสมัพันธระหวางกิจกรรม   การพรรณนางาน    การกําหนดมาตรฐานตําแหนง   การ
กําหนดสายการบังคับบัญชา    กลาวโดยสรุป  การจัดโครงสราง คือ การจัดระเบียบงานและจัด
ตําแหนงงานในการที่จะนําแผนงานหรือโครงการไปปฏบิัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  โดย 
     1. กําหนดความสัมพันธระหวางหนวยงานและความสัมพันธระหวางกิจกรรม 
     2. กําหนดโครงสรางที่เหมาะสมและขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
     3. จัดทําพรรณนางานในแตละตําแหนง 
     4. กําหนดมาตรฐานตําแหนง 
     5. กําหนดชองทางการติดตอสือ่สาร  และ 
     6. กําหนดสายการบังคับบัญชาและชองทางการรายงานและเรื่องที่เกีย่วของ 
     การจัดสรรทรัพยากร คือ  การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนหรือทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา หมายถึง  สิ่งทั้งปวงอันมีคา  รวมถึงสิ่งที่มีรูปราง ที่เรียกวา   ทรัพยสิน  เงินตรา 
เปนตน และสิ่งที่ไมมีรูปรางที่เรียกวา  ปญญา เปนตน  ในการจัดการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมาย  
เพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ดังกลาว     จําเปนตองมีทรัพยากรเกื้อหนุนที่เพียงพอและ
เหมาะสม     ในทางกลับกันถาขาดแคลนทรัพยากร     จะทําใหการจัดการศึกษายากที่จะบรรลุ
จุดมุงหมายหรือดอยคุณภาพ  ทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาเหลานี้ ไดแก  คน (man)  เงิน 
(money)  วัสดุอุปกรณ  อาคารสถานที่ (material)   และวิธีการจัดการ (management)  รวมทั้ง
ระบบเครือขายขอมูลและเครือขายการเรียนรูระหวางโรงเรียนกับองคกรภายนอก      ที่เรียกวา  
ขอมูล (information) การมีวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ  มีอาคารสถานที่
สําหรับจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม    มีการวางแผนการใชทรัพยากรอยางคุมคา เหมาะสม
ใหกับทุกกิจกรรมที่อยูในแผนงาน     มีการจัดสภาพแวดลอมที่รมร่ืน   เพ่ือความเจริญทางดาน
อารมณและจิตใจของบุคลากรในโรงเรียน     นอกจากนี้ยังมีการจัดการติดตอสื่อสารที่เหมาะสม   
คลองตัว    มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษาอยางกวางขวาง  คอมพิวเตอรเปน
พัฒนาการที่สําคัญในการเรียนการสอนในปจจุบัน    มีการใหบริการผานอินเตอรเน็ต    ในแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  8 ไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนาไว  3  ประการ คือ 
     1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาต ิ
     2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 
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     3. การปฏิรูปภาครัฐดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดจัดทําโครงการทีเ่กี่ยวของกับ
การศึกษาที่สาํคัญหลายประการ  เชน  โครงการ Classroom 2000  การใชอินเตอรเน็ตในการ
คนควาหาความรูจากเว็บไซต  มาประยกุตในการเรียนการสอนโครงการเครือขายคอมพิวเตอร 
 
ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา 
     ปจจัยในการผลิตทางการศึกษา หมายถึง  ทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน  
2  ประเภท คอื 
     1. ทรัพยากรที่ไมใชเงิน (non-financial resources)  ไดแก  บุคลากร  สิ่งกอสราง
อาคารสถานที่   ที่ดิน  วัสดุอุปกรณ   การจัดการเรียนการสอน   ขอมูลขาวสาร   ตลอดจนการ
บริหารจัดการ  และ 
     2. ทรัพยากรทางการเงิน (financial resources)  ไดแก  เงินงบประมาณ  เงินที่รัฐ
จัดให  เชน  เงินอุดหนุนคารายหัวนักเรียน  เงินคาธรรมเนียมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และเงินที่มาจากรายไดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาว  เปนตน   
 
แนวทางการระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศกึษา 
     1.  การระดมทรัพยากรบุคคล (man) นับเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุด  เพราะคน
ที่มีคุณภาพ  สามารถทําใหเกิดการระดมใชทรัพยากรประเภทอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายในสถานศึกษาจะประกอบดวยคนที่มีความสามารถแตกตางกันไปตามความรูความสามารถ  
ซึ่งมีคุณคาตอการจัดการศึกษา  เชน  ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และคนงาน ภายนอกสถานศึกษา 
ไดแก  คณะกรรมการโรงเรียน  ศิษยเกา  องคกรเอกชน  เปนตน 
     2. การระดมทรัพยากรการเงิน (money) ไดจากเงินงบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน  
เงินลงทุนของเอกชน  และเงินบริจาคทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
     การสรรหาและรวบรวมทุนจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
นั้น  สวนใหญจะมาจากเงินงบประมาณ และเงินกูจากธนาคาร   แมวาจะมีแหลงเงินอยูมากมาย
เพียงใดก็ตาม  หากผูทําการระดมทุนขาดความรูความสามารถ  ขาดเทคนิคที่ดี ก็ไมชวยใหการ
ระดมทุนประสบความสําเร็จได 
     3. การระดมทรัพยากรวัสดุอุปกรณ (material)  การมีวัสดุอุปกรณที่พอเพียงและมี
คุณภาพ     ยอมทําใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายไดงายและรวดเร็วขึ้น     ทรัพยากรวัสดุ
อุปกรณที่ครอบคลุมเทคโนโลยี  3  ประเภท ดังนี้ 
     3.1 วัสดุ (software) หมายถึง   สิ่งที่สามารถนํามาใชประโยชนในการจดัการ 
ศึกษาได  เชน  สไลด  แถบบันทึกเสียง  ฟลมภาพยนตร 

3.2 อุปกรณ (hardware)  หมายถึง    เครื่องมือที่มีความคงทนถาวร     เชน  
กระดานดํา  เครื่องรับโทรทศัน  เครื่องฉายตาง ๆ   
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3.3 เทคนิคหรือวธิี หมายถึง  การปฏิบตัิ   การนําวัสดุอุปกรณเหลานัน้มาใช
ประโยชนที่หลากหลาย  เชน  การสาธิต  การจัดนิทรรศการ  การทดลอง 
     4. การระดมทรัพยากรการจัดการ (management) ในการบริหารการศึกษาไมมีรูป 
แบบคงที่แนนอน    ตองเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม   การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ   จึงตองระดมสมองจากหลาย ๆ ฝาย  เชน   การเปดโอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา   การผสมผสานกระบวนการเรียนรูตามความตองการของชุมชน   การแลก 
เปลี่ยนครูในดานการสอน  การจัดหาวัสดุทองถิ่นมาดัดแปลงใชเปนอุปกรณทางการศึกษา  รวม 
ทั้งระบบเครือขายขอมูลขาวสารการเรียนรูระหวางโรงเรียนกับองคกรภายนอก   
     การจัดการดานทรัพยากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ หมายถึง  การนําทรัพยากรที่
เกี่ยวกับการศึกษามาใชในการจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดแก  การจัดสรรงบประมาณ  
เงินอุดหนุน   เงินคาธรรมเนียม  การบริหารอาคารสถานที่  สื่อการเรียนการสอน  วัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ  รวมทั้งระบบเครือขายขอมูลการเรียนรูตาง ๆ  
 
การจัดบุคลากรและการอํานวยการ 
     การจัดบุคลากร  ทรัพยากรมนุษยนบัเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จทางการบริหาร  
แมวาการวางกลยุทธจะออกมาไดดี   มีโครงสรางองคกรที่ดี   หากปราศจากบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับงาน  ก็ไมมีโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดได   ดังน้ัน “คน” 
จึงเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของการบริหารงานทั้งปวง  เพราะปจจัยอ่ืน ๆ จะดําเนินการไปได
ดวยดีหรือไมมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยูกับคนทั้งสิ้น  การบริหารงานใด ๆ ก็ตาม  ถาผูปฏิบัติงาน
ไมมีความรูความสามารถ   ขาดความซื่อสัตยสุจริต   ไมประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยอันดแีลว  
นับวาเปนการยากที่จะบริหารงานใหบรรลุตามเปาหมายได    ดังน้ัน จากแผนงานที่ไดและโครง 
สรางองคกรที่เหมาะสม  กระบวนการบริหารจัดการจําเปนตองจัดบุคลากรและมีการอํานวยการ  
ซึ่งเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาโรงเรียน     และนําแผนไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิผล  นอกจากนั้น มุงที่จะพัฒนาความรู  ทักษะของบุคลากร  ชวยเหลือสนับสนุนใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุจุดประสงคและเกิดประสิทธิผล   การจัดบุคลากร จึงประกอบดวย   การสรรหา
บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง  สรางแรงจูงใจใหบุคลากรใหม พัฒนาบุคลากร 
ใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่     สรางโอกาสใหกับบุคลากรไดพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองใหมีทักษะในการทํางานเพิ่มขึ้น   ตลอดจนมีทัศนะคติที่ดีในการทํางาน   ดังน้ัน การ
พัฒนาบุคลากรจึงเปนกระบวนการเสริมสราง  เพ่ิมพูน  และแลกเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร
ในดานความรู   ความชํานาญ   ทักษะ   ทัศนคติ   คานิยม   คุณธรรม   จริยธรรม  รวมทั้งการ
พัฒนาเทคนิควิธีในการทํางานใหเหมาะสม ทันตอการเปลี่ยนแปลงในสถานการณโลก ตลอดจน
ใหแนวคิดใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน     โดยมีจุดมุงหมายใหบุคลากรมีคุณภาพดีขึ้น     และมีผล
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สะทอน  ทําใหหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  การพัฒนาบุคลากรจะครอบคลุม
งานดานการฝกอบรม  การลาศึกษาตอ  และการประชุมสัมมนา 
     การอํานวยการ หมายถึง   การมอบหมายความรับผิดชอบใหแกคณะบุคลากร  ผูนํา
หรือผูบริหารที่ดีตองรูจักมอบหมายงานในอํานาจหนาที่ของตนใหแกผูใตบังคับบญัชา  การมอบ 
หมายงาน  เปนศิลปะของผูนําที่จะทํางานใหลุลวง  โดยอาศัยผูอ่ืนทีมี่ความสามารถเหมาะสมใน
กรอบเวลาที่กาํหนด ทั้งยังเปนการสรางขวัญกําลังใจใหปฏิบตัิงานอยางมีคุณภาพ เปดโอกาสให
คิดอยางอิสระ และแกไขความขัดแยง  ประสานพลัง  ศกัยภาพ  กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค  
และสรางนวัตกรรม  ตลอดจนการกําหนดแนวทาง  ทศิทาง  แกคณะบุคลากร   

  การจัดบุคลากรและการอาํนวยการที่มีประสิทธิภาพ    สามารถเพิ่มพูนใหบุคลากรมี
ความคิดริเร่ิม  และมีพลังในการนําแผนและโปรแกรมการศึกษาไปสูการปฏิบตัิใหบรรลุเปาหมาย
ของโรงเรียน    และผลักดนัใหเกิดการพัฒนาโรงเรียนไดยาวนาน    การดําเนินการกับบุคลากร
ดวยวธิีการทีมี่ความเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวตัถปุระสงค  มีดังนี้ 
     1. การจูงใจบุคลากรใหปฏิบตังิานโดยเนนคุณภาพ 
     2. การประสานงานและประสานพลังศักยภาพ  เพ่ือความเปนปกแผน 
     3. กระตุนและสงเสริมบุคลากรใหเกิดความคดิสรางสรรคและผลิตนวตักรรม 
     4. ชี้แนะทศิทางและแนวทางในการปฏิบตัิงาน   
     5. สงเสริมใหบุคลากรมีอิสระในการคิด   จัดการกับความคิดที่แตกตาง  และความ
ขัดแยง (conflict) ที่เกิดขึ้น 
     งานบุคลากรและการอํานวยการ  เปนการบริหารงานบุคคล   เปนการจัดและดําเนิน 
การเกี่ยวกับนโยบาย  ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับบุคลากรในหนวยงานสถานศึกษา  ซึ่งรวม 
ทั้งการสรรหา  การมอบหมายหนาที่  ดวยวิธีที่เหมาะสม  มีการสงเสริมและพัฒนาความรูความ 
สามารถในการทํางาน เพ่ือใหไดบุคคลที่มีความสามารถและความเหมาะสม  เพ่ือการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพและบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดบุคลากรตรง
ตามหนาที่ถือวาสําคัญย่ิง เพราะบุคลากรในโรงเรียนเปนทรัพยากรสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของคุณภาพการศึกษา  ผูบริหารจึงตองเอาใจใสและพิจารณาอยางรอบคอบ   

  การจัดบุคลากรตรงตามหนาที่  คือ  การจัดและดําเนนิการเกี่ยวกบัการสรรหากลวิธี 
การใชบคุลากรอยางเหมาะสมกับความรู ความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด และประสบการณ  
รวมทั้งสามารถพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบตัหินาที่และรบัผิดชอบตองาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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การปฏิบัติตามแผนกลยทุธ 
  จากการที่ผูบริหารไดมีการวางแผนเชิงกลยุทธ ขั้นตอไปคือ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  

ซึ่งจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจวา  จะทําอยางไรถึงจะทําใหองคกรดําเนินไปสูเปาหมาย
ที่ตองการ   ดังนั้น การปฏิบัติตามแผนกลยุทธจึงเปนการเขาสูระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียน     
เปนการสนองตอบตอแนวคิด หลักการของโรงเรียน สอดคลองกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของ 
สภาวะแวดลอม    ซึ่งเร่ิมตนจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ   ทั้ง 
สภาพแวดลอมภายใน  เชน   ลักษณะของโรงเรียน    จุดออนจุดแข็งของโรงเรียน    และสภาพ 
แวดลอมภายนอก  เชน   ลักษณะของนักเรียน   ความคาดหวังของผูปกครอง  บรรยากาศของ
การปฏิบัติงานของโรงเรียน การนําขอมูลมาจัดทําแผนปฏิบัติ สามารถกําหนดภารกิจ เปาหมาย     
ที่สอดคลองกับภารกิจและเปาหมายของโรงเรียนได     บุคลากรทุกคนสามารถแลกเปลี่ยน และ
มีสวนรวมในการกําหนดภารกิจและเปาหมายรวมกัน ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
เพราะทุกคนไดทราบจุดมุงหมายที่ตรงกัน   

  ในการนําแผนไปปฏิบัติ    เริ่มจากการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ   แตงตั้งคณะ 
ทํางานอยางชัดเจน   จัดทําแผนปฏิบัติงาน   โดยกําหนดระยะเวลาชัดเจน  สรางความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของแตละฝาย  ปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่วางไวตามปฏิทิน เพ่ือใหสามารถดําเนิน 
การตามขั้นตอนและตารางเวลาที่กําหนด    ตลอดจนสามารถใชทรัพยากรที่ไดรับมาอยางเต็มที่  
มีการสนับสนุน  ใหคําแนะนํา  ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทภาวะผูนําในการสนับสนุน  อํานวย
ความสะดวกใหครูมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา    ใชกระบวนการพัฒนาหลากหลายวิธี   ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน  โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณการสอน  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
อบรมหลักสูตรที่จัดโดยบุคคลภายนอก  การวิจัยในชั้นเรียน  การสอนแบบรวมมือ  การไปเยี่ยม 
ชมโรงเรียนอ่ืน  การศึกษานอกสถานที่  การประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในและตางประเทศ  เพ่ือ 
ใหครูไดพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  การปฏิบัติตามแผน  เปนการนําเขาสูระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ซึ่งกิจกรรม
หลักที่สําคัญ คือ  การนําแผนที่ไดไปสูการบริหารจัดการตามปฏิทินปฏิบัติงาน  ตามโครงการที่
กําหนด  สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จ โดย 
โรงเรียนจะเปนฝายกระตุนและประสานการใชประโยชนจากทรัพยากรในการดําเนินงาน ใหเกิด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผล   เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการเชิงกลยุทธ   เพื่อ
เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรวา   บรรลุตามเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนดไว
หรือไม  นับวาเปนงานที่มีความสําคัญสําหรับผูบริหารที่จะพิจารณาวา   กลยุทธที่กําหนดขึ้นมา
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นั้น  เม่ือมีการนําไปปฏิบัติ จะมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงใด  ควรที่จะไดมีการพัฒนาปรับปรุงแกไข
ในขั้นตอนใด  การประเมินผลกลยุทธมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ  

  1. เพ่ือดูวาไดมีการดําเนินงานตามแผนกลยทุธหรือไม 
  2. เพ่ือดูความเหมาะสมของแผนกลยุทธ 
  3. เพ่ือดูวา สภาพแวดลอมที่สาํคัญและผลกระทบตอกิจกรรมนั้น  เปลีย่นแปลงไป

อยางไรบาง  และสามารถปรับตวัเขากับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อยางไรหรือไม 
  4. เพ่ือใหทราบวา    ผลการดําเนินงานที่เกดิขึ้นน้ันเปนอยางไร  บรรลุผลตามที่

กําหนดหรือไม   แตกตางไปจากแผนมากนอยเพียงไร   แลวหาสาเหตุ  และดําเนินการแกไขให
เหมาะสม   

  5. เพ่ือใหสามารถจัดผลประโยชนตอบแทนใหเหมาะสมแกผูที่ปฏิบตัิงาน  ไดตาม
แผนกลยุทธ   

  ดังนั้น ในการบริหารงานโรงเรียน ผลการดําเนินงานทั้งหมดของโรงเรียน  จึงจะตอง
ไดรับการประเมินและกํากับติดตาม   มีการแตงตั้ง  มอบหมายความรับผิดชอบ  ในการติดตาม
ประเมินผล    ผูบริหารตองชี้แนะแนวทาง  หรือเทคนิควิธีการกํากับ   ติดตาม   และประเมินผล  
สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการทํางานเปนทีมและมีความรับผิดชอบรวมกัน สรางบรรยากาศ
การเรียนรู  เพ่ือพัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล  ทั้งน้ีเพ่ือทําใหเกิดความ
เชื่อม่ันวา  โรงเรียนมีความกาวหนา  และบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค  โรงเรียนจะตอง
สรางระบบการประเมินผล     และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใหทุกคนไดรับทราบ    กําหนด
มาตรฐานและตัวบงชี้ผลของความสําเร็จของการดําเนินงาน  ในการประเมินผลจําเปนตองจัดให
มีการกํากับ  ติดตาม  การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  ผลการดําเนินงานมี  3  ลักษณะ คือ 

  1. รายงานผลการดําเนินงานของบุคลากร 
  2. รายงานผลเกีย่วกับแผนงาน / โครงการ   
  3. รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของโรงเรียน 
  เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันวา   การดําเนินงานตามแผนงานโครงการนั้น  มีคุณภาพถูก 

ตอง รวมทั้งยังสามารถปรับปรุงแกไขไดทันเวลาและสถานการณ  ขอมูลขาวสารที่ไดรับจากการ
ติดตามและประเมินผล  จะเปนประโยชนในการสะทอนผลยอนกลับเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
โรงเรียน   นํามาประกอบในการพิจารณา  ทบทวนกําหนดนโยบาย  ทบทวนการจัดทําแผนงาน  
โครงการ   ตลอดจนปรับรื้อโครงสรางองคกรและการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ ผลจากการติดตาม
และประเมินผล จะเปนพ้ืนฐานของการเริ่มตนวัฏจักรการบริหารจัดการเชิงกลยุทธตอไป  เพราะ
ขอมูลขาวสารที่ได  จะชวยใหบุคลากรแตละคน  ทีมงาน  และโรงเรียน  ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

  ตามที่กลาวมา  พอสรุปไดวา  การติดตามและประเมินผล  เปนการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน   หลังการปฏิบตัติามแผนเสร็จสิ้นลงแลว  ไดแก   การประเมินเกี่ยวกับ
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บุคลากร   การรายงานผลงาน   โครงการ  การรายงานภาพรวมของโรงเรียน  พัฒนามาตรฐาน
การปฏิบตัิงาน   มีการปรับปรุงแกไขและพัฒนางาน   ตลอดจนการใหกําลังใจ  เสริมแรงดวยวิธี
ตาง ๆ เชน  การยกยองชมเชย  การประกาศเกียรติคณุ  และการใหรางวัล99

  ชนินทร  ชุนหพันธรักษ  กลาววา  กระบวนการบรหิารเชิงกลยุทธ  ประกอบดวย 
  1. การกําหนดกลยุทธ      เปนขั้นตอนที่พิจารณาถึงสภาพแวดลอมขององคกรทั้ง

ภายนอกและภายในองคกร   ที่ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ  จุดเดนและจุดดอยขององคกร  
พิจารณาถึงวสิัยทัศนของผูบริหาร   กําหนดเปาหมายขององคกร  และการกําหนดวัตถุประสงค  
หลังจากนั้นผูบริหารจะไดมีการกําหนดกลยุทธขององคกร 

  2. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ      ขั้นตอนน้ีเปนการลงมือปฏิบัตติามกลยทุธในระดับ
ตาง ๆ ตามขัน้ตอนการกําหนดกลยุทธ   เพ่ือที่จะใหการนํากลยุทธไปปฏิบตัิประสบความสําเร็จ  
ผูบริหารจะตองเขาใจในแนวคิดและสิ่งตาง ๆ ในองคกร 

  3. การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ  เปนการติดตามประเมินผลและควบคุม
เพ่ือดูวา   กลยุทธที่จะนําไปปฏิบตัิเปนไปตามแบบที่ไดกําหนดไวหรือไม    เพ่ือทําการปรับปรุง
และม่ันใจวา  การปฏิบตัิตามหนาที่ตาง ๆ เปนไปอยางสมบูรณ100

  จินตนา  บุญบงการ  กลาววา  กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  ประกอบดวย 
  1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (environment analysis)  ผูบริหารหรือนักกลยุทธ

ตองศึกษาและวิเคราะหปจจัยในดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร  ซึ่งแบง
ออกเปน  2  ระดับ คือ  สภาพแวดลอมภายนอก  และสภาพแวดลอมภายในองคกร 

  2. การกําหนดทิศทางองคกร (set organization direction)    ผูบริหารจะนําขอมูล
ตาง ๆ ที่ไดรับจากการวิเคราะหโอกาสและขอจํากัด มาทําการประมวลผลเพื่อใชกําหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธขององคกร   โดยที่การกําหนดทิศทางขององคกร  สามารถกระทําไดในลักษณะของ
การกําหนดภารกิจและการตั้งเปาหมายขององคกร 

  3. การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation) หมายถึง การนําทิศทางขององคกร
ที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ มาพัฒนา  เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกร 

  4. การนํากลยุทธไปปฏบิัติ (strategy implementation) หมายถึง การนํากลยุทธที่
ถูกกําหนดขึ้น  ไปประยุกตในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม   ผานการจัดโครงสรางบุคลากร  
และการประสานงานรวมกันอยางเปนระบบ 

                                          
  99 ถวิล  มาตรเลี่ยม,  การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเสมาธรรม, 2545),  40. 
  100 ชนินทร  ชุนหพันธรักษ,  นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : 

ศูนยเอกสารและตํารา  สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2544),  12. 
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  5. การควบคุมและการประเมนิกลยุทธ (strategy evaluation and control) หมายถึง  
การติดตามและตรวจสอบ  วิเคราะหปญหา  กําหนดแนวทาง  ปรับปรุง  และพัฒนา  ใหกลยุทธ
ที่กําลังดําเนินอยู  เกิดความสอดคลองกับสถานการณจริง101

  ไพโรจน  ปยะวงศวัฒนา   กลาววา  กระบวนการบรหิารเชิงกลยุทธ  ประกอบดวย 
  1. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (strategic analysis) คือ    การวิเคราะหความเปลี่ยน 

แปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน    การวิเคราะหทัศนคติ    คานิยม  
วัฒนธรรมองคกร 

  2. ทางเลือกเชิงกลยุทธ (strategic choice) คือ    การกําหนดแนวทางเลือกที่สอด 
คลองกับทศิทางขององคกรในอนาคต  มีการประเมินทางเลือกที่ดีหรือเหมาะสมที่สุดขององคกร  
และสุดทายคอื     การเลือกกลยุทธที่จะใชในองคกรใหเหมาะสม     เปนไปตามภารกิจและวตัถุ 
ประสงคขององคกรที่ไดตั้งไว 

  3. การดําเนินกลยุทธและการควบคุม (strategy implementation and control) คือ  
การนําเอากลยุทธมาดําเนินการประยุกต    เพ่ือใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว   ซึ่งตองมี
การเสริมสรางทักษะ ความสามารถของบุคลากร ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ  ใหเหมาะสม
กับกลยุทธองคกร   นอกจากนี้ยังตองจัดโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับกลยุทธ   รวมทั้งตอง
คํานึงถึงความสอดคลองของวัฒนธรรมองคกร  ที่จะตองสอดคลองและสนับสนุนกลยุทธ สุดทาย 
ไดแก   การตรวจสอบ  ประเมิน   และควบคุมการดําเนินกลยุทธ  ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว102 
     ทอมปสัน และ สตริคแลนด (Thompson and Strickland)   กลาววา    กระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ  ประกอบดวย 
     1. การกําหนดขอความวิสัยทศัน  ขอความพันธกิจ  เปาหมาย   และวตัถุประสงค 
(formulation of vision, mission statement, goal and objective)  เปนการกําหนดจุดหมาย  5  
ประการ ดังนี้ 
     1.1 การกําหนดวิสัยทัศนขององคกร (organization’s vision)   เปนขอความ
ทั่วไป ซึ่งกําหนดทิศทาง ขอความพันธกจิ เปนขอความที่กําหนดสวนประกอบของวิสัยทศันควร
จะอธิบายถึงรายละเอียดขององคกร  ขอบเขตของการปฏิบัติ  ความตองการ และคานิยมเบื้องตน
ขององคกร 
     1.2 การกําหนดขอความพันธกจิ (mission statement) เปนขอบเขตของงาน
ในองคกร   ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อเปนภาพรวม   และดําเนินการวินิจฉยัออกมา  เขียนเฉพาะทีเ่ปน
เปาหมายขององคกร 
                                          

  101 ชนินทร  ชนุหพันธรักษ,  นโยบายธุรกิจและการบรหิารเชิงกลยุทธ, 19. 
  102 เรื่องเดียวกนั,  9 - 10. 
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     1.3 การกําหนดเปาหมายเชงิกลยุทธ (goal and objective) เปนขอความอยาง
กวาง ๆ ของจุดมุงหมายขององคกร ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุภารกิจ เปนจุดมุงหมายหลักของ
องคกร 
     1.4 การกําหนดเปาหมาย (goal) เปนการกําหนดสิ่งที่ตองการในอนาคต  ซึ่ง 
องคกรตองพยายามทําใหเกิดขึ้น โดยเปนสวนประกอบของการวางแผนที่สําคญัเกี่ยวกับเปาหมาย
ในอนาคตที่องคกรตองการใหบรรลถุึงจุดมุงหมาย 
     1.5 การกําหนดวัตถุประสงคเชงิกลยุทธ (strategic objective)  เปนขอความ
เฉพาะอยาง   ที่กําหนดหลักเกณฑเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง   ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่เปนโอกาสภายใตสภาพแวดลอมนั้น ๆ  
     2. การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation) หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic 
planning) หมายถึง   การกําหนดกลยุทธทางเลือก   และเลือกจากทางเลือก   ซึ่งสามารถบรรลุ
จุดประสงค  เปนแผนที่สําคัญและเปนแผนระยะยาว 
     3. การปฏิบตัิตามกลยุทธ (strategy implementation) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ  ใหเปนการปฏิบตัแิละเปนผลลพัธ คือ 
     3.1 การกําหนดโครงสรางขององคกร 
     3.2 การจัดระบบการปฏิบตัิการที่เหมาะสม 
     3.3 การยอมรับรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม 
     3.4 การจัดวัฒนธรรมขององคกรหรือคานิยม 
     4. การประเมินผลและการควบคุมเชิงกลยทุธ (evaluation and strategic control) 
การควบคุมเชงิกลยุทธเปนกระบวนการพิจารณาวา  กลยุทธไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค
ตอการดําเนินงานหรือไม103 
     เดสสและมิลเลอร (Dess and Miller) กระบวนการบรหิารเชิงกลยุทธ  ประกอบดวย 
     1. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (strategic analysis)  เปนพ้ืนฐานของกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ  ประกอบดวย  3  สวน คือ 
     1.1 เปาหมาย (goal)  เปาหมายเชิงกลยทุธ (strategic goal) เปนการกําหนด
วิสัยทศัน   ภารกิจ   และวตัถุประสงค    ซึ่งเปนจุดมุงหมายในการใชความพยายามขององคกร  
เพ่ือใหเปนเปาหมายเชิงกลยุทธ  ซึ่งเปนการนําไปสูการกําหนดกลยุทธ 
 
 

                                          
  103 Arthur Thompson, and A.J.Strickland,  Strategic Management concept and 

Cases, 8th ed. (New York : Business, 1995) : 4. 
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     1.2 การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis)  การบริหารเชงิกลยุทธที่ประสบ
ผลสําเร็จ   ขึน้อยูกับจุดแข็งและจุดออนภายในองคกรที่เหมาะสมกบัโอกาสและอปุสรรค  สภาพ 
แวดลอมภายนอกประกอบดวย การวเิคราะหโอกาสและอุปสรรค   สภาพแวดลอมภายในประกอบ 
ดวย  จุดแข็งและจุดออน  ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห ดังนี้ 
       1.2.1 โอกาสและอุปสรรคภายนอก (external opportunities and threats) 
คือ  โอกาสและอุปสรรคจากภายนอก เชน  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานวัฒนธรรมประเพณี  
ดานประชากรศาสตร   ดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ   ดานการเมืองและรัฐบาล   แนวโนมทาง 
การแขงขันและเหตุการณตาง ๆ  สามารถสรางประโยชนและอันตรายใหกับองคกรไดในอนาคต  
โอกาสและอุปสรรคภายนอกที่อยูเบื้องหลังที่ไมสามารถควบคุมได 
       1.2.2 จุดแข็งและจุดออนภายใน (internal strengths and weaknesses) 
เปนกิจกรรมที่สามารถควบคุมไดภายในองคกร  ซึ่งทําใหมีลักษณะดีและไมดี ประกอบดวยการ 
จัดการศึกษา   การเงิน   การบัญชี   การปฏิบัติตามแผน  การวิจัย  การพัฒนาระบบขอมูลสาร 
สนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร เม่ือมีจุดแข็งหรือจุดออนเกิดขึ้น  องคกรก็สามารถใชจุดแข็งกําหนด 
เปนกลยุทธ และในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงจุดออนและจุดแข็ง เพ่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันดวย 
     2. การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation)  กลยุทธ (strategy) เปนวิธีการเพื่อ 
ใหบรรลวุตัถปุระสงคระยะยาว  การวิเคราะหกลยุทธที่สมเหตุสมผล  ถือเกณฑ  3  ระดับ คือ 
     2.1 กลยุทธระดับองคกร (cooperate level strategy) เปนกระบวนการกําหนด
ลักษณะทั้งหมดและจุดมุงหมายขององคกร ประกอบดวย การลงทุน การดําเนินการ การพัฒนา 
ปรับปรุงองคกร 
     2.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (boniness level strategy) เปนกลยุทธที่พยายามหา
วิธีการแขงขันในแตละองคกร  ที่พยายามจะสรางสิ่งตอไปน้ี 
       2.2.1 ขอไดเปรียบทางการแขงขนั (competitive advantages)  เปนการ
สรางความแตกตางใหเหนือคูเขงขัน  เปนกลยุทธที่มุงการปฏิบตัิงานและการบริการ 
       2.2.2 ความเปนผูนําดานตนทุน (cost leadership) เปนกลยุทธที่มุงการ
ดําเนินงานดวยการลงทุนที่ต่ํากวา  โดยมีเปาหมายที่ผูรับบริการ 
       2.2.3 การปรับตวัทีร่วดเรว็ (quick-response)   เปนการเปลีย่นแปลงวิธี 
การดําเนินงาน  เม่ือมีคูแขงที่มีลักษณะ  วิธีการดําเนนิงาน  หรือการบริการที่คลายคลึงกัน 
       2.2.4 การมุงทีลู่กคากลุมเล็ก (focus) เปนกลยุทธที่มุงการดําเนนิงานและ
บริการทีต่อบสนองความตองการของชุมชน 
     2.3 กลยุทธระดับหนาที่ (function level strategy) เปนการสรางขอไดเปรียบ
สําหรับการแขงขัน  ซึ่งเปนสาเหตุทีท่ําใหองคกรประสบผลสําเร็จ  ขึ้นอยูกับคุณคา โดยคํานึงถึง
คุณคา  ประสทิธิภาพ  และการสงมอบคุณคาใหกับผูรบับริการ  ซึ่งมีดังนี้ 
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       2.3.1 การตลาด (marketing) เปนการใหบริการแกผูรับบริการ 
       2.3.2 การปฏิบตัิการ (operations)  หรือการผลิต (production)  มีความ
สม่ําเสมอในการปฏิบตัิการ 
       2.3.3 การวิจัยและการพัฒนา (research and development)   เปนการ
ประสมประสานความตองการของชุมชน 
       2.3.4 การบัญชี (accounting) โดยการจัดหาขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจ 
       2.3.5 การเงิน (financial)  การใชกลยุทธทางการเงิน  เพ่ือความอยูรอด
และความคลองตัว 
       2.3.6 การบริหารงานบุคคล (human resource management) คือ  การ
จัดหาและการฝกอบรมกําลงัคนใหเหมาะสมกับลักษณะงาน 
     3. การปฏบิตัิตามกลยุทธ (strategy implementation) และการควบคมุเชิงกลยุทธ 
(strategic control)  เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงกลยทุธทีก่ําหนดไว  ใหเปนกลยทุธที่
เปนจริง  ประกอบดวย 
     3.1 การประสมประสาน (integration) หมายถึง   การที่บุคคลในหนวยงานทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
     3.2 โครงสรางองคกร (organization structure)    การปฏิบัตติามกลยทุธที่
ตองการชองทางการติดตอสือ่สารภายในองคกรตามความรับผิดชอบทีก่ําหนดไว      มีการมอบ 
หมายอํานาจหนาที่  ซึ่งผูบริหารจะกําหนดโครงสรางขององคกร 
     3.3 การควบคุมเชงิกลยุทธ (strategic control) เพ่ือติดตามการปฏบิัตงิานตาม
แผน  และการปรับปรุงแผนการพัฒนาสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
     3.4 ภาวะผูนาํเชิงกลยุทธ (strategic leadership) หมายถึง ความสามารถที่มี
อิทธิพลเหนือผูอ่ืนในดานการกระทํา  มีการจัดการ  การประสมประสาน และการเปลี่ยนแปลง
104 
     ไบรสัน  (John M.Bryson)  ไดกําหนดตัวแบบของการวางแผนกลยุทธที่เหมาะ
สําหรับหนวยงานในภาครัฐ  ประกอบดวย  10  ขั้นตอน คือ 
     1. กําหนดขอตกลงหรือแนวคิดเบื้องตนในการวางแผนกลยุทธ (initiate and 
agree upon a strategic planning process) 
     2. การระบุถึงอํานาจหนาที่ขององคกร (identity organizational mandates) 
     3. ทําความกระจางในภารกิจและคานิยมขององคกร (clarifying organizational 
mission and values) 
                                          

  104 Gregory G.Dess, and Alex Miller,  Strategic Management   (Singapore : 
McGraw-Hill, 1993) : 1. 
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     4.  การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน (assessing the organization’s 
external and internal environments) 
     5.  การระบปุระเด็นที่จะนําไปสูการวางกลยุทธ (identifying the facing the strategic 
issue organization)  
     6.  การกําหนดกลยุทธ (formulating strategies and plans to manage the issues) 
     7.  ทบทวนและอนุมัติกลยุทธและแผน (reviewing and adapting the strategies and 
plan) 
     8.  การกําหนดวิสัยทศันขององคกร (establishing and effective organizational 
vision) 
     9.  การนําแผนไปปฏิบตัิ (developing an effective implementation process)   
   10.  การประเมินผล (reassessing strategies and the strategic planning process)105

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กําหนดใหการจัดทําแผนกลยทุธเปน
กระบวนการทํางานดานการวางแผน เพ่ือใหไดกลยทุธในการบรหิารงานของหนวยงาน กําหนด
ขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธของสถานศึกษาไว  3  ขั้นตอน คอื   
     1.  การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา  ประกอบดวย การวิเคราะหภารกิจและผลผลิต
หลัก 
     2.  การกําหนดทิศทางสถานศึกษา ประกอบดวย  กาํหนดวิสัยทัศน  กําหนดพันธกิจ  
กําหนดเปาประสงค  และกาํหนดเปาหมายผลผลิตหลกั 
     3.  การกําหนดกลยุทธสถานศึกษา106 การปฏิบัติตามกลยุทธที่ประกอบดวยขั้นตอน
การทําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ   การกําหนดกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง  และ
การควบคุมกลยุทธ107

 
 
 
 
 
                                          

  105 John M.Bryson,  Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations 
: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement Revised Edition 
(San Francisco : Jossey Bass Publishers, 1995) : 22 - 37. 

  106 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ,  การวางแผนงบประมาณ
จากแนวคิดสูแนวปฏบิัติระดับสถานศึกษา   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2545), 17. 

  107 เรื่องเดียวกนั,  71. 
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     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ      ไดกําหนดกระบวนการบริหารเชิง 
กลยุทธ  ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวย  หลักเกณฑและวธิีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  เปน  3  ขั้นตอน  ไดแก    การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation)    การปฏิบตัิตาม
กลยุทธ (strategy implementation)        การควบคุมและประเมินผลทางยุทธศาสตร (strategy 
control)108  ดังแผนภูมิ  2 
 
   
 
 
       วิสัยทัศน     แผนปฏิบัตกิาร  การปรับแตง    กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
ประเด็นยุทธศาสตร       กระบวนงาน      การดําเนินงาน 
เปาประสงค  ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย  โครงสราง             การทบทวนสถานการณ 
กลยุทธ          เทคโนโลย ี        เพ่ือปรับยุทธศาสตร 
Strategy Map        คน       

Strategic Management Process 

 
แผนภูมิที่  2  กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 
ที่มา : ทศพร  ศิริสัมพันธ,  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร,  การประชุมเชงิปฏิบัติการ      
โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบตัิ, วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 
2548  [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  30 กันยายน 2548,  เขาถึงไดจาก http://opdc.go.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
  108 ทศพร  ศิริสัมพันธ,  การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร .  การประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ     วันที่  8 - 10  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2548  [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ  30 กันยายน 2548,  เขาถึงไดจาก http://opdc.go.th/ 
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      รอบบินส และ เคาเตอร  (Robbins & Coulter )      ไดกําหนดกระบวนการจัดการ
เชิงกลยทุธ ไว  8  ขั้นตอน  ไดแก   การวางแผน (planning) คือ  ขั้นที่  1 - 6  การนําไปปฏิบตัิ 
(implementation) คือ  ขั้นที่  7  และการควบคุมหรือการประเมิน (evaluation)  ไดแก  ขั้นที่  8  
ดังแผนภูมิที่  3 
 
 
 
 
 
                            SWOT Analysis 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  3 กระบวนการจัดการเชิงกลยทุธ (The Strategic Management Process) 
ที่มา : Stephen P.Robbins and Mary Coulter, Management, อางถึงใน วิรัช สงวนวงษวาน,   
การจัดการและพฤติกรรมองคกร  (กรุงเทพฯ : เพียรสนัเอ็ดยูเคชั่น  อินโดไชนา จํากัด,  2547),  
73 - 78. 
 
 
     ขั้นที่  1 การระบุพันธกิจ   วัตถุประสงค   และกลยุทธขององคกร    (identify the 
organization’s current mission, objectives and strategies)  ขั้นที่  2  การวิเคราะหสถานการณ  
(analyzing the environment)  ขั้นที่  3  กําหนดโอกาสและอุปสรรค (identifying opportunities 
and threats)      ขั้นที่  4  การวิเคราะหทรัพยากรและความสามารถขององคกร (analyzing the 
organization’s resources and capabilities)   ขั้นที่  5  กําหนดจุดแข็งและจุดออน (identifying 
strength and weakness)  ขั้นที่  6  กําหนดกลยุทธ (formulating strategies)  ขั้นที่  7 การนํา
กลยุทธไปปฏบิัติ (implementing strategies)   และ   ขัน้ที่  8  การประเมินผลงาน (evaluating 
results)109

                                          
  109 Stephen P.Robbins and Mary coulter,  Management,  อางถึงใน  วิรัช  

สงวนวงศวาน,  การจัดการและพฤติกรรมองคกร,  73 - 78. 
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รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา 
     รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธขององคกร โดยสังเคราะหมาประกอบเปนรูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา  มีองคประกอบดังนี้ 
     1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมสถานศึกษา 
     2. การกําหนดทิศทางสถานศกึษา 
     3. การกําหนดกลยุทธสถานศกึษา 
     4. การปฏิบตัิตามกลยุทธสถานศึกษา 
     5. การควบคุมและการประเมนิกลยุทธสถานศึกษา 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมสถานศกึษา 
     บุญเลี้ยง   ค้ําชู   กลาววา    การวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน    เปนกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธในการคดิวิเคราะห    ที่จะใหไดมาซึ่งวิธีการที่ดีทีสุ่ดสําหรับโรงเรียน   เพ่ือให
โรงเรียนบรรลภุารกิจ ดวยการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมให
สามารถดําเนินการวางแผนไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการจัดการศึกษา 
มีขั้นตอนในการวิเคราะหภารกิจในโรงเรียน  ประกอบดวย 
     1. วิเคราะหสถานภาพภารกิจ (portfolio analysis) การดําเนินการดานการวางแผน
ระดับโรงเรียน ดังนี้ 
     1.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะหเบื้องตนที่เก่ียวกบั  สถานภาพปจจุบัน  ปญหา  และ
ความตองการ 
     1.2 วิเคราะหและประสานงานในการจัดสรางแผนกลยุทธของโรงเรียน 
     1.3 สรุปผลการดําเนินงาน  แผนงาน  โครงการของโรงเรียน 
     1.4 จัดระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
     1.5 จัดทํารางแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเบื้องตน  
     1.6 กาํหนดวัตถปุระสงคที่โรงเรียนตองการจะดําเนินงาน 
     1.7 ประสานแผนกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
     1.8 กําหนดทิศทาง  เปาหมาย  ของโรงเรียนตามเวลาที่กําหนด 
     2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis) คือ  การดําเนินงาน
ที่เกี่ยวกบัการสํารวจปจจัย  เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส  และอุปสรรค  ที่ตองดําเนินงานตาม
ภารกิจของโรงเรียนประถมศึกษา  ดังนี้ 
     2.1 การศึกษาวิเคราะหถึงปจจัยที่จําเปนในการบริหารโรงเรยีน 
     2.2 การศึกษาวิเคราะหจุดเดน  จุดดอย  ของโรงเรียน 
     2.3 การศึกษาวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
     2.4 การศึกษาหาแนวทางที่ดีในการพัฒนาปรับปรุงการบรหิารงาน 
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     2.5 การวิเคราะหและประสานงานในการจัดทําแผน  ใหสอดคลองกับนโยบาย
ของหนวยงานระดับสูง  และนโยบายของโรงเรียน 
     2.6 การประสานงานในการวางแผนกับฝายแผนงานของโรงเรียน  หมวดวิชา
และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
     2.7 ชวยเหลือประสานงานในการกํากับดูแล   ตรวจสอบ   ตดิตาม   ประเมิน 
ผลงานโครงการ 
     3. ความคาดหวงัและความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของ (expected and needs 
of stakeholders) การมุงหวังผลสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีดังนี้ 
     3.1 การเตรียมในการดําเนินงาน   การพัฒนา  และการแกปญหาไวลวงหนา 
ใหการทํางานมีเปาหมายในอนาคต   กาวไปขางหนาอยูตลอดเวลา    ไมหยุดอยูกับที่   ชวยให
ภารกิจไดรับการพัฒนาอยูเสมอ 
     3.2 การปฏิบตัิงานที่มีแผน   มีระบบ  ขัน้ตอน  และระยะเวลา  สถานที่  และ
เปาหมายที่กาํหนดไวมีความชัดเจน 
     3.3 กรณีมีปญหาเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งในหนวยงาน  และ
สภาพแวดลอมภายนอก  สามารถที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงท ี
     3.4 สามารถเปนเครื่องมือใหผูบริหาร  บุคลากรที่เกี่ยวของ  สามารถวินจิฉัย
ตัดสินใจไดอยางมีหลักเกณฑและถูกตอง 
     3.5 ทําใหรูถึงอดีต  สภาพปจจุบัน  และอนาคต  เปนประโยชนตอการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารและกิจการตาง ๆ  
     3.6 มีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและไดผลอยางคุมคา 
     3.7 กอใหเกิดความรวมมือรวมใจประสานงานทั้งในหนวยงาน และหนวยงาน
อ่ืนในระดับตาง ๆ   เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกัน   ประหยัดเวลา   ประสบความสําเร็จใน
เวลาที่รวดเร็ว110

     รังสรรค  มณีเล็ก  กลาววา  การวิเคราะหสภาพแวดลอมสถานศกึษา  ประกอบดวย 
     1. การศึกษาจุดแข็งและจุดออนของสถานศกึษา 
     การหาจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษา ควรเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลหลาย ๆ 
แหง  ซึ่งอาจเก็บขอมูลจากระบบขอมูล  และสารสนเทศของสถานศึกษาเอง  จากชุมชน  ผูปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  และนักเรียน 

                                          
  110 บุญเลี้ยง  ค้ําชู,  การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธโรงเรียนประถมศึกษา  สังกดั

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2544), 44 - 45. (อัดสําเนา) 
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     ประเด็นที่จะนํามาศึกษาจุดแข็งจุดออน  โดยศึกษา ปจจัย (input) และกระบวน 
การดําเนินงาน (process) ซึ่งเกี่ยวกบั 
     1.1 บุคลากรสถานศึกษา ประกอบดวย คณะครู  และบุคลากรในชุมชน  ที่จะ
มีสวนชวยจัดกิจกรรมในสถานศึกษาอยางพอเพียงและมีคุณภาพ 
     1.2 เงิน  สถานศกึษามีเงินพอเพียงที่จะนําไปใชในการบรหิารจัดการ เพ่ือให 
บรรลุเปาหมาย 
     1.3 วัสดุอุปกรณ  มีวัสดุอุปกรณพอเพียง  และมีคุณภาพตอการนําไปใชงาน
ในสถานศึกษา 
     1.4 การบริหารการจัดการ  หมายถึง  การจัดโครงสรางการบริหารของสถาน 
ศึกษา 
     2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (internal environment) ของสถานศึกษา มี 
ประเด็นที่จะตองนํามาพิจารณา คือ 
     2.1 โครงสราง ไดแก  ลําดับขั้นตอนของการบังคับบัญชา  การสื่อสารภายใน  
การจัดองคกร  และการมอบหมายงาน 
     2.2 วัฒนธรรม  ไดแก   ความเชื่อ  ความคาดหวัง  และคานิยมของบุคคลใน
หนวยงาน 
     2.3 การบริการ ไดแก  การใหบริการ  การอํานวยความสะดวกของหนวยงาน 
     2.4 ทรัพยากร  ไดแก  ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร   งบประมาณ  และ
วัสดุอุปกรณ 
     2.5 ผลผลติ ไดแก ปริมาณและคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาน 
ศึกษา 
     3. การศึกษาโอกาสและอุปสรรคการดําเนินงานของสถานศึกษา 
     การศึกษาโอกาสและอุปสรรคในการดําเนนิงานของสถานศึกษา  เปนการศึกษา
สภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย 
     3.1 ดานเศรษฐกิจ  ไดแก  รายไดของประชากร  ภาวะเงินเฟอ  หน้ีสิน  การ
มีงานทํา 
     3.2 ดานสังคมวัฒนธรรม ไดแก  คานิยม  ความเชื่อ  เจตคติ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  วัฒนธรรม 
     3.3 ดานเทคโนโลยี  ไดแก  ความเปลี่ยนแปลงดานนวตักรรมและเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ   ความทันสมัยของอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใชในการดําเนินงาน 
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     3.4 ดานการเมืองและกฎหมาย  ไดแก  นโยบายทางการเมืองระดับชาติ และ
ระดับทองถิ่น  เสถียรภาพของรัฐบาล  ระเบียบกฎหมายตาง ๆ111 
 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา 
     สถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษา  ที่นํานโยบายสูการปฏิบตัิที่สอดรบักับ
นโยบายและยทุธศาสตรของหนวยเหนือ ตั้งแตระดบัชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตลอดจนนโยบายตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และตามสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของแตละ
สถานศึกษาทีแ่ตกตางกัน โดยใชกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ เพ่ือกําหนดกลยทุธนําสูการ
ปฏิบตัิ  ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยทุธศาสตร (Strategy Performance 
Based Budgeting : SPBB) ซึ่งนํามาใชในหนวยงานตั้งแตปงบประมาณ  2545  และบุคลากร
ไดรับการพัฒนา เพ่ือ ใหมีความรูความเขาใจดานการวางแผนกลยทุธ  และปรับปรุงพัฒนาสูการ
บริหารเชิงกลยุทธในระยะตอมา  สําหรับการวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยไดบูรณาการกระบวนการวางแผน
กลยุทธ   และการบริหารเชิงกลยทุธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดย
กําหนดองคประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย  3  ขั้นตอน ไดแก 
     1. การกําหนดกลยุทธหรือการวางแผนกลยทุธ  ซึ่งประกอบดวย  การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  การกําหนดวิสัยทัศน  พันธกจิ  
เปาประสงค  การกําหนดกลยุทธ  การกําหนดตัวชีว้ัด 
     2. การปฏิบตัิตามกลยุทธของสถานศึกษา  เปนการนาํกลยุทธไปปฏิบัติ  การ
ดําเนินงานจะประสบความสําเร็จหรือไม  ขึ้นอยูกับการนํากลยุทธไปปฏิบตัิอยางมีประสิทธิภาพ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
     2.1 กาํหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  แตงตั้งคณะกรรมการอยางชัดเจน 
     2.2 จัดทําปฏิทินการปฏิบตัิงาน  โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตาม
กลยุทธของสถานศึกษาอยางชัดเจน 
     2.3 จัดเตรียมขอมูลที่เปนปจจุบันถูกตองชัดเจน  และครอบคลุมภารกจิของ
สถานศึกษา 
     2.4 สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวมในการวางแผนกลยทุธ
ของสถานศึกษา 
     2.5 ระดมความคดิของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ใหไดเขามามีสวนรวมในโครงการ
ดําเนินตามกลยทุธของสถานศึกษา   
                                          

  111 รังสรรค   มณีเล็ก,  การวางแผนเชิงกลยุทธในสถานศึกษา   (กรุงเทพฯ : ทิปส
พับบลิเคชั่น, 2544), 34 - 37. 
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     2.6 ทุกฝายปฏบิัตติามกลยทุธของสถานศึกษาที่วางไวตามปฏิทินปฏบิัตงิาน 
     3. การควบคุมและการประเมนิกลยุทธสถานศึกษา  เปนกลยุทธขั้นสุดทายของ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  เพื่อเปนการวัดผล  ประเมินผล การปฏิบตัิงานขององคกร  วา  
บรรลุผลตามเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม นับวาเปนงานที่สําคัญของผูบริหาร เพ่ือ 
จะไดนํามาพิจารณาวา  แผนที่ไดกําหนดขึ้นมานั้น  เม่ือนําไปปฏิบตัจิริงแลวจะมีประสิทธิภาพดี
เพียงใด 
     บุญเลี้ยง  ค้าํชู  กลาววา  การกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย / ตัวชี้วัดความ 
สําเร็จ (goal and key performance indicator) เปนการสรางความมุงหมายที่มีทศิทาง  มีขอบเขต
ของการปฏิบตัิงาน  ซึ่งความตองการของหนวยงานทีค่าดการณถึงผลสําเร็จลวงหนาประกอบดวย 
     1. วิสัยทัศน   เปนเปาหมายที่มีลักษณะกวาง ๆ   ซึ่งเปนความตองการของสถาน 
ศึกษาในอนาคต โดยไมไดกําหนดวิธีการเอาไว  เปนการสรางความคิดในทัศนะของการกําหนด 
ทิศทางในอนาคต  เพ่ือเปนการกําหนดแนวความคิดที่โรงเรียนตองการ และพยายามที่จะดําเนิน 
งานตามแผน 
     2. พันธกิจ  เปนพ้ืนฐานของการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  การจัดลําดับกลยุทธ  
แผน   และการกําหนดกิจกรรม   เพื่อใหเกิดผลตอนักเรียนตามความคาดหวังของสถานศึกษาที่
ไดตั้งไว 
     3. เปาหมาย / ตัวชีว้ัดความสาํเร็จ  เปนการกําหนดความคาดหวัง  เปนเปาหมาย
ที่สถานศึกษาตองการลวงหนา  ที่ผูบริหารสถานศึกษา  บุคลากร และผูที่เกี่ยวของพยายามที่จะ
ใหเกิดขึ้นในอนาคต 
 
การกําหนดกลยุทธหรือการวางแผนกลยุทธ  (strategic formulation or strategic planning) 
     เปนขั้นตอนของการวางแผนที่สาํคัญ เร่ิมจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอก
และภายในองคกร   เพื่อประเมินสถานภาพสถานศึกษา  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกจิ  เปาหมาย
หรือเปาประสงค  และกําหนดกลยุทธในการปฏิบตัิเพือ่ใหบรรลวุิสัยทัศน 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม (environmental analysis) 
     การวิเคราะหสภาพแวดลอมมีบทบาทสาํคัญ  3  ประการ  ไดแก 
     1. บทบาทในการกําหนดนโยบายหรือกลยทุธขององคกร  จากการศึกษาแนวโนม
ของสภาพแวดลอมที่เกิดโดยรวม  ซึ่งจะมีผลกระทบตอองคกร 
     2. บทบาทในการประสานแผนงานขององคกร   จากการศึกษาแนวโนมของสภาพ 
แวดลอมที่จะมีผลกระทบตอหนวยงานยอยภายในองคกร 
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     3. บทบาทในการกําหนดหนาที่ขององคกร ทั้งกิจกรรมหลกัขององคกรและกิจกรรม
เฉพาะของหนวยงานยอยในองคกร112

     การตรวจสอบสภาพแวดลอมภายในองคกร  ทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) และ
จุดออนขององคกร (weaknesses) ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถใชประโยชนจากโอกาส (opportunities) 
และหลบหลีกจากขอจํากัด (threats) ซึ่งเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกได การวิเคราะหจุดแขง็
และจุดออน  ยังชวยระบถุึงจุดแข็งที่ถูกซอนอยูและจุดออนที่ถูกละเลย  การจะกําหนดวา   สิ่งใด
เปนจุดแข็งหรือจุดออน  มักจะพิจารณาจากปจจัย  3  ประการ ขางตน 
     สําหรับหนวยงานทางการศึกษา  การวเิคราะหสภาพแวดลอม  เปนขั้นตอนทีส่ําคัญ
ของกระบวนการวางแผนกลยุทธที่จะนําไปสูการกําหนดทิศทางและพัฒนากลยุทธการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากปจจัยที่มีผลกระทบตอภารกิจ
ขององคกรหรือสถานศึกษา  ทั้งทางตรงและทางออมวา  มีปจจัยภายนอกอะไรบางที่เปนโอกาส
หรืออุปสรรค  และปจจัยภายในอะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือจุดออนทีส่งผลตอความสําเร็จหรือความ
ลมเหลว  ในการดําเนินงานของหนวยงาน   รวมถึงการคาดการณแนวโนมความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต  ซึ่งผลการวิเคราะหที่จะนําไปใชจะสะทอนภาพที่แทจริง  สามารถตรวจสอบและมีขอมูล
รองรับ  เพราะหากนําผลการวิเคราะหที่ไมถูกตองไปใช  อาจทําใหการกําหนดกลยุทธในการ
พัฒนาองคกรไมตอบสนองทิศทางที่พึงประสงคขององคกร  เทคนิคที่นิยมใชในการวิเคราะห
สภาพแวดลอมคือ  เทคนิคการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) 
     การวิเคราะห SWOT เปนตวัแบบพ้ืนฐานของการวางแผนกลยทุธ  ซึ่งเปนผลงาน
ของนักวิชาการในสังกัด  Harvard Business School ที่เรียกวา  Core “Design School” Model 
of Strategy Formation SWOT Model (for strengths and weaknesses, opportunities and 
threats)113   เปนวิธีการหรือเคร่ืองมือที่ใชเพ่ือวิเคราะหสถานการณโดยรวมขององคกร  โดย
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร เพ่ือคนหาจุดเดนหรือจุดแข็ง (strengths) และจุดดอยหรือ 
จุดออน (weaknesses) ในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ขององคกรและการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกองคกร  เพ่ือคนหาโอกาส (opportunities) และอุปสรรค  ภัยคุกคามหรือความเสี่ยง 
(threats) ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร  คําวา  SWOT  ซึ่งเปนคํายอมาจากอักษร 
นําหนาของทั้งสภาวะแวดลอมดังกลาวในการวิเคราะหสภาพแวดลอม  เปนการศกึษาถึงปจจัยที่
มีผลกระทบตอการดําเนินงานของสถานศึกษาวาเปนอยางไร  และพัฒนาไปในทศิทางใด สภาพ 
                                          

  112 วัฒนา   วงศเกียรติรัตน และคณะ,   STRATEGIC PLANNING การวางแผน 
กลยุทธ : ศิลปะการกําหนดแผนองคกรสูความเปนเลิศ  (กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, 
2546), 25.  

  113 ปกรณ  ปรียากร,  การวางแผนกลยุทธ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต, พิมพ
ครั้งที่  2  (กรุงเทพฯ : สํานักงานเสมาธรรม,  2544), 83 - 84. 
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แวดลอมที่มีบทบาทตอการดําเนินงานของสถานศึกษา แบงได  2  ประเภท คือ  สภาพแวดลอม 
ภายนอก  และสภาพแวดลอมภายใน  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยพิจารณา 
“โอกาสและอุปสรรค” จากสภาพแวดลอมภายนอก  และ “จุดแข็งและจุดออน” จากสภาพแวดลอม
ภายในสถานศึกษา  ดังนี้ 
     1. โอกาส (opportunities)  หมายถึง   ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวย
หรือสนับสนุนใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ 
     2. อุปสรรค (threats)  หมายถึง  ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนภัย
คุกคามหรือขอจํากัดที่ทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษาไมประสบความสําเรจ็ 
     3. จุดแข็ง (strengths)  หมายถึง  ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายในที่เปนขอดี  
หรือขอเดน  ที่ทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ 
     4. จุดออน (weaknesses)  หมายถึง   ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายในที่เปน
ขอดอย  ซึ่งเปนผลเสยีตอการดําเนินงานของสถานศกึษา 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (external environment) 
     ในเชิงกลยทุธ การสรางความสําเร็จในการประกอบกิจการ  องคกรจะตองปรับตัวให
สอดคลองกับสภาพแวดลอม ดังนั้นองคกรจะตองมีกลยุทธทีค่ํานึงถงึสิ่งที่ตองการกับสิ่งที่กิจการ
จะตองสนองตอบ  ขณะเดียวกันก็จะตองคํานึงถึงกลยุทธทีส่ะทอนความสัมพันธระหวางเรื่องที่
กิจการตองการ  กับสิ่งที่จะไดรับจากสภาพแวดลอม  ความไมแนนอนของสภาพแวดลอมเปน
สวนประกอบระหวาง  ระดับของความสลับซบัซอน (complexity) กับระดับของการเปลี่ยนแปลง 
(change) ในสภาพแวดลอมภายนอก  ความไมแนนอนของสภาพแวดลอมภายนอก  มักจะคุกคาม 
(threats) ตอกิจการและตอนักกลยุทธ  เพราะวาจะสรางขอจํากัดความสามารถของนักกลยุทธ
ในการกําหนดแผนระยะยาวและการตัดสนิใจเชิงกลยุทธ 
     ในดานการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก (external environment) เปนปจจัยที่สงผล 
ตอการปฏิบตังิานของสถานศึกษา  ซึ่งสถานศึกษาไมสามารถควบคมุได   แตพอที่จะคาดการณ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลง นํามาวิเคราะหประกอบการตัดสินใจไดวา ปจจัยใดที่เปนโอกาสที่ควร
นํามาใชประโยชน   หรือเปนอุปสรรคที่ควรหลบหลีก    โดยปกตทิั่วไปสภาพแวดลอมภายนอก
ยังแยกไดเปน  2  ลักษณะ คือ 
     1. สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป (general environment)   เปนสภาพแวดลอมใน
ระดับกวาง ๆ ที่มีผลกระทบโดยออมตอการปฏิบตัิงานของหนวยงาน   โดยทั่วไปจะประกอบไป
ดวยปจจัยหลกั  4  ดาน ซึ่งในการวิเคราะห เรียกโดยยอวา  “STEP”  คือ 
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     1.1 ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural factors : S) เชน  โครงสราง
ประชากร  การเคลื่อนยาย  อาชีพ  การศึกษา  การอนามัย  การคมนาคม  การสื่อสาร  คานิยม  
ความเชื่อ  วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดจนความรู  ทัศนคต ิ  พฤติกรรม  ของ
ประชาชนที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชงิลบตอภารกิจของสถานศกึษา 
     1.2 ปจจัยดานเทคโนโลยี (technological factor : T) เชน  การผลิตคิดคน
ทางเทคโนโลยีตาง ๆ  เครือ่งจักรกลทางอุตสาหกรรม  คอมพิวเตอร  การจัดการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของกับกระบวนการเรยีนรู ฯลฯ  ที่มีผลกระทบทัง้
เชิงบวกและเชิงลบตอภารกิจของสถานศึกษา 
     1.3 ปจจัยดานเศรษฐกิจ (economic factors : E,) เชน  โครงสรางทางรายได  
รายไดของผูปกครอง  การกระจายรายได  ภาวะทางการเงิน  ภาวการณวางงาน  อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ  อัตราดอกเบี้ย  การลงทนุ ฯลฯ  ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชงิลบตอภารกิจ
ของสถานศึกษา 
     1.4 ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (political and legal factors : P)   เชน  
นโยบายของรัฐบาล  พรรคการเมือง  เสถียรภาพของรัฐบาล  พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  
พระราชกําหนด  ประกาศกระทรวง  กฎกระทรวง  หลักสูตร  นโยบายหนวยงานตนสังกัด  การ
แทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ  ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอภารกิจของสถานศึกษา 
     2. สภาพแวดลอมภายนอกเชิงปฏิบัติการ (operating environment)  เปนสภาพ 
แวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานของสถานศกึษา  นอกจากการพิจารณา
ในดานสังคม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  และการเมืองแลว  ยังตองพิจารณาองคประกอบสําคญั 
ไดแก  สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับภารกิจโดยตรงของสถานศึกษา  ลักษณะของกลุมสังคม ผูรับ 
ผลประโยชนและผูรบับริการ  เชน  ผูปกครอง  นักเรียน  ชุมชน ฯลฯ  ภาระงานที่เปนความ
ตองการเรงดวน  ความพรอมของสถานการณในการจัดการศึกษาในปจจุบัน  ความรวมมือของ 
กลุมบุคคล  ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจดําเนินการของสถานศึกษา  รวมทั้งเจตคตขิองประชาชน  
ปจจัยเหลานีมี้อิทธิพลตอสถานศึกษามากนอยแตกตางกัน  ขึ้นอยูกบัสถานภาพของสถานศึกษา
แตละแหง  อยางไรก็ตาม สถานศึกษาของรัฐน้ัน  ปจจัยสังคมและวัฒนธรรม  และปจจัยการเมือง
และกฎหมาย  จะเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอสถานศกึษามากกวาดานอ่ืน ๆ เพราะสถานศึกษา
สวนมากเปนหนวยงานภาครัฐ  จึงตองยึดระเบียบกฎหมาย  ตลอดจนเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ของรัฐบาลเปนแนวหลักในการทํางาน114

 
 
                                          

  114 สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม,  เอกสารชุดปฏิบตัิการจัดทําแผนกลยทุธ
และกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง (MTEF), 31 - 32. 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (internal environment) 
     เปนการวิเคราะหปจจัยทีมี่ผลกระทบตอขีดความสามารถ  การดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร การวเิคราะหจะสะทอนใหเห็นจุดแข็ง (strength) และจุดออน (weakness)  
ขององคกร ซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็งและความออนแอขององคกร  โดยประเมินดูวา  จุด 
แข็งขององคกรที่มีอยูคืออะไร  บุคลากรที่มีอยู  และทรัพยากรอื่น ๆ มีมากนอยและมีคุณภาพ
อยางไร  กลยุทธที่ดียอมจะตองสรางขึ้นจากจุดแข็งที่องคกรมีอยูมาใชประโยชนใหมากที่สุดเพื่อ
ลดขนาดของจุดออนใหเหลือนอยที่สุด115 ซึ่งเปนปจจัยทีมี่อิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงานของ
สถานศึกษาทีส่ามารถควบคุมได  การวิเคราะหจะตองพยายามเลือกปจจัยที่สําคัญมาพิจารณา
วา สถานศึกษามีจุดเดนหรือจุดแข็งอะไรบางที่ควรเสริมสรางและนาํมาใชประโยชนและมีจุดดอย
หรือจุดออนอะไรบาง  ทีค่วรปรับปรุงและกําจัดออกไป  ซึ่งจะประกอบดวยปจจัยหลัก  6  ดาน  
ซึ่งในการวิเคราะห เรียกโดยยอวา  “2S4M”  คือ 
     1. โครงสรางและนโยบายของสถานศึกษา (structure and policy : S1)       ไดแก  
โครงสรางและนโยบายที่ครอบคลุมภารกจิระดับขาราชการประจําตั้งแต     กระทรวงศึกษาธิการ  
กรม  และโรงเรียน  เชน  โครงสรางการบริหาร  นโยบายของกรม  เปาประสงคของโรงเรียน
ระยะยาวและระยะสั้น  ระเบียบวิธปีฏิบตัแิละกฎเกณฑ  เครือขายการสื่อสาร ฯลฯ 
     2. การใหบริการและคุณลักษณะผูเรียน ผลผลิตและบริการ (service and products 
: S2) เชน  ความทั่วถึงและความสามารถในการใหบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา  ทั้งใน
ดานการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน  การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู  
ตลอดจนพัฒนาการของผูเรียนในดานความรู  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  บุคลิกภาพ
และสุขภาพ (ดี เกง มีสุข) ที่เกิดจากผลการดําเนินงานของสถานศกึษา 
     3. บุคลากร (man : M1) เชน  ความพอเพียงของอัตรากําลัง ความรูความสามารถ
ที่เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน การกําหนดตําแหนง การบรรจุ  แตงตัง้  โยกยาย  การเลื่อนระดับ
ปรับตําแหนง  การบําเหน็จความชอบ  การฝกอบรม  การลงโทษทางวนิัย  ขวัญและกําลงัใจ  
การติดตอสื่อสาร  ปฏิสัมพันธ  และวัฒนธรรมการทํางาน  เปนตน  อาจสรุปเปนประเด็นในการ
วิเคราะหที่สําคัญ ไดแก  ดานปริมาณครูและคุณภาพครู 
     4. การเงิน (money : M2) เชน ความคลองตวัในการเบิกจาย ไดแก  ประสิทธิภาพ
ในการบริหารเงิน  ความสามารถในการระดมทรัพยากร  ความสามารถใชทรพัยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสดุ 
     5. วัสดุอุปกรณ (materials : M3) ไดแก  ความพอเพียงของสื่อ  วัตถุ  ครุภัณฑ  
อาคารสถานที่  ความสามารถในการจัดหา  และประสิทธิภาพในการใช 

                                          
  115 พวงรตัน  เกษรแพทย,  การวางแผนกลยุทธสําหรับนักการศึกษา, 100. 
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     6. การบริหารจัดการ (management : M4)  ไดแก   ความสามารถในการวางแผน 
การดําเนินการตามแผน การกํากับติดตามประเมินผล การจัดการใหเกิดการมีสวนรวม การมอบ
อํานาจ  การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการของสถานศึกษา  การเผยแพรประชาสัมพันธ ฯลฯ 
     สภาพแวดลอมภายในทั้ง  6  ดาน  จะมีอิทธิพลตอสถานศึกษาแตกตางกันไป  แต
ปจจัยที่สถานศึกษาตองใหความสําคัญเปนอยางมากคือขอ 2  ดานผลผลติและบริการ  ถือไดวา
เปนผลผลติหลักของสถานศึกษา 
 
การประเมินสถานภาพสถานศึกษา 
     การประเมินสถานภาพของสถานศึกษาเปนกระบวนการประมวลสรปุเนื้อหาที่ไดจาก
ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมในลักษณะการสังเคราะห (synthesis) เพ่ือประเมินวา  ปจจุบัน
สถานศึกษามสีถานภาพอยูในตําแหนงทีพึ่งประสงคหรือไมเพียงใด  ภาวะดังกลาวเกิดจาก
อิทธิพลของปจจัยภายนอกหรือปจจัยภายในมากกวากัน 
     หลังจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของสถานศึกษาที่แสดงถึงโอกาสกับ
อุปสรรค  อันสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสถานศึกษา  และการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน  ที่แสดงถึงจุดแข็งและจุดออน  ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมและการรวบรวมขอมูลที่เชื่อถือ
ได  โดยใชวิธีการวิเคราะห SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)
คือ การวิเคราะหดูทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส  และอุปสรรค ใหครบทั้ง  4  ดาน เพ่ือดูสถานภาพ  
สถานการณจริงของสถานศึกษา และชุมชน รวมถึงสภาพ แวดลอม  โดยพิจารณาทั้งดานบวก
และดานลบอยางรอบคอบครบถวน   จะทําใหทราบวามีปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่เปน
โอกาสและอุปสรรคหรือมีปจจัยจากสภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดแข็งและจุดออนในดานใดบาง  
เพ่ือเปนขอมูลในการจัดวางทิศทางการจัดการศึกษา  โดยใชกระบวนการทางสถิติเปนเครื่องมือ
ในการประเมิน แลวนําเสนอโดย กราฟ เปนตารางสัมพันธแบบเมตริก (SWOT matrix) ผลการ
ประเมินสถานภาพสถานศึกษา มีความโนมเอียงได  4 กรณี  ดังแผนภูมิที่  4 
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โอกาส  :  O  

 
 
                                                                จุดออน : W 

“เอ้ือแตออน” 
(Question 

“ไมเอื้อและแข็ง” 
(Dogs) 

S-Strengths      จุดแข็ง 
W-Weaknesses จุดออน 
O-Opportunities โอกาส  
T-Threats        อุปสรรค  

 
                                      

ุดแข็ง : S 

อุปสรรค  :  T 

“เอ้ือและแข็ง” 
(Stars) 

“ไมเอ้ือแตแข็ง” 
(Cash Cows) 

จ

 
 

แผนภูมิที่  4  การประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
ที่มา :  ปกรณ  ปรียากร,  การวางแผนกลยุทธ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต, พิมพครั้งที่  
2   (กรุงเทพฯ : สํานักงานเสมาธรรม, 2544), 86. 
 
     1. กรณี  “เอ้ือและแข็ง”  หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาส (เอ้ือ) 
และสภาพแวดลอมภายในเปนจุดแข็ง เรยีกวาอยูในตําแหนง “ดาวรุง” (stars) เปนตําแหนงที่บง
บอกวา  สถานศึกษามีปจจัยภายนอกเปนโอกาสหรือพรอมใหการสนับสนุน  และปจจัยภายในมี
ความเขมแข็ง เชน  ชุมชนมีการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น  มีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  
เปนตน  เปนภาวะที่เหมาะสมกับการกําหนดกลยุทธขยายงานสรางความเจริญเตบิโต 
     2. กรณี  “เอ้ือแตออน”  หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาส (เอ้ือ) แต
สภาพแวดลอมภายในเปนจุดออน เรียกวาอยูในตาํแหนง “เครื่องหมายคําถาม” (question marks) 
เปนตําแหนงที่บงบอกวา  สถานศึกษามีจุดออนภายในสถานศึกษาเอง  แตมีโอกาสจากปจจัย
ภายนอกที่พรอมใหการสนับสนุน  และหากมีการแกปญหาหรือจุดออนของสถานศึกษา จะทําให
สถานศึกษามคีวามเขมแข็งมากขึ้น  อันจะนําไปสูสภาพที่เอ้ือและแข็ง สถานศึกษาจะตองกําหนด
กลยุทธปรับปรุงแกไขโดยเรว็  เพื่อสรางโอกาสในการขยายงานหรอืสรางความเจริญเติบโตใน
อนาคต 
     3. กรณี  “ไมเอ้ือแตแข็ง”  หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกเปนอุปสรรค (ไม
เอ้ือ) แตสภาพแวดลอมภายในเปนจุดแขง็  เรียกวาอยูในตําแหนง  “วัวแมลูกออน” (cash cows)
เปนตําแหนงที่บงบอกวา  สถานศึกษามีความพรอม  มีความเขมแข็ง  แตมีอุปสรรคจากปจจัย
ภายนอกที่เปนปญหา  ขาดการสนับสนนุ  ดังนั้น จําเปนตองชะลอตัวเพ่ือคอยโอกาสจากปจจัย
ภายนอก เชน  รอการฟนตัวของเศรษฐกิจ  รอกฎหมายหรือระเบียบทีช่ัดเจนเหมาะสม  หรือ
สถานการณการเมือง เปนตน  ซึ่งจะทําใหวิกฤตเปนโอกาสของการพัฒนาสถานศึกษา  พัฒนา
สมรรถนะภายใน  เพ่ือรอโอกาสที่เหมาะสมในการดําเนินกิจการใหเจริญเติบโตเม่ือมีโอกาส 
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     4. กรณี  “ไมเอ้ือและออน”  หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกเปนอุปสรรค (ไม
เอ้ือ) และสภาพแวดลอมภายในเปนจุดออน เรียกวาอยูในตําแหนง  “สุนัขจนตรอก” (dogs) เปน
ตําแหนงที่บงบอกวา สถานศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่มีแตอุปสรรคในการพัฒนา  และในขณะ 
เดียวกัน ก็มีปญหาภายในสถานศึกษา  สถานภาพดังกลาวถือไดวา  เปนสถานการณที่ลอแหลม
ตอความลมเหลวสูง  สถานศึกษาควรทบทวนการดําเนินงานที่ผานมา  เพ่ือหาสาเหตุปญหาเพื่อ
แกไขโดยเร็ว  เรงพัฒนาสมรรถนะภายในใหมีความเขมแข็งเพียงพอที่จะดําเนินการตอไป 
 
การกําหนดวิสัยทศัน (vision) 
     วิสัยทศันในแงของการจัดการเชิงกลยทุธ หมายถึง  ภาพรวมในอนาคตเมื่อมองไป
ขางหนาวาสภาวะแวดลอมจะเปนอยางไร  และองคกรจะอยูในตําแหนง (position) ใดในสภาวะ
แวดลอมนั้น116   
     ฮิตแมน และ ซิลวา (Hickman and Silva) ใชคําวา  “Mental Journey” ซึ่งหมายถึง 
การเดินทางโดยใชสมองจากสิ่งที่รับรูไปยังสิ่งที่ไมรู  เปนการสรางสรรคภาพอนาคตจากขอมูล
ในปจจุบัน  ความหวัง  ความฝน  และโอกาสที่จะเปนไปได117

     บลัมเบิรก และ กรีนฟลด (Blumberg & Greenfield)  ใชคําวา  “Moral Imagination”  
โดยนิยามวาหมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความแตกตางระหวางสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน
กับสิ่งทีต่องการใหเปนในอนาคต  และสามารถทํากิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน
ไปสูสภาพทีต่องการในอนาคตไดเปนผลสําเร็จ118

 
 
 
 
 
 

                                          
  116 พสุ  เดชะรนิทร,  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน   [ออนไลน], 

เขาถึงเม่ือ 5 มิถุนายน  2548. เขาถึงไดจาก http://mmpm4u.com/MD003/ch1.html/ 
  117 Craig R.Hickman and Michael A.Silva,  Creating Excellence Managing 

Corporate Culture, Strategy and Change in the New Age   (New York : New American 
Library, 1984) : 151. 

  118 Arthur Blumberg, and William Greenfield, The Effective Principal : Perspectives 
on School Leadership, 2nd ed.  (Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1986) : 227 - 228. 
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     เบนนิส และ นานัส (Bennis and  Nanus)  ไดใหคําจํากัดความไววา  วิสัยทัศน  คือ 
ภาพฝนที่สามารถเปนไปไดและเปนสภาพในอนาคตทีอ่งคกรและผูปฏิบตัิงานปรารถนา    ซึ่งจะ 
ตองกลาวออกมาอยางชัดเจน  สามารถปฏิบตัิเพื่อใหบรรลุผลได นาเชื่อถือ และเปนภาพอนาคต
ที่เปนสิ่งดึงดูดใจ119

     กรมสามัญศึกษาไดใหนิยามของ วิสัยทศัน หมายถึง  “เปาหมายทีมี่ลักษณะกวาง ๆ   
เปนความตองการในอนาคต  โดยมิไดกําหนดวิธีการไว เปนขอความทั่ว ๆ ไปซึ่งกาํหนดทิศทาง
ของภารกิจ  เปนความมุงหมายในสถานภาพที่เราจะเปนหรือเราจะไปอยู ณ วันหน่ึงในอนาคตที่
องคกรมุงหมาย  มุงหวัง  หรือประสงคจะเปน  หรือจะมีในอนาคต”  การกําหนดวิสัยทัศนจึงเปน 
ไปเพ่ือตอบคาํถามที่พึงประสงคของโรงเรียนในอนาคต (what to be) นั่นเอง120

     จากที่กลาวมาแลวสรุปไดวา  วิสัยทศัน คือ  ภาพในอนาคตขององคกรที่ผูนําและ
สมาชิกในองคกรรวมกันวาดฝนหรือจินตนาการขึ้น  โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความจริงในปจจุบัน ใน 
ลักษณะฝนใหไกลไปใหถึง  เชื่อมโยงวัตถุประสงค  ภารกิจ  คานิยม  และความเชื่อม่ันเขาดวย 
กัน  พรอมทั้งพรรณนาใหเห็นทิศทางขององคกรอยางชัดเจน  มีพลังทาทาย  มีความเปนไปได  
เนนถึงความมุงม่ันที่จะนําสิ่งที่ยิ่งใหญหรือดีที่สุดใหกับลูกคาหรือสงัคม 
 
ลักษณะวิสัยทัศนที่ด ี
     วิสัยทศันเปนภาพอนาคตที่พึงประสงคขององคกร  เปนกุญแจสําคญัของความสาํเร็จ
ของทุกองคกร   แตภาพความสําเร็จขององคกรจะเกิดขึ้นมิได   หากวิสัยทศันทีก่ําหนดนั้นไมมี
ลักษณะของวสิัยทัศนที่ดี   
     วัฒนา  พัฒนพงศ  กลาววา  ลักษณะของวิสัยทัศนทีดี่มีลักษณะดังน้ีคือ  กระชบัและ
เขาใจงาย  ใครพบเห็นก็สามารถจดจําและบอกทศิทางไดอยางชัดเจน   ชวยสงเสริมคุณธรรม  
ชวยกระตุนคนใหอยากมีสวนทําใหบรรลถุึงจุดหมาย  มีความสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต  
สอดคลองกับคานิยมขององคกรและของสงัคม  ตองไมขัดตอศลีธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  

                                          
  119 Bennis and Nanus,  The strategies for taking change,  อางถึงใน  ประสทิธิ์  

สืบพันธโกย, “พฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพนักเรียน
แตกตางกัน”  (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร,  2545),  32. 

  120 กรมสามัญศึกษา, ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบงบประมาณรายจาย
ลวงหนาระยะปานกลาง,  51. 
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ชวยชี้นําใหทกุคนในองคกรดําเนินการไปในทศิทางเดยีวกัน  ควรมีเอกลักษณเฉพาะตวั  ไมมี
ใครเหมือนและไมเหมือนใคร  และควรดํารงอยูไดนาน121

     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลาวถึง วิสัยทัศนที่ดีนั้นตองระบุ
ภาพในอนาคตไดชัดเจน  สรางแรงจูงใจ  หรือกระตุนใหผูที่เกีย่วของกับสถานศึกษาเกิดแรง
บันดาลใจอยากปฏิบตัิงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ  และที่สําคัญ วิสัยทัศนตองเกิดจากการกําหนด
รวมกันของทกุฝายที่เกี่ยวของ  ปญหาการนําวิสัยทศันไปสูการปฏิบัติมักจะเกดิจากผูบริหาร ไม
สามารถสื่อสารขอความวิสยัทัศนใหเขาถึงจิตใจผูรวมงานได  นอกจากนี้ วิสัยทัศนยังขาดการ
ทบทวนอยางตอเน่ือง  สงผลใหมีการใชวสิัยทัศนของคนใดคนหนึ่ง  มากกวาวิสัยทัศนของสถาน 
ศึกษา  แตอยางไรก็ตาม  สิง่ที่สําคัญกวาของคําวา วิสยัทัศนคือ กระบวนการสรางวิสัยทศันรวม 
กันของทุกฝาย  สําหรับสถานศึกษาในตางประเทศ  ไดมีการกําหนดวิสัยทศันมานานแลว  และ
มักจะกําหนดดวยขอความหรือวลีสั้น ๆ เพ่ือใหจดจํางาย122

     กรมสามัญศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของวิสัยทศันที่ดี  ตองมีความชัดเจน  สามารถ
นําไปสูการปฏิบัติได เปนภาพเชิงบวกที่สะทอนถึงความเปนเลิศของโรงเรียนในอนาคต  ซึ่งอาจ 
จะกําหนดเวลาไวดวยกไ็ด  ตองทาทายความสามารถของสมาชิกทกุคนในโรงเรยีน  คํานึงถึง
ผูรับบริการ (นักเรียน) เปนสําคัญ  และมีความสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต123

 
กระบวนการสรางวิสยัทัศน 
     การจัดทําวิสัยทัศน ควรจัดทําในรูปแบบระดมสมอง  พยายามใหผูที่มีสวนเกีย่วของ
กับแผนกลยทุธขององคกรเขามามีสวนรวม โดยจัดประชุมรวมกับผูบริหารและบคุลากรที่รับผิดชอบ
ดานการวางแผน  โดยมีผูเชี่ยวชาญชีน้ําและระดมสมอง  โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการจัดทํา  
SWOT ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดกระบวนการสราง
วิสัยทศัน ดังนี้ 
     1. ยอนอดีต  เปนการทบทวนพันธกิจของสถานศึกษา แลวเขียนเปนสภาพปญหา  
อุปสรรค  หรือผลสําเร็จที่ผานมา  โดยอาศัยจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ทั้งสภาพแวดลอมภายนอก
และภายในที่ไดวิเคราะหมาแลว 

                                          
  121 วัฒนา  พัฒนพงศ,  BSC และ KPI เพ่ือการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน,  พิมพ

ครั้งที่ 2  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแปซิฟก, 2546), 56. 
  122 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ, การวางแผนงบประมาณจาก

แนวคิดสูแนวปฏิบตัิระดับสถานศึกษา,  52. 
  123 กรมสามัญศึกษา, ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบงบประมาณรายจาย

ลวงหนาระยะปานกลาง,  52. 
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     2. มองปจจุบัน   โดยวิเคราะหบทบาทสถานศึกษาปจจุบนั   และนําผลมาประเมิน
สภาพของสถานศึกษาที่ไดผานมาแลว  เขียนเปนขอความหรือรูปภาพ 
     3. วาดฝนอนาคต โดยกําหนดสถานศึกษาในฝน ซึ่งมีความเปนไปไดโดยพิจารณา
จากขอมูลยอนอดีต  และมองปจจุบันทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
     4. กาํหนดวิสัยทศัน  โดยนําขอความของแตละคน  แตละกลุม  มาเขียนเปนขอความ  
วิสัยทศันเปนขอความสั้น ๆ กระชับ  แตกระตุนใหทกุคนอยากจะทําเปนวสิัยทศันรวม124

     สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  ไดกลาวถึงกระบวนการสรางวสิัยทัศน ไวดังน้ี 
     1. ขั้นเตรียมการ เปนขั้นตอนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและ
ใหเห็นความสาํคัญและความจําเปนในการสรางวิสัยทศันในองคกร   รวมทั้งการมีเจตคตทิี่ดีของ
สมาชิกที่มีตอองคกร 
     2. ขั้นดําเนินการสรางวิสัยทศัน 
     2.1 รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานที่เกีย่วของกับหนวยงาน เชน  วัตถุประสงคของ
หนวยงาน  ภารกิจ  ความคาดหวังและความตองการของสมาชิก  ผูรับบริการ  และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
     2.2 วิเคราะหสถานภาพปจจุบันของหนวยงาน  เพ่ือใหผูบริหารเขาใจและ
ตระหนักในสถานภาพปจจุบัน  และศักยภาพของหนวยงาน 
     2.3 กลุมผูบริหารเสนอมุมมองแหงอนาคต  เปนลักษณะของการสรางฝนของ
ผูบริหารแตละคน (create individuals dream) จะไดมุมมองที่หลากหลายและครอบคลุม 
     2.4 นํามุมมองของผูบริหารแตละคน     มารวมและเชื่อมโยงกัน (share and 
relate the dreams) เม่ือไดมุมมองของแตละคนมาเชื่อมโยงกันแลว  เรียงลําดับความสําคัญ 
     2.5 คัดเลือกและตดัสินใจในอนาคตของหนวยงานที่เปนความฝนของทุกคน 
     2.6 ขัดเกลาสํานวนใหสื่อความหมายชัดเจน ปลุกเรา ทาทาย สรางพลังดลใจ  
มีสาระครอบคลุมองคประกอบของวิสัยทศัน    สิ่งที่ตองคํานึงถึงเกี่ยวกับการสรางวิสัยทศัน  คือ  
มองไกล  มองยอนหลัง  มองผลกระทบ  และแนวโนมตาง ๆ ขององคกรในภาพรวม  คาดคะเน
แรงตาน  วิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง   ทุกคนมีความมุงม่ันที่จะเปลี่ยนแปลง   และวิสัยทศันจะ 
ตองสอดคลองกับศักยภาพและเปาหมายขององคกรดวย125

 
 
 
                                          

124 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ,  การวางแผนงบประมาณจาก
แนวคิดสูแนวปฏิบตัิระดับสถานศึกษา,  54. 

  125 สมศักดิ์  ดลประสทิธิ์,  การวางแผนกลยุทธในหนวยงานทางการศกึษา,  22. 
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การกําหนดพันธกิจ (mission) 
     พันธกิจ หรือ “ภาระหนาที่” (mission) ขององคกรจะบงบอกถึง ลักษณะการดําเนนิงาน
ขององคกร (who we are)  สิ่งที่องคกรเปนอยูในปจจุบัน (what we do)  และทศิทางที่องคกรจะ
มุงไปในอนาคต (where we are headed or where we’re going)  เปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
กําหนดวัตถปุระสงค  และแนวทางปฏบิัตติอไปขององคกร   ภารกิจจะบงบอกถึงสาเหตุของการ
ดํารงอยูของกิจการ  บงบอกถึงขอบเขตในการดําเนินงานขององคกร126

     อุทิศ  ขาวเธียร   ไดนิยามพันธกิจวา   เปนการกําหนดบทบาทภารกิจหลักที่ตองทํา
และสัมพันธกับคานิยมที่สนับสนุนการพัฒนา        ที่ถูกกําหนดโดยผูมีสวนไดเสียและเกี่ยวของ 
(stakeholder)127    สวนกรมสามัญศึกษา   ไดกลาวถึง พันธกิจ  หมายถึง  แนวทางที่องคกรจะ
ดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนด128       ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ   ที่กลาวถึงพันธกิจวา    เปนบทบาทหนาที่ที่สถานศึกษาตองดําเนินการ
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา   พันธกิจ  เปนการนําวิสัยทัศนซึ่งเปนภาพฝน  มาจัดทําใหเปนรูปธรรม
มากขึ้น    มีแนวปฏิบัติและบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาที่ตองทําใหบรรลุวิสัยทัศน  ทั้งน้ี เปน
เพราะสถานศึกษาเปนหนวยงานภาครัฐ   จําเปนตองยึดแนวปฏิบัติตามหนวยงานตนสังกัดที่ได
กําหนดบทบาทไวอยางชัดเจน  นอกจากนี้ พันธกิจยังมีความเชื่อมโยงกับเปาประสงคหรือความ
คาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้น  จากการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ129

 
กระบวนการกําหนดพันธกิจ 
     1. นําวิสัยทศันทีไ่ดกําหนดไวแลว     ใหผูมีสวนไดสวนเสยีรวมกันกําหนดบทบาท
หนาที่ที่จะตองปฏิบัตเิพ่ือใหบรรลวุิสัยทศัน  มีทั้งบทบาทตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  และบทบาทตามความคาดหวังของสังคม  ชุมชน 
     2. เม่ือกําหนดบทบาทของบุคลากรเสร็จเรียบรอยแลว ใหหลอมบทบาทที่สําคัญ ๆ
เปนบทบาทของสถานศึกษาโดยการระดมความคิด     ถาบทบาทใดมีความซ้ําซอนกันก็ยุบรวม  
ถาบทบาทใดไมสามารถยุบรวมได  ก็ใหพิจารณาวา  ควรลด  ตัดทอนหรือคงไว 

                                          
  126 พสุ  เดชะรนิทร,  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน  [ออนไลน], 

เขาถึงเม่ือ 5 มิถุนายน  2548. เขาถึงไดจาก http://mmpm4u.com/MD003/ch1.html/ 
  127 อุทิศ  ขาวเธียร,  การวางแผนกลยุทธ,  75. 
  128 กรมสามัญศึกษา, ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบงบประมาณรายจาย

ลวงหนาระยะปานกลาง, 53. 
  129 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ, การวางแผนงบประมาณจาก

แนวคิดสูแนวปฏิบตัิระดับสถานศึกษา,  57. 
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     3. นําบทบาทหนาที่ของสถานศึกษามาเรยีบเรียงเปนขอความพันธกิจในขั้นยกราง
พันธกิจ  พรอมทั้งสอบทานความเปนไปไดของกลุมพันธกิจ   จะสามารถทําใหวิสัยทัศนเปนจริง
ไดมากนอยเพียงไร  หลังจากนั้นก็ปรับแกตามขอเสนอแนะนั้น ๆ  
 
การเขียนขอความพันธกจิ (mission statement) 
     ขอความพันธกิจ (mission statement)   เปนการแสดงถึงองคประกอบ  ดานคานิยม  
จุดมุงหมายหลักขององคกรที่ตองการบรรลุใหถึง    บงบอกทิศทางในอนาคตขององคกร    และ
ขอบเขตการปฏิบัติงานขององคกร  เปนการตอบคําถามถึงสิ่งที่ตองการดําเนินการ (what to do) 
เพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน 
 
องคประกอบของขอความพันธกิจ 
     การเขียนขอความพันธกิจของสถานศึกษา  ควรครอบคลุมสาระสําคัญ  ไดแก  
คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของนักเรียน  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริการ
การศึกษาของสถานศึกษา ผูรับประโยชนและบริการโดยตรงจากการดําเนินงานของสถานศึกษา 
คือ ผูเรียน วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษาที่มุงสูความสําเร็จและประโยชนที่ผูเรียน ผูปกครอง  
และชุมชนจะไดรับจากสถานศึกษา 
 
การกําหนดเปาประสงค (goals) 
     เปาประสงค คือ  ความคาดหวังสําคัญทีต่องการใหเกดิขึ้น โดยสอดคลองกับพันธกิจ
และวิสัยทศัน  เพ่ือใหเปนกรอบชี้นําการกําหนดกลยุทธและแผนปฏบิัติการ  รวมทั้งเปนพ้ืนฐาน
สําหรับการประเมินความสําเร็จขององคกรและกระบวนการดําเนินงาน    เปนการตอบคําถามวา  
ใครจะไดประโยชนอะไรอยางไรจากเรา “for whom?”130

     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ กลาวถึงเปาประสงควา การ
กําหนดเปาประสงคหรือผลลัพธจากการดําเนินงานของสถานศึกษา  เปนการแปรหรือเปลี่ยน
พันธกิจและทศิทางของสถานศึกษา ใหเปนผลการดําเนนิงานที่แทจริงที่สามารถวัดได  เปาประสงค
เปนสิ่งที่ผูบรหิารแตละระดบัขององคกรใหความคาดหวังหรือใหสัญญาวา จะสามารถดําเนินการ

                                          
  130 กรมสามัญศึกษา,  ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบงานประมาณ

รายจายลวงหนาระยะปานกลาง, 54. 
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ใหไดผลตามระยะเวลาที่กําหนด  ถาพันธกิจของแตละองคกร  ไมมีการแปรความหมายใหกลาย 
เปนเปาประสงคแลว  การจดัทําพันธกิจขององคกรก็เปนเพียงแตขอความที่เขียนไวเทานั้น131

     อุทิศ  ขาวเธียร  กลาวถงึการกําหนดเปาประสงควา เปนการระดมสมองเพื่อกําหนด
วัตถุประสงคหลัก  ซึ่งเปนเกณฑที่จะตองบรรลุและเปนผลกระทบตอการพัฒนาที่องคกรตอง
พยายามดําเนินการใหบรรลใุหได  การติดตามประเมนิผลสําเร็จของแผน  จะใชวตัถุประสงค
หลักนี้เปนเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ ์  การกําหนดวัตถปุระสงคหลักจะตองมีการพิจารณาใน
ดานวัตถุประสงคหลักที่องคกรตองการบรรลุ  จะตองเปนวตัถุประสงคที่สอดรับกับวิสัยทัศนของ
แผน  ถือเปน  “เกณฑที่ตองบรรล”ุ  ภายในหวงระยะเวลาที่กําหนดตามแผน  3  ป หรือ  5  ป  
วัตถุประสงคหลักในหลายกรณี  ตองทําใหสอดคลองกับเง่ือนไข  องคกรจะตองรักษาไวและอาจ
ตองทําเพ่ือความอยูรอด  วัตถุประสงคหลักของแผนจะเปนเปาหมายในอนาคตทีช่ัดเจนและ
ตรวจวัดได  จึงอาจสรุปไดวา  วัตถปุระสงคหลักของแผนคือ  ผลกระทบที่มุงหวังใหเกิดเกณฑ 
(ดัชนี) ที่กําหนดไว  ซึ่งผลกระทบดังกลาวจะเกิดขึ้นและประมวลใหทราบไดวา จะเกิดขึ้นหรือไม  
จากการติดตามประเมินผลลัพธหรือผลผลิตที่ไดของแผนงานและโครงการตาง ๆ ตามแผน132

     เปาประสงคที่มีความสําคญัตอสถานศึกษา คือ  แสดงเหตุผลเกีย่วกับเปาประสงคที่
สามารถบรรลผุลไดในสภาพแวดลอมที่เปนจริง ลกัษณะของแผนปฏิบัตงิานและวธิีดําเนนิกิจกรรม  
เชื่อมโยงเปาประสงคระดบัสูงสุดถึงระดับลางสุด  ประสานการตัดสินใจของหัวหนาหนวยงาน
ระดับตาง ๆ ของโรงเรียนใหสอดคลองกันและไมขัดแยงกัน  เพ่ือการปรับตวัตอขอจํากัดอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมพ้ืนฐานสําหรับการประเมนิผล  ทั้งในดานความสําเร็จของ
สถานศึกษาและการประเมนิผลกระบวนการดําเนินงาน  ซึ่งเปนประโยชนตอการปรับแผนการ
ดําเนินงาน 
     แนวทางการเขียนเปาประสงคของสถานศึกษา  อาจเขียนเปาประสงคไดหลายวิธี
ดังนี้  ระบุระดับของสถานภาพและบทบาท  เม่ือเทียบกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่จัด
การศึกษาในระดับเดียวกนั  ระบุประสิทธิผลจากการนําวิธีการดาํเนินงานใหมมาใชในการจดั 
บริการทางการศึกษา  ระบุประสทิธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรูหรือบริการทางการศึกษา  
ระบุปริมาณหรือขอบขายการใหบริการทางการศึกษาทีค่รอบคลุมกลุมเปาหมาย  ระบุประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการที่สามารถวัดได  หรือระบุถึงสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคมที่สถาน 
ศึกษาตระหนกัและยึดถือ  ในระหวางดําเนินงานเพื่อประโยชนของสงัคมโดยสวนรวม 
 
 
                                          

  131 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ, การวางแผนงบประมาณจาก
แนวคิดสูแนวปฏิบตัิระดับสถานศึกษา, 58. 

  132 อุทิศ  ขาวเธียร,  การวางแผนกลยุทธ, 76 - 77. 
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     ลักษณะของเปาประสงคทีดี่คือ  วัดได  มีความเปนไปได  เหมาะสมเปนที่ยอมรับ  
ยืดหยุน  จูงใจ  เปนที่เขาใจงาย  ผูกพัน  ความมีสวนรวมและเชื่อมโยง  ดังแผนภูมิที่  5 
 

   

ในอนาคตเราตองการไปที่ไหน? 
Where do we want to be? 

วิสัยทศัน 
(Vision) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  5  ความสัมพันธระหวางวสิัยทศัน  พันธกิจ  และเปาประสงค 
ที่มา : อัจฉรา  จันทรฉาย, สูความเปนเลศิทางธุรกิจ คูมือการวางแผนกลยทุธและการจัดทํา 
BSC,  พิมพครั้งที่  6  (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 33.  

 
 
การกําหนดกลยุทธของสถานศึกษา 
     การกําหนดกลยุทธ (strategy formation) เปนขั้นตอนในการเลอืกเสนทางหรือวิธ ี
(means) ที่ใชปฏิบตัิในแตละพันธกิจของสถานศึกษาที่มีความเปนไปได  ที่จะกอใหเกิดความ 
สําเร็จหรือบรรลุเปาประสงคของการจัดการศึกษา ภายใตสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ทั้งดานที่เปนจุดแข็งและจุดออน  และสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาสและอุปสรรค  หรอื
เปนชุดของทางเลือกในการดําเนินงานของสถานศึกษาในหวงเวลาที่กําหนด  เพ่ือตอบสนอง
วิสัยทศัน  พันธกิจ  และเปาประสงคของสถานศึกษา 
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     กลยุทธ (strategy) หมายถึง  วิธีการบรหิารจัดการที่ยกระดับความสําเร็จ  การเจริญ 
เติบโต  และความกาวหนาขององคกรแบบกาวกระโดด   โดยเนนการใชนวัตกรรม (innovation) 
สิ่งประดษิฐหรือความคิดใหม ๆ กระบวนทศัน (paradigm shift) หรือเกิดนวัตกรรม133  การกําหนด 
ทางเลือกจะถกูรางเปน   “กลยุทธ”    ในลักษณะแนวความคิดการดําเนินการหรือกรอบแนวทาง 
การดําเนินงาน   ทั้งน้ีการกําหนดกลยุทธโดยทั่วไปของภาครัฐ    มักจะเนนการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน   หรือเนนการตอบสนองตอปจจัยภายนอก   โอกาส  และขอจํากัด  โดย
ปรับปรุงและพัฒนาบทบาทการบริหารองคกรคือ  การแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งเปนหลัก134

     กลยุทธสถานศึกษา  เปนการนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  มา
กําหนดเปนทางเลือก ในการดําเนินการที่สอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่ไดถูกกําหนดไวลวงหนา   ดังนั้นสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในดานโครงสรางและ
นโยบายการบริการและผลผลิตของการจัดการศึกษา  ครูและบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ  
การบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งประเด็นที่เปนจุดแข็งและจุดออน   และสภาพแวดลอมภาย 
นอก  ทั้งดานสังคมและวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  การเมือง  และกฎหมายที่กระทบตอ
สภาพการจัดการศึกษา  ทั้งประเด็นที่เปนโอกาสและอุปสรรค  ซึ่งผานการวิเคราะหบนพื้นฐานที่
เปนจริง  มีความถูกตอง  และมีหลักฐานอางอิง  จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดกลยุทธ
สถานศึกษา  ดังนั้น กอนการกําหนดกลยุทธสถานศึกษา  จึงตองทบทวนและตรวจสอบประเด็น
ตาง ๆ ของสภาพแวดลอม  และทิศทางของสถานศึกษาคือ  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาประสงค
จนเปนที่ยอมรับรวมกัน     กอนดําเนินการในขั้นตอนตอไป    การกําหนดกลยุทธสถานศึกษามี
ขั้นตอนดังนี้คือ  สรางตารางความสัมพันธ  ผลการวิเคราะห SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats)  วิเคราะหความสัมพันธ SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats)  สรางกลยุทธทางเลือก  กําหนดกลยุทธสถานศึกษา  และกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  ในขั้นตอนการสรางกลยุทธทางเลือก สถานศึกษาตองสรางทางเลือกในการ
แกปญหา และ / หรือพัฒนาจุดออนหรือการพัฒนาจุดแข็งของสภาพแวดลอมภายใน  โดยใช
โอกาสที่เกิดขึ้นจากสภาพ แวดลอมภายนอก   หรือการหลีกเลี่ยงประเด็นที่เปนอุปสรรค   เปน
การสนองประเด็นวิกฤตหรือปญหาสําคัญของสถานศึกษา  เลือกวิธีการที่มีความเปนไปไดใน
การปฏิบัติ  คุมคา  คุมทุน และสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาประสงค  การสรางกลยุทธทางเลือก
จึงเปนการคนหาวิธีการที่เหมาะสมภายใตเง่ือนไขของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู    ใหบังเกิดผล
ตามเปาประสงคมากที่สุด  ในขั้นตอนการกําหนดกลยุทธสถานศึกษา   กลยุทธสถานศึกษาเปน
ชุดของทางเลือกหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด   ภายใตเง่ือนไขของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู    ที่

                                          
  133 วัฒนา  พัฒนพงศ,  BSC และ KPI เพ่ือการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน, 136. 
  134 อุทิศ  ขาวเธียร,  การวางแผนกลยุทธ,  85. 
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จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  ตามทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  กลยุทธสถานศึกษา  
จึงมีความครอบคลุมผลการดําเนินการ (performance) ในระดับที่แตกตางกัน ดังนี้ 
     1. กลยุทธระดับองคกร (corporate strategy)       เปนกลยุทธที่ครอบคลุมผลการ
ดําเนินงานระดับผลกระทบ (impact) ซึ่งสะทอนวิธีการดําเนินการในวงกวางที่ยังขาดความชัดเจน
ในทางปฏบิัติ  สําหรับการจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา  ผลการดําเนินงาน ระดับผลกระทบจะ
ยึดกลุมบุคคลหรือองคกรที่ไดรับผลประโยชนจากกลยุทธโดยตรง ซึ่งแบงไดเปน  4  กลุม ไดแก  
1)  กลุมนักเรยีน     2)  กลุมครู     3)  กลุมสถานศึกษาซึ่งครอบคลมุผลกระทบดานบรรยากาศ  
สิ่งแวดลอม ปจจัย (input) และกระบวนการ (process) ฯลฯ และ  4)  กลุมผูปกครอบและชุมชน 
เชน กลยทุธระดับองคกรจะนําไปใชจัดทําแผนงาน (programs) ของสถานศึกษา 
     2. กลยุทธระดับแผนงาน (business strategy)      เปนกลยุทธที่ครอบคลุมผลการ
ดําเนินงานระดับผลลัพธ (outcomes) ที่มีภาพของวิธีการดําเนินการในวงแคบ   ทีมี่รายละเอียด
เล็กนอย    ยังไมมีความชดัเจนในทางปฏิบัติ    กลยทุธระดบัแผนงานจะนําไปใชจัดทําโครงการ 
(project) ของสถานศึกษาภายใตแผนงานใดแผนงานหนึ่ง 
     3. กลยุทธระดับโครงการ (functional strategies)  เปนกลยุทธทีค่รอบคลุมผลการ
ดําเนินงานระดับผลผลติ (output) ที่สะทอนวธิีปฏบิตัิที่ชดัเจน ซึง่สถานศึกษานําไปใชเปนกิจกรรม 
(activity) ภายใตโครงการใดโครงการหนึ่ง  การกําหนดกลยุทธสถานศึกษาจึงเปนการนํากลยทุธ
ทางเลือกมาสรางกลยุทธระดับองคกรและกลยุทธระดบัแผนงาน135

 
กําหนดเปาหมายผลผลติหลักและตวัชีว้ัด 
     ผลผลติหลักของสถานศึกษา (outputs) หมายถึง  การจัดบริการการศึกษาใหกับเด็ก
ในวัยเรียน  สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา  3  ระดับชั้นใหกับนักเรียนจํานวน  4  
กลุม ไดแก  นักเรียนปกติ  นักเรียนดอยโอกาส  นักเรียนพิการ  และนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ซึ่งนักเรียนทั้ง 4 กลุมน้ีเปนเปาหมายผลผลิตหลักที่สถานศึกษาตองกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จะเปนผูกําหนดผลผลิตหลักซึ่งเปนผลผลิตที่หนวยงาน
ทุกระดับตองชวยกันดําเนนิการ     เพ่ือใหบรรลเุปาทีส่ํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติกําหนดไว  และสถานศึกษาตองกําหนดเปาหมายผลผลิตหลักใหสอดคลองกับเปาหมาย
ของสํานักงานการประถมศกึษาจังหวัดและใหครอบคลมุตัวชีว้ัดทั้ง 4 ดาน คือ ปริมาณ คุณภาพ  
เวลา  และตนทุน  ควบคูไปกับการเขียนผลผลติหลัก 
     ดานปริมาณ เปนการกําหนดเปาหมายจํานวนผูรับบริการในสวนของสถานศึกษาคือ  
จํานวนนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน 
                                          

  135 กรมสามัญศึกษา, แนวทางการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐาน
การจัดการทางการเงิน  7  ดาน, 14 - 17. 
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     ดานคุณภาพ  เปนการกาํหนดเปาหมายดานคุณภาพที่สะทอนใหเห็นวา  ผลผลิตนั้น
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  และสงผลใหเกิดผลลพัธทีต่องการ  ในสวนของ
สถานศึกษาคอื  การกําหนดเปาหมายของคุณภาพของนักเรียนแตละระดับ  และคุณภาพที่
กําหนด  ตองสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสงผลใหเกิดผลลัพธของสถานศึกษา 
     ดานเวลา  เปนการกําหนดเวลาที่ใชในการนําสงผลผลติหรือบริการ เชน  นักเรียน
เรียน  1  ชั้นเรียนไมควรใชเวลามากกวา  1  ป  ดังน้ัน เปาหมายที่ตองดําเนินการคือ  การลด
อัตราซ้ําชั้นของนักเรียน 
     ดานตนทุน  เปนการกําหนดตนทุนคาใชจายในการผลิตผลผลติ  เปนการกําหนด
ตนทุนตอหนวยของนักเรยีนระดับกอนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศกึษาตอนตน 
     กลาวโดยสรปุ ผลผลติขององคกรหรือสถานศึกษา ประกอบไปดวย  ผลผลติหลกั ซึ่ง
เปนผลผลติสดุทายที่สถานศึกษาจัดทํา       เพ่ือใหบุคคลภายในสถานศึกษาไดใชประโยชนและ
ผลผลติภายในเปนกิจกรรมหรือกระบวนการที่จะนําไปสูผลผลิตหลกั 
 
การกําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จ 
     ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน   เนนการใหความสําคัญตอผลลัพธ   หรือ
จุดมุงหมายปลายทางที่เกิดจากการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนดไว  ดังนั้น การกําหนด
วัตถุประสงคเชิงจุดมุงหมายของโครงการ  จึงเปนการระบุผลลัพธของกลยุทธระดับแผนงาน 
     วัตถปุระสงคเชิงจุดมุงหมายของโครงการ หมายถึง  การระบุระดับของผลลัพธของ
โครงการที่ตองการใหเกิด  การกําหนดวัตถุประสงคเชิงจุดมุงหมายของโครงการ เปนขั้นตอน
สําคัญมากในการกําหนดความสําเร็จของกลยุทธที่เลอืกใช  เพื่อตอบคําถามวา  ผลสําเร็จหรือ
จุดหมายปลายทางจากการดําเนินงานตามกลยุทธคืออะไร  ทั้งที่เปนนามธรรมและรูปธรรม  ซึ่ง
จะใชเปนแนวทางในการกาํหนดตวัชี้วัด การพิสูจนทราบผลการปฏิบตัิงาน  ตลอดจนวตัถุประสงค
และเปาหมายของงาน / โครงการตาง ๆ 
     ตัวชีว้ัด (indicators) ตัวบงชี้หรือดัชนีบงชี้  หมายถึง  ตัวแทนของสิง่ที่เปนนามธรรม
ที่แสดงผลเปนคาประเมิน 
     ตัวชีว้ัดผลสาํเร็จ (performance indicators) หมายถึง สิ่งบงบอกความสําเร็จของงาน
ที่ปฏิบตัิได 
     ตัวชีว้ัดผลสาํเร็จหลัก (key performance indicators : KPIs) หมายถึง  คาหรือสิ่งบง
บอกที่เปนตัวแทนความสําเร็จของผลงานที่ครอบคลุมผลผลติและผลลัพธแตไมรวมตวัชีว้ัดทีเ่ปน
กระบวนการและผลกระทบ 
     ตัวชีว้ัดผลสาํเร็จทางการศึกษา หมายถึง  สิ่งที่บงบอกเปนตวัเลขที่ใชระบุหรือวัดแง 
มุมตาง ๆ เกีย่วของกับผลการดําเนินงานทางการศึกษาที่เปนรูปธรรม สามารถวัดไดเปรียบเทียบ 
ได  ภายในระบบสารสนเทศที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
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     การกําหนดตวัชีว้ัดผลสาํเร็จใหสอดคลองกับระดบักลยุทธมีหลายวธิี กรมสามญัศกึษา
ไดนําเสนอวิธกีารโดยอาศัยทฤษฎีระบบ (system theory) ซึ่งแสดงความสัมพันธ ดังนี้ 
     1. ปจจัยนําเขา (input) หมายถึง ทรัพยากรหรือสิ่งปอนที่จําเปนตองใชดําเนินงาน
ของกิจกรรม เชน  งบประมาณ  วัสดุ  ครุภัณฑ  คน  สิ่งของ ฯลฯ 
     2. กระบวนเวลา (process) หมายถึง ขั้นตอนที่ตอเน่ืองในการดําเนินงานหรือขั้นตอน 
การใชปจจัยนาํเขาอยางตอเนื่อง เชน กระบวนการเรียนการสอน  เปนการนําปจจัยนําเขาไดแก  
ครู  นักเรียน  หลักสูตร   สือ่การเรียนการสอน   อาคาร   สถานที่   มาสรางความสัมพันธที่เปน
ขั้นตอนตอเน่ือง 
     3. ผลผลติ (output) หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการ ทั้งผลท่ีเกิดระหวางกระบวนการ 
(intermediate output)   หรือเม่ือสิ้นสุดกระบวนการ (final output)   หรือผลการดําเนินงานของ
กลยุทธระดับโครงการ  ซึ่งมีทั้งปริมาณและคุณภาพ  ผลผลติจะถูกนําไปใชเปนตวักําหนดความ 
สําเร็จของกลยุทธระดบัโครงการ (กิจกรรม) 
     4. ผลลัพธ (outcome) หมายถงึ ผลการดําเนินงานของกลยุทธระดับแผนงาน หรือ 
ผลที่เกิดจากการนําผลผลติที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายใตโครงการเดียวกัน  ไปใช
ประโยชน  ผลลัพธจะนําไปใชเปนตวักําหนดความสําเร็จของกลยุทธระดับแผนงาน (โครงการ) 

  5. ผลกระทบ (impact)  หมายถึง    ผลประโยชนที่สังคมหรือผูเกี่ยวของไดรับจาก
ผลลัพธหลาย ๆ โครงการหรือกลยุทธระดับแผนงาน    ภายใตกลยทุธระดบัองคกรเดียวกัน  ผล 
กระทบจะนําไปใชเปนตวักําหนดความสําเร็จของกลยุทธระดับองคกร (แผนงาน)136

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิไดกลาวถึง  ความสําคัญของการ
กําหนดตัวชีว้ดัไววา  การกาํหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จของงาน  เปนประโยชนในการวางแผนและ
ประเมินผล  และใหผูบริหารใชในการตัดสินใจวางนโยบาย  และวิถทีางที่ตองการในการพัฒนา
การศึกษา  เพ่ือกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาในแตละดาน  วิเคราะหเปาประสงคของแผนงาน
และจัดทําแผนปฏิบตัิการของโครงการ  กําหนดโครงการที่มีทางเลอืกที่เหมาะสม  กําหนดทาง 
เลือกการดําเนนิกิจกรรมที่นาสนใจ  ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการดําเนินงาน 
     ตัวชีว้ัดผลงาน  เปนการบงบอกตวัเลขที่ใชระบุหรือจัดแงมุมตาง ๆ ทั้งปริมาณและ
คุณภาพที่เกี่ยวของกับผลการดําเนินงาน  ครอบคลุมผลผลติและผลลัพธ  ดัชนีชีว้ดัตองสามารถ
ใชในการตัดสนิใจในการบรหิารได สําหรับการวัดผลงานในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ประกอบดวย  ตัวชีว้ัดในดานผลลัพธและผลผลติ 
 
 
                                          

  136 กรมสามัญศึกษา, ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบงบประมาณรายจาย
ลวงหนาระยะปานกลาง, 72. 
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     ตัวชีว้ัดผลลพัธในการวัดผลลัพธ  เปนการวัดผลการปฏิบตัิงานที่เกิดขึ้นตอเน่ืองจาก
ผลผลติ เชน ผลลัพธจากการดําเนินงานของสถานศึกษาคือ นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนตน  สามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพได ตัวชีว้ัดจากผลลัพธ ไดแก รอยละของ
นักเรียนที่มีงานทําและมีรายได 
     ตัวชีว้ัดผลผลิตหลัก   ในการกําหนดตัวชีว้ัดผลผลิต    ควรกําหนดใหเปนรูปธรรมให
มากที่สุด เพราะตวัชีว้ัดผลผลิตเหลานี้ จะนําไปเปนขอมูลในการกําหนดกรอบวงเงนิงบประมาณ  
ดังนั้น   ตัวชีว้ัดจึงควรแสดงเปนตวัเลขในลักษณะของรอยละ (percentage)    อัตราสวน (ratio)  
สัดสวน (proportion)   อัตรา (rate)   จํานวน (number)   คาเฉลี่ย (average or mean)  ซึ่งตอง
ครอบคลุมมิตทิั้ง  4  ดาน คือ  ปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และตนทนุ137

     ใบศรี  พันเทศ  ไดศึกษาเรื่อง   การบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรฐั  :  กรณีศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา    ตองมีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการใหมีการบริหารเชิงกลยทุธหรือวางแผนกลยุทธ      เพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร
อยางชัดเจน  ทําใหองคกรปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล ภายใตทรัพยากรที่
มีอยูอยางจํากัด  ลดความขดัแยงในองคกรลงได   ใหความสําคัญที่การวางแผนและควบคุมตาม
โครงการที่กําหนดขึ้น  โดยคํานึงถึงความเปนจริงที่เกิดขึ้น  สอดคลองกับหลักการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐที่มุงใหการบริหารจัดการอิสระและคลองตวั   เพื่อใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา138

     กานต  เสกขุนทด  ศึกษาสภาพและปญหาการจัดทําแผนกลยุทธของผูบริหาร
โรงเรียนนํารองในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ พบวาปญหาการจัดทําแผนกลยุทธคือ บุคลากรไมกลาแสดงความคิดเห็น
อยางตรงไปตรงมา  วิทยากรที่ใหความรูขาดความรูและประสบการณในการประเมินสถานภาพ
สถานศึกษา  การกําหนดวิสัยทัศน  การกําหนดผลผลิตหลัก  และการกําหนดกลยุทธ  ในการ
อบรมวิทยากรไมไดเนนในเรื่องการกําหนดตัวชี้วัด139

                                          
  137 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,    การวางแผนงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน Hurdle 1, 67 - 68. 
  138 ใบศรี  พันเทศ,   “การบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”   (รายงานการศึกษาคนควาอิสระ  ปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543), บทคัดยอ. 

  139 กานต  เสกขุนทด,  การศึกษาสภาพและปญหาการจัดทําแผนกลยุทธของ
ผูบริหารโรงเรียนนํารองการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติ”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), บทคัดยอ. 
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     พรพิมล  ชินภักดี  ไดศึกษาปญหาการจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  อําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  พบวา  
บุคลากรโดยรวมและจําแนกตามสถานภาพมีปญหาการจัดทําแผนกลยุทธในระดับปานกลาง  
และเม่ือพิจารณารายดานพบวา  มีปญหาในระดับปานกลางทุกดาน  เรียงตามลําดับ ไดแก  
ดานการกําหนดกลยุทธ  ดานการกําหนดทิศทางของโรงเรียน  และดานการศึกษาสถานภาพ
ของโรงเรียน  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีปญหาในการจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนไม
แตกตางกัน140

     กลาวโดยสรปุ  การวางแผนกลยุทธหรอืการกําหนดกลยุทธ  เปนกระบวนการแรก
ของการบริหารเชิงกลยทุธทีมี่ความสําคัญ   โดยเริ่มตั้งแตการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภาย 
นอกและภายใน  เพื่อประเมินสถานภาพองคกรหรือสถานศึกษา  เพ่ือกําหนดวิสัยทศัน  พันธกจิ  
เปาประสงค  กําหนดกลยุทธและเปาหมายผลผลิต  และตวัชีว้ัดความสําเร็จ  อยางไรก็ตาม หาก
แผนกลยุทธหรือกลยุทธที่กาํหนดไว  ไมไดนําไปสูการปฏิบตัิหรือนําไปปฏิบตัิแตไมเปนไปตาม
เง่ือนไข  หรือตามสภาพขององคกรที่ตองการจะเปน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร
หรือสถานศึกษาจะไมบรรลผุลตามทีต่ั้งเปาหมายไว  ฉะนั้น กระบวนการที่สาํคัญตอเน่ืองคือ  
การนํากลยุทธไปปฏบิัติหรอืการปฏิบัตติามกลยุทธ  การประเมิน  และการควบคมุกลยุทธ 
 
การปฏิบัติตามกลยุทธ หรือ การนํากลยุทธไปปฏบิัติ  (strategic implementation) 

  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ   หรือ  การปฏิบัตติามกลยทุธ (strategic implementation)  
หมายถึง     การแปลงกลยุทธซึ่งเปนทางเลือกของหนวยงานในระยะยาวมาสูขัน้ตอนการปฏบิัติ
โดยละเอียด  ซึ่งมีความสําคัญตอการบรรลุผลของกลยุทธทีไ่ดกําหนดไว141    เดสสและมิลเลอร  
(Dess and Miler)  ไดใหความหมายของการนํากลยุทธไปปฏบิัติ  หมายถึง    การแปลงภารกิจ
ของหนวยงานเปนการกระทํา (translating a firm’s mission into action)  วิธีการที่จะนําภารกิจ
หลักที่ไดกําหนดไวมาปฏิบตัินั้น  จะตองกระทําอยางตอเน่ืองเก่ียวพนักัน  เพ่ือใหบรรลุผลสําเรจ็
ตามเปาหมาย     สวน  วีเลน็ และ ฮังเกอร (Wheelen and Hunger)  ไดกลาวถึงการนํากลยุทธ
ไปปฏิบตัิ  หมายถึง  การผสมผสานกิจกรรมและทางเลือกในการดาํเนินการตามแผนกลยุทธ ซึ่ง

                                          
  140 พรพิมล  ชินภักดี,  “ปญหาการจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา 

อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม”  (การศึกษาคนควาอิสระ   ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546), บทคัดยอ. 

  141 ลัทธิกาล  ศรีวะรมย, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยทุธ  (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช,  2545),  5. 
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ถือเปนกระบวนการที่กลยทุธและนโยบายไดนําไปสูการปฏิบตัิ โดยการพัฒนาแผนงาน (program)     
งบประมาณ (budgets)   และระเบียบวธิกีารทํางาน  (procedures)142

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาตไิดกลาวถึงการปฏิบตัิตามกลยุทธ  
เปนการจัดทํารายละเอียด   ขั้นตอนการดําเนินงานในดานตาง ๆ   รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ที่ใชในการทํางาน    โดยมีเปาหมายสุดทาย  เพ่ือใหไดผลงานที่ไดกาํหนดไว  ในชวงการปฏบิตัิ
จะมีปจจัยที่เกีย่วของและมีผลตอกระบวนการทํางานมาก เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ  
การดําเนินงาน   การนํากลยุทธไปใชในระบบสารสนเทศและการสื่อสาร   การใชแรงจูงใจ   และ
การใหรางวัล143

     โบโนมา (Bonoma) ไดแสดงความสัมพันธระหวาง   การกําหนดกลยุทธ และการนํา
กลยุทธไปสูการปฏิบตัิ  ดังแผนภูมิที่  6 
 

                                                     Strategy Formulation 
 

                                                                    Good            Poor 
 
                                               Good 
Strategy Implementation 
                                               Poor 
 
 
แผนภูมิที่  6  ความสัมพันธระหวางการกาํหนดกลยุทธและนํากลยุทธไปปฏบิัต ิ
ที่มา :  Thomas V.Bonoma, The Marketing Edge : Making Strategies Work (New York : 
The Free Press, 1985) : 12. 
 
 
 
 
 
 

                                          
  142 ลัทธิกาล  ศรีวะรมย, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยทุธ, 2 - 5. 
  143 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  PBB การวางแผนงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน Hurdle 1,  72. 

Success Roulette 

Trouble Failure 
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จากแผนภูมิ  สามารถอธิบายไดดังตอไปน้ี 
     ชองที่  (1)  สําเร็จ (success)  จะเกิดขึน้ได   เม่ือองคกรกําหนดกลยุทธที่ดีและมี
ความพรอมในการนําไปปฏิบัตทิี่ดี    ซึ่งหมายถึงวา   ทุกสิ่งทุกอยางที่กําหนดเงื่อนไขของความ 
สําเร็จไวในแผน  สามารถดําเนินการไดทั้งหมด   ดังนั้น โอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุด
เม่ืออยูในชองนี้ 
     ชองที่  (2)  รเูล็ทท (roulette)    เปนสถานการณที่เปนไปไดทั้งสองทางคือ     1)  
กลยุทธกําหนดไวไมแยบยลเลย  แตฝายบริหารสามารถดําเนินการในขั้นปฏบิัติการไดดี  งานจึง
สําเร็จ   หรือ    2)  กลยุทธที่กําหนดไวไมดีดังกลาว   แมในการปฏบิัติจะกระทําดวยความตั้งใจ
อยางยิ่ง  แตงานก็ไมสําเร็จ  อาจเกิดปญหาในแงความยุงยากในการไมยอมรับแผนหรืออาจเกิด
การตอตาน  ดังนั้นการใชคาํวา  รูเล็ทท  จึงเหมาะสมกับสถานการณในชองนี้ เพราะทํานายยาก
กวา ผลลัพธที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไร  เปรียบเทยีบกบัการพนัน ก็ตองใชคําพูดวา  ทั้งน้ีจะขึ้นกบั
โชควาสนา 
     ชองที่  (3)  ยุงเหยิง (trouble)  เกิดขึ้นในสถานการณที่กลยุทธที่กําหนดไวอยางดี  
แตขาดการคดิคํานึงถึงวิธกีารปฏิบตัิที่ดี    ผูบริหารไมใหความสําคัญหรือความพรอมในดานการ
ปฏิบตัิงาน จึงไมเปนไปตามแผนที่กําหนด นักบริหารไมไดวิเคราะหปญหานี้เลย กลับไปกําหนด
กลยุทธใหมเพ่ิมมาอีก  กลยุทธใหมถูกนาํไปปฏิบตัิอีก  แตก็ลมเหลว 
     ชองที่  (4)  ลมเหลว (failure) กรณีนี้เปนที่ชัดเจนคอื กลยุทธกําหนดไวไมดี ผสม 
ผสานกับวธิีปฏิบัติการที่ไมดี  ผลลัพธคือ  ความลมเหลว   แมจะพยายามปรับปรุงอยางใดอยาง
หนึ่งคือ  ปรับวิธีการในกลยทุธหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน  แตงานก็ยังคงลมเหลว 
 

ข้ันตอนในการนํากลยุทธสูการปฏิบตัิ 
       สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ      ไดกลาวถึงการแปลงแผน
กลยุทธสูการปฏิบตัิวา   หนวยงานจะตองวิเคราะหแผนกลยุทธแลวจัดทํารายละเอียดใหเปน
แผนปฏิบตัิการ  ซึ่งในสวนกลยุทธวเิคราะหความสัมพันธทั้ง  3  ระดับ คือ   กลยุทธระดบัสถาน 
ศึกษา  กลยทุธระดับแผนงาน   และกลยทุธระดบัโครงการ   ซึ่งสถานศึกษาจะตองแปลงกลยทุธ
ระดับองคกรเปนแผนงาน  แปลงกลยทุธระดับแผนงานเปนโครงการ      และแปลงกลยทุธระดบั
โครงการเปนกิจกรรมสรุป   ดังแผนภูมิที่  7  โดยมีขั้นตอนการนาํแผนกลยุทธไปสูการปฏิบตั ิ 
ประกอบดวย 
     1.  ปรับกลยุทธ     เปนการทบทวนกลยุทธทีไ่ดกําหนด  เพ่ือพิจารณาวาเหมาะสม
หรือไมอยางไร   มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหรือไม    และในระดับใดบาง    ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเลก็ ๆ นอย ๆ เนนการปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
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     2. จัดทําแผนปฏิบัติการ       หนวยงานตองแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบตัิการ   
(action plan)  โครงการที่จะดําเนินงาน    และกําหนดงบประมาณ     โดยการทบทวนวิสัยทศัน     
พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลติหลักและกลยุทธ  แลวแปลงเปนแผนปฏิบตัิการประจําปของ
หนวยงาน  เพ่ือเปนกรอบและทศิทางในการดําเนินงานตามภารกิจ โดยการปรับแผนปฏิบตัิการ
ประจําปใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับ 
     3. จัดทํากระบวนการปฏิบตัิงาน   เปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบตัิงาน  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  บุคลากรในองคกร  จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการระหวาง  ผูบริหาร    เจาหนาที่  
และจัดทําระบบสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัดการ (MIS)  และการมอบหมายภารกิจ 
     4. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  เปนการตรวจสอบหลังจากที่ไดดําเนินกลยุทธ
แลว  โดยตรวจสอบในดานความเขาใจบุคลากร  เกี่ยวกับวัตถุประสงค  และตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของแผนงานและโครงการภายใตแผนงาน   ผังการปฏิบัติงาน (Gantt chart)  สามารถใชไดจริงใน 
ทางปฏิบัติ  การดําเนินงานตามผังกระบวนการปฏิบัติงาน (flow chart)   กิจกรรมสามารถกอให 
เกิดผลงาน   และนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของงานไดอยางเปนรูปธรรมหรือไม  การดําเนิน 
กิจกรรมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนผูรับบริการ   โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการวางแผน
ปฏิบัติงาน144     และบุคลากรไดปฏิบัติงานประจําปเปนภารกิจหลักไดเต็มที่โดยไมมีงานจร  ดัง
แผนภูมิที่  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

  144 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ PBB การวางแผนงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน Hurdle 1 , 72 - 74. 
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แผนภูมิที่    7  ขั้นตอนการนาํกลยุทธไปปฏิบัต ิ
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ  PBB  การวางแผนงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน Hurdle 1  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2545),  73. 
 
     ในการนํากลยุทธสูการปฏบิัติ      วัฒนา  พัฒนพงศ   ไดกลาววา  แผนกลยุทธ  คือ  
เข็มทิศที่ชวยบอกทิศทางทีถู่กตองใหหนวยงานหรือองคกร  สวนแผนปฏิบตัิการคอื พาหนะที่จะ
นําองคกรไปสูจุดมุงหมาย     ชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคญัของกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบตัิการคือ   ขั้นตอนการแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ   ความสามารถในการแปลงกลยทุธสู
การปฏิบตัิไดอยางถูกตองนั้น  ตองมีความเขาใจกระบวนการวางแผนกลยุทธ  และกระบวนการ
วางแผนปฏบิตัิการ  ซึ่งมีรูปแบบแผนปฏิบัติการ (action plan) ที่สอดรับกับแบบกลยุทธที่เปนที่
นิยม เชน แผนปฏิบตัิการแบบดั้งเดิม (traditional action plan)  แผนปฏิบตัิการในรปู Log Frame  
และแผนปฏิบตัิการในรูปอิงตัวชี้วัด  KPI/BSC145

                                          
  145 วัฒนา  พัฒนพงศ,  BSC และ KPI เพ่ือการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน, 150. 
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     แผนปฏิบัตกิารแบบดั้งเดิม (traditional action plan)    เปนการจัดทําแผนโดยเขียน
โครงการแบบดั้งเดิมหรือแบบประเพณีนยิม (conventional method) การเขียนโครงการแบบนีมี้
วิธีคิดจากการพิจารณาทรัพยากรหรืองบประมาณเปนเง่ือนไขเบื้องตน โดยวิเคราะหวา  หนวยงาน 
จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางไร  เพ่ือผลิตผลงานตามหนาที่ของหนวยงาน  ซึ่งเปนวิธคีิดแบบ
เอางบประมาณเปนตวัตั้ง       โดยการเขียนแผนแบบพรรณนาความ  ประกอบดวย   โครงการ  
หลักการ  และเหตุผลที่แสดงความสําคญัและความจาํเปนของโครงการ วัตถปุระสงค  เปาหมาย  
วิธีดําเนินการ  ระยะเวลาดาํเนินการ  งบประมาณ  และผลทีค่าดวาจะไดรับ 
     แผนปฏิบัติงานแบบ  Log Frame    เปนการจัดทําแผนปฏิบัติการที่ประกอบไปดวย  
การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ (logical framework method)   การเขียนโครงการวิธีนี้มี  
“วิธีคิด”  เริ่มตนจาก  การกําหนดจุดมุงหมายปลายทางวา  หนวยงานตองการใหเกิดผลในระดับ
โครงการและระดับแผนงานอยางไรบาง   และถาตองการเชนน้ัน   หนวยงานจะตองผลิตผลงาน
อะไรตามพันธกิจ   และจะตองประสานงานกับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของและกลุมตาง ๆ ในสังคม
อยางไร  เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของแผนงาน  การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธจะเหมาะ
สําหรับการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (performance based budgeting : PBB)   ที่มี
การอธิบายความเปนเหตุเปนผล  เพ่ือแสดงความสัมพันธอยางเปนระบบ  ระหวางวัตถุประสงค
ของโครงการกับจุดมุงหมายของแผนงาน  ความสัมพันธระหวางกันของผลงานที่ตองการ  ซึ่งจะ
กอใหเกิดผลลัพธที่แสดงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการกับกระบวนการดําเนินงาน      และ
ทรัพยากรโครงการ   รวมทั้งเง่ือนไขที่มีตอความสําเร็จของโครงการ    โดยบรรจุขอความที่เปน
ประเด็นสําคัญ    ลงในชองตาราง   “ตารางมิติสัมพันธการวางแผนโครงการ” (project planning 
Matrix : PPM)146

     แผนปฏิบัตกิารในรปูอิงตวัชีว้ัด  KPI/BSC ในการจัดทําแผนปฏิบตักิารแบบอิงตวัชี้วัด  
ผูจัดทําตองมีความรูเรื่อง  ดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (balanced scorecard - BSC) 
     คาเพลน และ นอรตัน (Kaplan and Norton) ไดใหความหมายไวคือ “เครื่องมือที่ทํา
หนาที่เปลี่ยนพันธกิจ (mission) และกลยุทธ (strategic)”  เปนชุดของการวัดผลการปฏิบัติงานที่
มีสวนชวยกําหนดกรอบของระบบการวัดและการบริหารกลยุทธ   ที่ครอบคลุมประเด็นครบถวน  
ตัวเลขที่ไดจากการวัด     จะทําหนาที่วัดผลการปฏิบัติงานขององคกรที่ครอบคลุมดานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของไวครบถวน  เชน   ดานการเงิน   ดานลูกคา   ดานกิจการภายใน  และดานการเรียนรู
และการเติบโตขององคกร147  ซึ่งอาจกลาวไดวา  BSC คือ  ตัวชี้วัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ที่กําหนดขึ้น    เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของกับองคกรไดครบทุกกลุม  
                                          

  146 กรมสามัญศึกษา, แนวทางการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐาน
การจัดการทางการเงิน  7  ดาน,  17 - 18. 

  147 วัฒนา  พัฒนพงศ,  BSC และ KPI เพ่ือการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน, 38. 
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โดยเฉพาะกลุมที่มีบทบาทสําคัญตอความอยูรอดและการเติบโตขององคกร  เชน    กลุมตัวชี้วัด
ดานการเงิน (financial perspective)   เพ่ือตอบสนองความตองการของเจาของกิจการและคณะ
ผูบริหาร   กลุมตัวชี้วัดดานลูกคา (customer perspective) เพ่ือตอบสนองความตองการของลกูคา  
กลุมตัวชี้วัดดานกระบวนการภายใน (internal business process) เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูปฏิบัติงานในองคกร   กลุมตัวชี้วัดดานการเรียนรูและพัฒนา (learning and growth perspective) 
เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคลากรขององคกร  ซึ่งแนวคิดดาน  BSC  ไดพัฒนามาอยาง
ตอเน่ือง   ซึ่งพัฒนามาจากการเปนเครื่องมือในการประเมินผลเพียงอยางเดียว   ไปสูการใชเปน
เครื่องมือที่ชวยในการนําไปสูการปฏิบัติ ในปจจุบันพบวา จุดออนที่สําคัญของผูบริหารสวนใหญ  
ไมไดอยูที่การวางแผนหรือการจัดทํา    แตอยูที่ความสามารถในการนํากลยุทธที่กําหนดขึ้นไปสู
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล148  ดังแผนภูมิที่  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

  148 พสุ  เดชะรนิทร,  เสนทางจากกลยุทธสูการปฏิบตัิ  Balanced Scorecard  และ 
Key Performance Indicators  (กรุงเพทฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2544), 89 - 90. 
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          ระยะ  10  ป 

แผนกลยุทธ 
(Strategic Plan) 

2.1 คานิยมรวม 
(Share Value) 

2.2 ความสามารถหลัก 
(Core Competency) 

1. วิสัยทศัน (vision) 

2. พันธกิจ (mission) 

 
    ระยะ 1 - 5  ป 

3. วัตถุประสงคหลัก (Long-term Objective)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ดัชนีวัดความสําเร็จ
แบบสมดุล (balanced 

scorecard - BSC) 

4. จุดมุงหมายเชิง 
กลยุทธ (ยุทธศาสตร)

(strategic goals) 

4.2 กลุมผลสมัฤทธิ์หลัก 
(Key result Areas - KRA) 

6. โครงการ (project) 

5. แผนงาน  (program) 

- ดานการเงิน 
- ดานลูกคา 
- ดานกระบวนการ 
  ภายใน 
- ดานการเรียนรู    
  และการเตบิโต 

 
แผนภูมิที่  8  ความสัมพันธระหวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบตัิการ 
ที่มา :  วัฒนา  พัฒนพงศ, BSC และ KPI เพ่ือการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน, พิมพครั้งที่ 2  
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแปซิฟก, 2546), 24. 
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     กระบวนการในการพัฒนา  BSC  มีขั้นตอน  ประกอบดวย 
     1. การวิเคราะหทางกลยุทธ  ไดแก  SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats) 
     2. กําหนดวิสัยทศันและกลยทุธขององคกร     โดยกําหนดกลยุทธหลัก (strategic 
themes) ที่สําคัญขององคกร 
     3. วิเคราะหและกําหนดวา BSC ขององคกร ควรจะมีทั้งหมดกี่มุมมอง แตละมุมมอง
ควรจะมีความสัมพันธกันอยางไร 
     4. จัดทําแผนที่ทางกลยุทธ (strategy map) ระดับองคกร  โดยกําหนดวัตถุประสงค
ที่สําคัญในแตละมุมมอง  โดยพิจารณาวา ที่องคกรจะสามารถดําเนินงานและบรรลุวิสยัทัศนและ
กลยุทธองคกรไดนั้น  จะตองบรรลุวตัถปุระสงคดานใดบาง 
     5. กลุมผูบริหารระดับสูงจะตองมีการประชุมรวมกัน      เพ่ือยืนยันและเห็นชอบใน
แผนที่ทางกลยุทธไดสรางขึน้ 
     6. ภายใตวตัถุประสงคแตละประการ  จะตองกําหนดรายละเอียดของวตัถุประสงค
ที่มีในดานตาง ๆ ทั้งในดานของตัวชี้วัด  ฐานขอมูลในปจจุบัน  เปาหมายที่ตองการบรรลุ  รวมทั้ง
แผนงาน  กิจกรรมหรือโครงการ (initiative) ที่จะตองทํา  ประกอบดวย  การจัดทําตัวชีว้ัด (KPIs)  
การกําหนดเปาหมายโดยอาศัยขอมูลในปจจุบันเปนพ้ืนฐานในการกําหนดเปาหมาย  และจัดทํา
แผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตองการทํา  ใหบรรลเุปาหมายที่กําหนดขึ้น149

     ฉะน้ัน การแปลงกลยทุธสูการปฏิบตัินั้นคือ  การแปลงจุดมุงหมายระดังสูงสุด  ไดแก  
ระดับวิสยัทศัน (vision)  ระดับพันธกิจ (mission) และระดับแผนงาน (program goal)  ลงสูภาค 
ปฏิบตัิ  ซึ่งไดแก  ระดับโครงการ (project purpose) นั่นเอง 

  สุรชัย  บุษราคัม  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง   ปญหาการปฏบิัตติามแผนปฏิบัติการประจําป
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศกึษา  จังหวัดขอนแกน  ผลการวิจัยพบวา  
ปญหาโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กในจังหวัดขอนแกน   มีปญหาในการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตักิารประจําป  ในระดับปาน
กลางทุกดาน    โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ    ดานการติดตาม    ควบคุมและ
ประเมินผลแผนปฏิบตัิการ ดานการเตรียมการวางแผนปฏิบตัิการ  ดานการดําเนินการตามแผน 
ปฏิบตัิการ และดานการวางแผนปฏิบตัิการ ขอที่มีปญหามากคือการจัดสรรงบประมาณประจําป
จากสวนกลางมีความลาชา  ขาดเครื่องมือที่มีประสิทธภิาพในการประเมินแผนงานโครงการและ 
 

                                          
  149 พสุ  เดชะรนิทร,  เสนทางจากกลยุทธสูการปฏิบตัิ  Balanced Scorecard  และ 

Key Performance Indicators, 89 - 90. 
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ผูบริหารและหัวหนาแผนงานของโรงเรียน  มีระดับปญหาการปฏิบตัิตามแผนปฏบิัติการประจําป  
โดยรวมและรายดานทั้ง  4  ดานไมแตกตางกัน150

     วิจัย  จันทวงศ  ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  3  พบวา  ภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครู  เขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต  3  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และภาวะผูนําของผูบริหารดานความ 
สามารถสวนตัว  ดานการดลใจ  และดานการกระตุนการใชปญญา  สงผลตอคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาโดยภาพรวม151

     กลาวโดยสรปุ  ในการจัดทําแผนปฏิบตัิการ  ผูจัดทําควรตอบคําถามตอไปน้ีใหไดคือ  
แผนปฏิบตัิงาน (action plan) ดังกลาว    อยูภายใตแผนงาน (program) อะไร    และอยูภายใน
จุดมุงหมายเชิงกลยุทธ (strategic goal) ดานใด สัมพันธกับพันธกิจอยางไร และพันธกิจสัมพันธ
กับวิสัยทัศนอยางไร   แผนปฏิบตัิการดังกลาวมีวัตถุประสงคอยางไร   ปจจัยที่จําเปนมีอะไรบาง  
มีกจิกรรมที่จะตองทําอะไรบาง      อะไรคือผลผลติหรอืผลงาน (outputs) ที่คาดหวัง      ใครคือ
ผูรับผิดชอบโครงการนี้  จะตองทําใหเสรจ็เม่ือใด  ใครคือผูติดตามและประเมินผล  จะตองนําเสนอ
หรือรายงานตอใคร    อะไรคือตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) ของแผนปฏิบัติการ   อะไรคือตวัชีว้ัด
ผลสําเร็จของผลผลติ (KPIs for outputs)  อะไรคือตัวชีว้ัดผลสําเร็จของวัตถุประสงคของโครงการ 
(KPIs for outcomes) และแผนปฏิบตัิการดังกลาว    เปนแผนสําหรบังานประจํา (routine work) 
หรืองานโครงการ (project work)152

 
 
 
 
 
                                          

  150 สุรชัย  บุษราคัม,  “ปญหาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน”  (รายงานการศึกษาคนควา
อิสระ  ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), 
บทคัดยอ. 

  151 วิจัย  จันทวงศ,  “ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  3”   (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 
บทคัดยอ. 

  152 วัฒนา  พัฒนพงศ,  BSC และ KPI เพ่ือการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน, 140 - 141. 
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ปญหาในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
     วัฒนา  พัฒนพงศ  ไดกลาวถึงการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติวา  ขั้นตอนการนําแผน
ไปปฏิบัติ  มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาขั้นตอนการวางแผน  จากการสํารวจและผลการวิจัย
ที่ผานมาพบวา  ความลมเหลวในการบริหารจัดการสวนใหญ  เกิดจากความไมเขาใจหลักการนํา
นโยบายหรือแผนไปปฏิบัติ  ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา  ความลมเหลวเกิดจากปญหา  
2  ประการคือ  1)  ปญหาการกระจายนโยบายหรือการกระจายแผน    2)  ปญหาความเขาใจใน
ตัวชี้วัด  น้ําหนักเกณฑมาตรฐานและการใชเกณฑ  และมาตรฐานในการบริหารจัดการ153     ซึ่ง
สัมพันธกับผลการสํารวจ    การดําเนินงานของบริษัทชั้นนํา  500  บริษัท  ของนิตยสารฟอรจูน 
เม่ือป พ.ศ. 2536 พบวา เม่ือบริษัทพยายามปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตามกลยุทธ  จํานวนกวาครึ่ง 
หนึ่งของบริษัทเหลานี้ ลวนแตเคยมีประสบการณตอปญหา  10  ดาน ที่เรียงลําดับความถี่ที่เกิด 
ขึ้นจากมากไปนอย    ดังนั้น  การนํากลยุทธไปปฏิบัติจะใชเวลายาวนานกวาที่กําหนดไวในแผน  
มักเกิดปญหาสําคัญที่อยูเหนือการคาดการณเสมอ      การขาดการประสานการดําเนินกิจกรรม
อยางมีประสิทธิภาพ       ภาวะวิกฤตและกิจกรรมการแขงขันตาง ๆ  มักเปนจุดในใจแทนที่การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ บุคลากรที่เกี่ยวของมีความสามารถไมเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
ใหมีประสิทธิภาพ    พนักงานระดับลางขาดการฝกฝนทักษะที่เพียงพอ   ปญหาที่เกิดจากปจจัย
สภาวะแวดลอมภายนอกซึ่งไมสามารถควบคุมได   ผูจัดการแผนกขาดทักษะความเปนผูนําและ
การกําหนดทิศทางขององคกร      การขาดความชัดเจนในการกําหนดงานและกิจกรรมหลักเพื่อ
การปฏิบัติตามกลยุทธ  และการขาดระบบสารสนเทศเพื่อใชตรวจสอบกิจกรรมอยางเพียงพอ154

     พสุ  เดชะรินทร กลาววา  การบริหารโครงการมักจะไมประสบผลสําเร็จ  เน่ืองจากมี
ปญหาเกี่ยวกบัการบริหารโครงการกลาวคือ  โครงการไมเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร มีลักษณะเปน
ขนมชั้นที่เอามาวางเรียงซอนทับกัน   สามารถลอกออกมาเปนชิ้น ๆ โดยไมเชื่อมโยงกัน  ไมได
คิดโครงการอยางรอบคอบถี่ถวนในทุกมุมมอง   ขาดระบบในการตดิตามการดําเนินโครงการทีดี่  
ขาดความเอาใจใสจากผูบรหิารระดับสูงอยางตอเน่ือง        และการดําเนินโครงการไมไดเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล155

 
 
 
                                          

  153 วัฒนา  พัฒนพงศ,  BSC และ KPI เพ่ือการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน, 140 - 141. 
  154 ลัทธิการ  ศรีวะรมย,  เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยทุธ, 7. 
  155 พสุ  เดชะรนิทร, การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบตัดิวยการบริหารโครงการ, การ 

ประชุมเชิงปฏบิัติการ,  โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบตัิ, วันที่ 
8 กรกฎาคม 2548  [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 30 กันยายน 2548. เขาถึงไดจาก http://opdc.go.th/ 
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การประเมินและการควบคุมกลยุทธ (strategic evaluation and control) 
     ถึงแมวาการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ    จะมีปจจัยแหงความสําเร็จอยูหลายประการ  
แตปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ  การควบคุมทางกลยุทธ  เพ่ือใหมีการนําแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ในปจจุบันน้ีการควบคุมกลยุทธโดยใชตัวชี้วัดเปนที่นิยม
อยางแพรหลาย  เพราะถาหากไมมีการวัดผลแลว  ผูบริหารก็ไมสามารถบริหารจัดการองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ  การนําแนวคิดเรื่องตัวชี้วัดมาใชภายในองคกร  ยังสามารถนํามาประยุกต 
ใชในดานอ่ืน ๆ ไดอีก  เชน  เพื่อการประเมินผลงาน   ระบบผลตอบแทนและสิ่งจูงใจ   และการ
วางงบประมาณ 
     ปจจุบันองคกรตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน   ไดใหความสนใจและความสําคญักับ
การประเมินผลองคกรอยางแพรหลาย      ทั้งน้ีเพราะทัง้องคกรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ได
เริ่มมองการดําเนินงานของหนวยราชการตาง ๆ ในเชิงธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ ในประเทศสหรัฐอเมริกาทางรัฐบาลกลาง
ไดออกกฎหมายฉบับหน่ึง ชื่อวา “Government Performance Review Act : GPRA”  ที่กําหนด
วา   หนวยราชการทุกแหงจะตองมีการจัดทําแผนกลยทุธและการประเมินผลองคกร   สําหรับใน
ประเทศไทย  ระบบการวัดผลไดถูกนํามาผนวกกับการบริหารหลาย ๆ ดาน เชน การใชประเมิน 
ผลองคกร  ระบบงบประมาณ  สิ่งจูงใจ  การประเมินผลงานในระดบับุคคล ฯลฯ156  การประเมิน 
ผลเปนหนึ่งในหนาที่ทางการจัดการซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน    และปจจุบันไดเปนระบบ
หนึ่งที่ใชในการบริหารองคกร  เพราะฉะนัน้ไมวาจะอีกกี่สิบปขางหนา  การประเมินผลยังคงเปน
สิ่งที่มีความสาํคัญและจําเปนอยู เพียงแตเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลอาจจะมีการเปลีย่นแปลง
เทานั้น157  จากภาวการณแขงขันที่รุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา  ทําให
องคกรจะตองมีเครื่องมือที่ชวยในการตรวจสอบ      และติดตามการดําเนินงานของตนเองตลอด 
เวลา ในปจจุบันการประเมนิผลไมใชเพียงแคสิ่งที่องคกรจะตองคํานงึถึงเม่ือถึงสิ้นปหรือสิ้นเดือน
เทานั้น  แตเปนสิ่งที่ผูบริหารตองคํานึงถงึตลอดเวลาและสามารถใชไดทุกขณะ 
 
 
 
 
 
 
                                          

  156 พสุ  เดชะรินทร,  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน  [ออนไลน], 
เขาถึงเม่ือ  5 มิถุนายน  2548. เขาถึงไดจาก  http://mmpm4u.com/MD003/ch1.html/ 

  157 เรื่องเดียวกนั. 
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ความหมายของการประเมิน 
     นักวิชาการทางดานการประเมิน      ไดใหความหมายของการประเมินที่แตกตางกัน        
ซึ่งสามารถจัดแบงออกได  2  กลุมใหญ ๆ คือ158

     1. กลุมที่ใหความหมายของการประเมินในแงของการตัดสินคุณคา (value judgment) 
ของสิ่งที่ถูกประเมิน  เชน  ไทเลอร (Tyler)  นิยามวา  การประเมินคือกระบวนการตัดสินการบรรลุ
วัตถุประสงคของสิ่งที่ทําการประเมิน    ชัชแมน (Suchman) นิยามวา การประเมนิคือการตัดสนิ
ผลลัพธอันเกดิจากกิจกรรมบางอยางที่มุงใหบรรลุเปาหมายที่มีคุณคาบางประการ  เวรธเธน็และ
แซนเดอร (Worthen and Sanders) กลาววาการประเมินเปนการกําหนดคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ซึ่งประกอบดวยการแสวงหาสารสนเทศ เพ่ือใชในการตดัสินคุณคาของโครงการเกี่ยวกับผลผลิต   
กระบวนการ  และการบรรลุวตัถปุระสงคของโครงการ   หรือการพิจารณาศักยภาพของแนวทาง
ปฏิบตัิที่กําหนดขึ้นเพื่อบรรลุวตัถปุระสงคที่กําหนดไว 
     2. กลุมที่ใหความหมายของการประเมินในแงของการผลิตสารสนเทศ  (information)  
เพ่ือการตัดสนิใจ เชน  สเตค (Stake)  กลาววา  การประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการแปลความหมายขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการทางการศึกษา   ชัฟเฟลบีม 
(Shufflebeam)  กลาววา  การประเมินเปนกระบวนการในการกําหนด  การจัดหา และการเสนอ
สารสนเทศทีมี่ประโยชนตอการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการดําเนนิงานที่เหมาะสม  ครอนบาค  
(Cronbach)  กลาววา การประเมินเปนการเก็บรวบรวมสารสนเทศและใชสารสนเทศนั้นเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ  ซึ่งอาจจะเปนเรื่องของผลผลิตและกระบวนการหรือระบบการดําเนิน 
งานโครงการ 
     องคประกอบของการประเมิน  มีองคประกอบควบคูกัน  2  ประการ ที่เปนหัวใจของ
กระบวนการประเมิน  คือ  การวัด  (measurement)  และการเปรยีบเทียบ (comparison) 
     การวัด   เปนกระบวนการกําหนดสถานภาพ  (status)  และจํานวน (amount)  ของ 
สิ่งตาง ๆ การวัดวางอยูบนพ้ืนฐานของตวัเลขและการพรรณนาที่มีความถูกตอง     เปนรูปธรรม     
และนําไปใชประโยชนได    การวัดนําไปใชในการพรรณนาตัวแปรทีมี่ความสําคัญตอสภาพที่ทํา
การประเมิน 
     การเปรียบเทียบ     เปนการนําผลจากการวัดมาเปรยีบเทียบกัน     เพ่ือการตัดสิน  
(judgment)  ตามมาตรฐาน (standards)  หรือเกณฑ (criteria) ที่กําหนดไว 
     การตัดสิน    เปนสวนหนึ่งของกระบวนการกําหนดคุณคา  (worth or value)   การ
ตัดสินเปนการตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตที่เปนความแตกตางในการเปรียบเทียบเปนสําคัญ  โดย 

                                          
  158 ทวปี  ศิริรศัมี,  การวางแผนพัฒนาและการประเมนิโครงการ,  พิมพครั้งที่  3  

(กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2545),  113 - 114. 
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วางอยูบนพื้นฐานของประสบการณ   ความรู   และสามารถที่จะตรวจสอบความสมัพันธไดอยาง
เปนวตัถวุิสัย (objectively) ในการตัดสินใจ      ซึ่งการกําหนดคุณคานั้น  จะเปนการตัดสินใจวา  
โครงการหรืออะไรก็ตาม  มีประโยชนและเปนสิ่งที่พึงปรารถนาตอบุคคลใด ๆ หรือไม159

     การประเมินและการควบคุมกลยุทธ    หมายถึง   กระบวนการของการควบคุมที่
สรางขึ้นทั้ง  3  ระดับขององคกร คือ   ระดับองคกรโดยรวม   ระดับหนวยธุรกิจ   และระดบัของ
หนาที่งาน   เพ่ือใหสามารถประเมินไดวา    องคกรสามารถบรรลตุามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 
ตั้งไวหรือไม  ตลอดจนมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  และนวัตกรรมที่เหนือกวาและมีการตอบสนอง 
ความตองการของลูกคาไดดีกวาคูแขงขันหรือไม160      สวน  วรรณี  ชลนภาสถติย  ไดกลาวถึง
การควบคุมกลยุทธไววา   การวางแผนเปนกิจกรรมของการกําหนดแนวทางใหนําไปปฏิบตัิเพื่อ
บรรลวุตัถุประสงค       สวนการควบคุมเปนกิจกรรมของการคิดหามาตรการและ/หรือเคร่ืองมือ
ตางๆ ที่จะปองกันมิใหเกิดสถานการณใด ๆ  ซึ่งทําใหผลลัพธที่ไดแตกตางไปจากเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผน กลาวอีกนัยหน่ึง การควบคุมกลยุทธเกิดจากการกาํหนดขอบเขต
ของกลยุทธทีน่ํามาใช   เพื่อมุงใหองคกรไดบรรลุเปาหมายและวัตถปุระสงค    ซึ่งหากเปาหมาย
และวตัถปุระสงคไมสามารถบรรลไุดตามแผนแลว การควบคุมจะแสดงบทบาทเพื่อการปรบัเปลี่ยน
กลยุทธและ/หรือการปฏิบัตเิพ่ือใหองคกรสามารถบรรลเุปาหมายได161

   
วัตถุประสงคและความสําคัญการประเมินและการควบคุมกลยทุธ 
     สุพานี สฤษฎวานิช  ไดกําหนดวัตถปุระสงคการควบคุมและการประเมินกลยทุธเพ่ือ 
ติดตามไดวา    มีการดําเนินงานตามกลยุทธทีว่างไวหรือไม     เพ่ือประเมินความเหมาะสมของ
แผนกลยุทธทีว่างไว   และสอดคลองกับโครงสรางขององคกร  และกลไกตาง ๆ  ในการควบคมุ
เพ่ือประเมินวา      สภาพแวดลอมที่สําคญัและสัมพันธกับกิจการนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง  
และกิจการไดปรับตวัใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อยางไรหรือไมเพ่ือใหทราบผลการดําเนิน 
งานที่เกิดขึ้นนั้นเปนอยางไร   บรรลุตามที่กําหนดไวหรือไม     มีความแตกตางไปจากแผนมาก
นอยแคไหน    สาเหตุความแตกตางนั้นเกิดจากอะไร     เพ่ือหาวิธีแกไขใหเหมาะสม     เพ่ือให
สามารถจัดรางวัลและผลประโยชนตอบแทนใหเหมาะสมแกผูที่ปฏิบตัิงานไดตามแผนกลยุทธนั้น

                                          
  159 Robert E.Brack and Gwenna M.Moss,  อางถึงใน ทวีป  ศิริรศัมี, การวางแผน 

พัฒนาและการประเมินโครงการ, พิมพครัง้ที่ 3 (กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 
2545), 115. 

  160 สุพานี  สฤษฎวานชิ,  การบริหารเชิงกลยุทธ, 297. 
  161 วรรณี  ชลนภาสถิตย, “การประเมินและการควบคมุกลยุทธ,” ในเอกสารประกอบ 

การสอน วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ (กรงุเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545), 111. 
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อยางเหมาะสม162  สวน  พสุ  เดชะรินทร ใหความสําคัญของการประเมินผลวา  การประเมินผล
ทําใหองคกรสามารถรูถึงสถานะของตนเองวาอยู ณ จุดไหน      หรือสถานการณในขณะนั้นเปน
อยางไร     ดังเชน  “If you can’t measure,  you can’t managed”   การพัฒนาองคกรหรือการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ภายในองคกร  จะตองเร่ิมจากการประเมินผลกอน  “If you can’t measure, 
you can’t improved” และตามธรรมชาติ ถาสิ่งใดไดรับความสนใจหรือมีการวัดหรือมีการประเมิน 
ผล ผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินกิจกรรมนั้นจะมีความมุงม่ันที่จะทํากจิกรรมมากขึ้น เน่ืองจากไดรับ
ความสนใจและมีเปาหมายและตัวชี้วัดทีช่ดัเจน  ดังเชน  “What gets measure, gets done” 163    
อีกทั้งไดกลาวถึงประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการมีระบบการประเมินผลที่ดี  ประกอบดวย 

  1. การที่จะตัดสนิใจวาจะวัดหรือประเมินอะไร    เปนการทําใหผูบริหารและองคกร
มีความชัดเจนในเรื่องของกลยุทธ 
     1.1 เปนการทําใหเกิดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน 
     1.2 ทําใหองคกรมีความชัดเจน   ในเรื่องลําดับความสําคัญของสิ่งทีองคกรจะ 
ตองทํา 
     1.3 เปนการทําใหผูบริหารตองเลือกในสิ่งที่ดีสําหรับองคกร      และสามารถ
ตัดสินใจในสิ่งที่มีความสําคญั 

  2. ระบบในการประเมินผลที่ดี  ชวยทําใหมีความเห็นที่สอดคลองกันในกลยุทธของ
องคกรทั่วทั้งองคกร  โดยบุคลากรทุกฝาย  ทุกระดับ   จะมีความเขาใจถึงกลยทุธและแนวทางที่
สําคัญสําหรับองคกร 

  3. ระบบในการประเมินผลที่ดี    จะเปนเครือ่งมือที่สําคัญในการถายทอดวิสัยทศัน    
กลยุทธ  และคุณคาที่สําคญัขององคกร  ใหบุคลากรทกุระดับไดรับรู 

  4. ระบบในการประเมินผลที่ดี      จะชวยสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันทัว่ทั้ง
องคกร   ทั้งนีเ้น่ืองจากตัวชีว้ัดและเปาหมายของบุคลากรในแตละระดับ     จะมีความสอดคลอง
เกื้อหนุน  และเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกบัตวัชีว้ัด  และเปาหมายขององคกร 

  5. ระบบในการประเมินผลที่ดี     จะชวยใหการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ภายในองคกร
เปนไปอยางรวดเร็ว   ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดทําระบบการวัดผล  ทําใหบุคลากรใหความสนใจและ
ความสําคัญตองานนั้น ๆ  

  6. ระบบในการประเมินผลที่ดี     จะชวยใหองคกรสามารถคาดการณหรือมองเห็น
โอกาสและปญหาตาง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต        เน่ืองจากองคกรจะจัดทําตัวชี้วัดทีเ่ปน
ตัวเหตุ (performance driver)  ที่จะชี้นําใหเห็นถึงโอกาสและปญหาทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต 
                                          

  162 สุพานี  สฤษฎวานชิ,  การบริหารเชิงกลยุทธ,  297. 
  163 พสุ  เดชะรินทร,  เสนทางจากกลยุทธสูการปฏิบัติดวย  Balanced Scorecard  

และ Key Performance Indicators,  10. 
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  7. ระบบในการประเมินผลที่ดี    จะชวยใหผูบริหารมีมุมมองที่กวางและครอบคลุม
ในทุก ๆ ดานขององคกร164

 
เครื่องมือในการประเมินผลรูปแบบตาง ๆ ในภาคราชการ 

 
แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับการติดตามประเมินผลในภาคราชการ 
     ในปจจุบันการประเมินผลการดําเนินงาน  กําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย  ใน
ภาครัฐพบวา รัฐบาลของประเทศตาง ๆ  ไดเร่ิมมองการดําเนินงานของหนวยราชการตาง ๆ ใน 
เชิงธุรกิจเอกชน        โดยเฉพาะอยางยิง่   การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและการจัดสรร
งบประมาณ  ในประเทศสหรัฐอเมริกาทางรัฐบาลกลางไดออกกฎหมาย  “Government Performance 
Review Act : GPRA” ที่กําหนดใหหนวยราชการทุกแหงจะตองมีการจัดทําแผนกลยุทธและการ
ประเมินผลองคกร   สําหรับในประเทศไทย รัฐบาลไดกาํหนดใหสวนราชการ  จัดทําการประเมนิ 
ผลการดําเนินงานตามลําดบัชั้นลงมา จากระดับกระทรวง  กรม  สํานัก/กอง  ฝายงาน และระดบั
บุคคล  เพ่ือใชในการประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลของสวนราชการ  ดังแผนภูมิที่  9 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

  164 พสุ  เดชะรนิทร,  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน  [ออนไลน], 
เขาถึงเม่ือ  5  มิถุนายน  2548. เขาถึงไดจาก  http://mmpm4u.com/MD003/ch1.html/ 
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การวางแผน 
(Planning) 

การสั่งการและชี้นํา 
(Leading) 

การจัดองคกร 
(Organizing) 

การประเมินผลและควบคุม 
(Controlling) 

 
 
แผนภูมิที่    9  หนาที่ของผูบริหาร 
ที่มา : พสุ  เดชะรินทร,  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน  [ออนไลน], เขาถึง
เม่ือ  5  มิถุนายน  2548. เขาถึงไดจาก  http://mmpm4u.com/MD003/ch1.html/ 
 
 
 
     หนาที่ทางการจัดการของผูบริหาร  ประกอบดวย  การวางแผน (planning)   การจัด
องคกร (organizing)  การสั่งการและชี้นํา (leading)  และการประเมินผลและควบคุม (controlling)  
จะพบวา  การประเมินผลการดําเนินงานเปนหน่ึงในหนาที่ทางการจัดการที่องคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหความสําคัญ  เน่ืองจากการประเมินผลชวยในการพัฒนาและเปลีย่นแปลงองคกร  โดย
ทําใหองคกรทราบสถานะหรือสถานการณขององคกรในขณะนั้น    อันจะทําใหผูบริหารสามารถ
บริหารองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ       ถึงแมวาการประเมินผลจะเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปน
อยางสูงสําหรับองคกรและผูบริหารทุกระดับชั้น       แตผูบริหารในระดับตาง ๆ ไมสามารถที่จะ
ประเมินทุกอยางภายในองคกร        ทั้งน้ีเน่ืองจากองคกรหนึ่ง ๆ  จะประกอบดวยกิจกรรมหรือ
กระบวนการตาง ๆ มากมาย  ผูบริหารยอมไมสามารถที่จะประเมินไดครบทุกกิจกรรม    ดังนั้น 
ผูบริหารจึงตองเลือกประเมินเฉพาะกิจกรรมหรือสิ่งที่มีความสําคัญสาํหรับองคกรเทานั้น 
     หลักการ / แนวคิดในการติดตามประเมนิผลการดําเนนิงาน   มีหลายแนวคิดดวยกัน  
แตหลักการทีส่ํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน (ก.พ.)    และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดนํามาปรับใชกับหนวยราชการไทยคือ  แนวคิด BSC (Balanced 
Scorecard) ซึ่งไดพัฒนามาสูระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (RBM) และการจัดทาํคํารับรองการ
ปฏิบตัิราชการในปจจุบัน  ดังแผนภูมิที่  10 
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หลักการ / แนวคิดในการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน 
 
 
 

Balanced Scorecard 
(BSC) 

คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

Results Based Management 
(RBM) 

 
แผนภูมิที่  10  หลักการ / แนวคิดในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
ที่มา : พสุ  เดชะรินทร,  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน  [ออนไลน], เขาถึง
เม่ือ  5  มิถุนายน  2548. เขาถึงไดจาก  http://mmpm4u.com/MD003/ch1.htm/ 
 
 
 
 
Balanced Scorecard (BSC) 
 
     แนวคิด Balanced Scorecard ถูกพัฒนาขึ้นเม่ือ ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) โดย Robert 
S.Kaplan  และ  David P.Norton   เพ่ือชวยในการประเมินผลองคกร    และนําเสนอขอมูลหรือ
รายงานใหผูบริหาร โดยการประเมินผลใน  4  มุมมอง  แทนที่จะพิจารณาเฉพาะในดานของการ 
เงินเพียงอยางเดียว โดยมุมมองทั้ง 4 ประกอบดวย  มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective)  
มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective)  มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process 
Perspective)   และมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)  
และแนวคิดนีไ้ดถูกพัฒนาจนกลายเปนเครื่องมือในการนํากลยุทธไปปฏิบตัิ และเปนเครื่องมือใน
การบริหารทีช่วยทําใหองคกรมุงเนนและใหความสําคญักับกลยทุธมากขึ้นดวย ดังแผนภูมิที่  11 
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มุมมองดานการเงิน 
(Financial Perspective) 

มุมมองดานลูกคา 
(Customer Perspective) 

มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 
(Learning and Growth Perspective) 

มุมมองดานกระบวนการภายใน 
(Internal Process Perspective) วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

วัตถุประสงค ตัวชี้วั เปาหมาย แผนงาน      
                                       โครงการ 
                                       กิจกรรม 

  ด       
      
       

วัตถุประสงค ัวชีว้ัด เปาหมาย แผนงาน   
                                           โครงการ 
                                           กิจกรรม 

   ต        
   
   

วัตถุประสงค ตัวชี้วั เปาหมาย แผนงาน          
                                       โครงการ 
                                       กิจกรรม 

  ด       
      
       

วัตถุประสงค ัวชีว้ัด เปาหมาย แผนงาน       
                                           โครงการ 
                                           กิจกรรม 

   ต        
   
   

 
แผนภูมิที่  11  BSC ตามแนวคิดของ  Robert S.Kaplan  และ  David P.Norton 
ที่มา : พสุ  เดชะรินทร,  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน  [ออนไลน], เขาถึง
เม่ือ  5  มิถุนายน  2548. เขาถึงไดจาก http://mmpm4u.com/MD003/ch1.html/ 
 
     ภายใตแตละมุมมอง ประกอบดวย 
     1.  วตัถปุระสงค (objective)  หมายถึง  สิ่งที่องคกรมุงหวังหรอืตองการที่จะบรรลใุนดาน
ตาง ๆ  
     2.  ตัวชีว้ัด (measures หรือ Key Performance Indicators) ไดแก ตัวชีว้ัดของวัตถุประสงค 
ในแตละดาน    ซึ่งตัวชีว้ัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดวา   องคกรบรรลวุตัถุประสงคใน
แตละดานหรือไม 
     3.  เปาหมายตวัชีว้ัด (target)  ไดแก  เปาหมายหรือตวัเลขทีอ่งคกรตองการจะบรรลขุอง 
ตัวชี้วัดแตละประการ 
     4.  แผนงานโครงการกิจกรรม (initiatives)  คือ  แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ 
องคกรจะจัดทําเพ่ือบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
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 Results Based Management (RBM) 
 
  การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM) เปนวธิีการบริหาร

จัดการที่มุงเนนที่ผลสัมฤทธิห์รือผลการปฏิบัติงานขององคกรเปนหลัก    มีการวัดผลการปฏิบตัิ 
งานที่ชัดเจน     เพ่ือใหบรรลุวตัถปุระสงคที่ตั้งไว    โดยการสรางตวัชีว้ัดผลการดเนินงานที่เปน
รูปธรรม  วัดผลการปฏบิัตงิานเทียบกบัเปาหมายที่กําหนด  ดังแผนภูมิที่  12 
 
 

ผลสัมฤทธิ ์
(Results) 

ผลผลติ (outputs) ผลผลติ (outputs) 

ผลงานที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรมของ
สวนราชการโดยตรง 

ผลที่เกิดข้ึนตามมา  
ผลกระทบหรือเงื่อนไขที่เกิด

จากผลผลิต  มีความ
เกี่ยวของโดยตรงตอ

ผูใชบริการและสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่ 12  การบริหารมุงผลสมัฤทธิ์ (Results Based Management - RBM) 
ที่มา : พสุ  เดชะรินทร,  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน  [ออนไลน], เขาถึง
เม่ือ  5  มิถุนายน  2548. เขาถึงไดจาก  http://mmpm4u.com/MD003/ch1.html/ 
 
 
     จากเดิมที่หนวยราชการใหความสําคัญกับปจจัยภายในองคกร โดยมุงเนนที่กระบวน 
การทํางานและตวัหนวยงานมากกวาปจจัยภายนอก เพ่ือใหหนวยราชการมีการพิจารณาผลการ
ปฏิบตัิงานในมุมมองที่หลากหลาย   สํานักงาน ก.พ.จึงไดนํา   Balanced Scorecard  มาใชเปน
กรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการบรหิารมุงผลสัมฤทธิ์         แตมีการปรับเปลี่ยนมุมมองให
เหมาะสมกับหนวยราชการเปน  4  มุมมอง ดังนี้  ดังแผนภูมิที่  13 
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แนวคิดดานผูมีสวนเกี่ยวของภายนอก 
องคกร (External Perspective) 

แนวคิดดานการเงิน 
(Financial Perspective) 

แนวคิดดานนวัตกรรม 
Innovation Perspective) 

แนวคิดดานผูมีสวนเกี่ยวของภายใน 
องคกร (Internal Perspective) 

ความสามารถขององคกรในอนาคต 
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง พฒันา 
ปรับปรุง  และปฏบัิติอยางมีกลยุทธ   

มีความคิดริเร่ิม 

ความรับผิดชอบขององคกรในดานความ 
ประหยัด ความมีประสิทธิภาพ  

ความคุมคาของเงนิและผลิตภาพ รวมไป
ถึง 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การมองนอกองคกรไปยังผูมีสวน 
เกี่ยวของ  เชน รัฐบาล  ลูกคา ผูรับบริการ 
  สาธารณชน  และส่ิงแวดลอมภายนอก 

 

การมองภายในองคกรถึงบุคลากร   
กระบวนการทํางาน  โครงสรางองคกร   

การบริหารทรัพยากรบุคคล   
สมรรถนะของบุคลากร  พฤติกรรมองคกร 

วัฒนธรรมคานิยม  กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ 

วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

 
แผนภูมิที่  13  การนําแนวคดิ  Balanced Scorecard  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารมุงเนน 

ผลสัมฤทธิ ์
ที่มา : พสุ  เดชะรินทร,  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน  [ออนไลน], เขาถึง
เม่ือ  5  มิถุนายน  2548. เขาถึงไดจาก http://mmpm4u.com/MD003/ch1.html/ 
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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
     คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)     ไดกําหนดกรอบการประเมินผลการ
พัฒนาระบบราชการสําหรับสวนราชการระดับกรมและระดับจังหวัด เพ่ือรับสิ่งจูงใจตามขอตกลง 
ผลการปฏบิัตริาชการ  ซึ่งอยูภายใตกรอบการประเมินผล  4  มิติ ดังแผนภูมิที่  14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่   1 
มิติดานประสิทธิภาพตามพันธกิจ 

มิติที่  2  มิติดาน 
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

มิติที่  4 
มิติดานการพัฒนาองคกร 

มิติที่  3 
มิติดานคุณภาพการใหบริการ 

สวนราชการแสดงความสามารถ 
ในการเตรียมพรอม 

กับการเปลี่ยนแปลงขององคกร 

สวนราชการแสดงความสามารถ 

ในการปฏิบัติราชการ 

สวนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค 

และเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณ 
มาดําเนินการ 

สวนราชการแสดงการใหความสําคัญ 
กับผูรับบริการ 

ในการใหบริการที่มีคุณภาพ 

 
แผนภูมิที่  14  การนําแนวคิด  Balanced Scorecard  เพ่ือใชในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ที่มา : พสุ  เดชะรินทร,  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน, [ออนไลน], เขาถึง
เม่ือ  5  มิถุนายน  2548. เขาถึงไดจาก  http://mmpm4u.com/MD003/ch1.html/ 
 
 
 
     มิติที่  1 มิติดานประสทิธิผลตามพันธกิจ   มีหลักการใหสวนราชการแสดงผลงาน
ที่บรรลุวตัถุประสงคและเปาหมาย  ตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ  เพ่ือใหเกิดประโยชน
สุขตอประชาชนและผูรับบริการ  เชน  ผลสําเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (1 กรม/1 ปฏิรูป) 
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     มิติที่  2 มิติดานประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ  มีหลักการใหสวนราชการแสดง
ความสามารถในการปฏิบตัริาชการ เชน  การลดคาใชจาย  การลดระยะเวลาการใหบริการ  และ 
ความคุมคาของการใชเงิน เปนตน 
     มิติที่  3 มิติดานคุณภาพการใหบริการ  มีหลักการใหสวนราชการแสดงการใหความ 
สําคัญกับผูรบับริการในการใหบริการที่มีคุณภาพ  สรางความพึงพอใจแกผูรับบรกิาร 
     มิติที่  4 มิติดานการพัฒนาองคกร  มีหลักการใหสวนราชการแสดงความสามารถ
ในการเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคกร  เชน  การลดอัตรากําลังหรือการจัดสรรอัตรา 
กําลังใหคุมคา  การมอบอํานาจการตัดสินใจ  การอนุมัติ  อนุญาตไปยังระดับปฏบิัติการ  การนํา
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับงาน  เปนตน165

     ภายใตแตละมิติของคํารบัรองการปฏิบตัิราชการ      จะประกอบไปดวยประเด็นการ
ประเมินผล  ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในแตละประเด็น  น้ําหนักการใหคะแนน  เปาหมาย  และ
เกณฑการใหคะแนน  ตวัชีว้ัดผลการดําเนินงานแตละตัว  รวมถึงแนวทางในการดําเนินงาน 
 
ปญหาในการควบคุมกลยุทธ 
     การควบคุมเปนหนาที่ทางการบริหารจัดการของผูบรหิาร   ซึ่งประกอบดวย     การ
วางแผน  การจัดองคกร  การสั่งการ  และการประเมินผลและควบคมุ166    แตผูบริหารสวนใหญ
มักมุงเนนในหนาที่  3  ประการ และละเลยหนาที่ในการควบคุมไป และเม่ือกลาวถึงการควบคมุ
บุคคลทัว่ไปมักพิจารณาวา  เปนนัยในทางลบหรือเปนการจับผิด167    และกลาวถึงปญหาในการ
ควบคุมกลยทุธ  ดังนี้ 
     1. การตอตานการควบคุมของบุคลากร  โดยมีสาเหตุมาจากการสื่อสารที่ไมดี  ทําให 
ถูกมองวา เปนการจับผิดมากกวาการคนหาปญหาที่ควรไดรับการแกไขเพ่ือปรับปรุงงานใหดีขึน้ 
     2. การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหบคุคลทีข่าดความรูความเขาใจในเรื่องการควบคุม
และประเมินผล  ทําใหการควบคุมและประเมินไมเปนระบบ   ไมตอบสนองวตัถุประสงคเพ่ือการ 
ปรับปรุงอยางแทจริง 
     3. ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการควบคุมเชิงกลยทุธ    ทําใหไมมีการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเพียงพอ 
                                          

  165 พสุ  เดชะรินทร,  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน  [ออนไลน], 
เขาถึงเม่ือ  5  มิถุนายน  2548. เขาถึงไดจาก  http://mmpm4u.com/MD003/ch1.html/ 

  166 Robbins and Coulter, อางถึงใน วิรัช  สงวนวงศวาน, การจัดการและพฤติกรรม
องคกร, 3. 

  167 วัฒนา  วงศเกียรติรัตน และคณะ,  Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ  
ศิลปะการกําหนดแผนองคการสูความเปนเลิศ, 146. 
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     4. องคกรสวนใหญมีนโยบายในการนําเรื่องการควบคุมและประเมินผล   ไปผูกติด
กับการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน   เพื่อการใหรางวัลและเลื่อนขั้น  แตไมมีวธิีปฏบิัติทีเ่ปนระบบ
ทําใหไมเห็นคณุคาของรายงานการประเมินผลที่จะนําไปใชในการปรับปรุงแผนงาน 
     5. ไมสามารถเชือ่มโยงผลการปฏิบตัิงานในระดับตาง ๆ กับประสิทธิผลขององคกร 
หนวยงานระดับปฏิบตัิงานไมเห็นภาพวา        ผลผลติและบริการที่ไดทําในระดบัปฏิบตัิการนัน้  
กอใหเกิดผลลพัธหรือผลตอบแทนแกองคกรอยางไรรวมถึงมองวาการวัดความสําเร็จขององคกร
ทั้งในดานกําไรหรือผลประโยชนตอบแทนเปนการวัดในระดับผูบริหาร 
     6. ปญหาดานสารสนเทศ  เชน  ขอมูลไมถูกตอง   ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในวธิี 
การจัดเก็บรวบรวมขอมูล  และขอมูลขัดแยงกัน  ซึ่งเกิดจากความแตกตางของวธิีการของหนวย 
งานที่ตางกัน168

     การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ เปนกิจกรรมที่สําคัญที่จะทาํใหผูบริหารทราบ
ไดวา  การบรหิารเชิงกลยุทธขององคกรประสบผลสําเรจ็หรือไม  มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง
จะไดดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม  ในการควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธนี้   จะตอง
นําแนวคิดตาง ๆ ที่เหมาะสมกับภาระงานในสวนนี้มาใชอยางจริงจังไมวาจะเปนการพิจารณาถึง
ความสอดคลองของแผนกลยุทธกับโครงสรางองคกรและกลไกตาง ๆ ในการควบคุม  การวัดผล
องคกรแบบสมดุล (balanced scorecard) เพ่ือใหไดภาพขององคกรที่ชัดเจนขึ้น    มองเปนภาพ 
รวม  ครบถวนและสมบูรณขึ้น  หรือการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ (Result : Based Management 
: RBM) ที่เนนการวัดผลงานทั้งในดานปจจัย  ดานกระบวนการ  ดานผลผลติ  ผลลัพธ  หรือการ
เปรียบเทียบงาน (benchmarking) ลวนแตเปนแนวทางในการประเมิน   และการควบคุมกลยทุธ  
เพ่ือทราบผลสําเร็จของการบริหารเชิงกลยุทธทั้งสิ้น 
     ในการประเมินผลการปฏบัิติงานตามมุมมองของนักวิชาการตางประเทศ   ในบนัทึก
ชวยจําของ Penrose169 ที่กลาวถึงงานวิจัยทีบ่อกถึงปญหาของการวัดผลการปฏิบตัิงาน  มีเหตุผล
อธิบายวา  ทําไมระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  จึงมักไมประสบผลสําเร็จ  สรุปไดดังนี้ 
     1. ความสับสนในตัวชี้วัดวตัถปุระสงค  กฎของ กูดฮารท กลาววา  เม่ือการวัด
กลายมาเปนเปาหมาย  ก็ไดสูญเสียคุณคาของการวัดไป  มีทฤษฎีบริหารมากมายที่เนนการวดั
ตัวชี้วัด  แตถาตวัชีว้ัดเองเปนเปาหมาย  ตวัชีว้ัดเหลานั้นจะเปนตวัชี้วัดไดอยางไร  ถาคะแนน
สอบเปนเปาหมายแลวจะวัดอะไรเพราะโรงเรียนทั้งหมดจะใหความสําคัญกับคะแนนสอบ ดังนั้น 

                                          
  168 วัฒนา  วงศเกียรติรัตน และคณะ,  Strategic Planning การวางแผนกลยุทธ  

ศิลปะการกําหนดแผนองคการสูความเปนเลิศ, 146. 
  169 Perran Penrose,  การปฏิรูปงบประมาณทางการศกึษา  (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, 2547), 16 - 18   
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การวัดประสทิธิผลของโรงเรียนในการสอนก็จะไมดูคะแนนสอบ  แตดูในแงการไดรับการศึกษา
ในมุมที่กวางขึ้น 
     2. ระบบยุงยากซับซอนมากเกินไป  ระบบที่เนนผลการปฏิบตัิงาน  พัฒนามาจาก
การปฏิบตัิของภาคราชการที่มีความซับซอนมาก  เทคนิค  balanced scorecard  เปนวธิีหนึ่งที่
พยายามกําหนดชวงของการวัด  เพ่ือใหม่ันใจวา ในการวัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมตองมีจุดเนนหลายจุด  
แตทําใหคนคอนขางสับสน วิธทีี่ดีที่สุดสําหรับการวัดผลการปฏิบตัิงานคือ การกําหนดเปาหมาย
ใหคนเขาใจและยอมรับ ระบบจัดงบประมาณเปนรายหัวเหมาะสมกับ  balanced scorecard มาก  
เพราะมีความเชื่อมโยงงบประมาณกับผลการปฏิบตัิงาน   แตไมจําเปนตองใหคนสับสนกับศัพท
ทางเทคนิค  และกําหนดเปาหมายที่งายตอความเขาใจ  และวธิวีัดเปาหมายทําอยางไร 
     3. มีรายละเอียดมากเกินไป  ทําใหผูบริหารไมมีอิสระในการบริหารจัดการ  เพราะ
มัวไปใหความสําคัญกับการบรรลุเปาหมายเล็ก ๆ ใหมากที่สุดเทาทีจ่ะทําได         โดยไมบรรลุ
เปาหมายใหญ การยึดคะแนนสอบทําใหครูสอนเพื่อสอบโรงเรียนทาํทุกอยางเพียงเพ่ือใหคะแนน
บรรลุเปาหมาย  ตัวชี้วัดหลายตัวเปนตัวชี้วัดปจจัย    เชน   จํานวนหนังสือเรียนไมเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู   ซึ่งมีครูจํานวนมากที่ประสบความสําเร็จในการสอน   ทั้ง ๆ ที่ขาดหนังสือแบบเรียน  
แตไดนําเงินไปซ้ือสิ่งอ่ืนแทน 
     4. มีเปาหมายมากเกินไป  ยากที่จะบริหารจัดการและตีความ 
     5. ยดึถือขอมูลเชิงปริมาณ 
     เน่ืองจากการวัดคุณภาพเปนเรื่องยาก ระบบการศึกษาพยายามลดความยุงยาก เชน
ยากที่จะวัดวาอะไรที่ทําใหครูดี     ตองการพัฒนาคุณภาพของครู     และจะรูไดอยางไรวาครูได
พัฒนาใหมีคุณภาพแลว 
 
ประโยชนของการบริหารเชิงกลยทุธ 
     นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของการบริหารเชิงกลยุทธ ไดแก 
     สาโรจน  โอพิทักษชวีิน  ประโยชนของการบริหารเชงิกลยุทธคือ    1)  กิจกรรมการ
จัดสรางกลยุทธเพ่ิมพูนกําลังความสามารถของบรษิัทในการปองกันปญหา  2)  การตัดสินใจเชงิ 
กลยุทธดวยกลุมบุคคล  มีแนวโนมที่จะไดมาจากทางเลือกที่ดีที่สุดทีมี่อยู    กระบวนการบริหาร
เชิงกลยทุธจะเปนแนวทางในการตัดสินใจที่ดีขึ้น เพราะกลุมบุคคลจะสามารถกําหนดกลยุทธที่ดี
ได  และสามารถคาดการณลวงหนา   โดยมีพ้ืนฐานจากกลุมสมาชิกที่มีความชํานาญเฉพาะดาน  
3)  การมีสวนรวมของพนักงานในการจัดสรางกลยุทธ       ทําใหพนักงานมีความเขาใจถึงความ 
สัมพันธระหวางผลลัพธที่ออกมากับรางวัลตอบแทนในทุก ๆ แผนกลยุทธของบรษิัท    ดังนั้นจึง
เปนการกอใหเกิดแรงจูงใจ      4)  ชองวางและกิจกรรมที่เหลื่อมล้ําระหวางบุคคลและกลุมจะลด
นอยลงไป  เพราะการมีสวนรวมในการจดัสรางกลยุทธ  ทําใหทุกคนเขาใจถึงบทบาทที่แตกตาง
กันอยางชัดเจน      5)  การตอตานการเปลี่ยนแปลงจะลดนอยละเพราะการมีสวนรวมในการจัด 
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สรางกลยุทธ    จะทําใหทุกคนพอใจในการตัดสินใจของตนเอง    และมีแนวโนมทีจ่ะยอมรับการ
ตัดสินใจเหลานั้น170

     บุญเลศิ  เยน็คงคา  กลาววา  ประโยชนของการบรหิารเชิงกลยุทธ มีดังนี้  1)  ทําให
เกิดการกําหนดจุดประสงคและเปาประสงคที่สอดคลองกับความตองการขององคกรในดานระบบ
การบริหารที่จะเอ้ือประโยชนตอการดําเนินงาน     อันจะสงผลดีตอการสนองตอบความตองการ
ของลูกคา   2)  ทําใหเกิดการตัดสินใจทีดี่สําหรับผูบรหิาร  โดยคํานึงถึงจุดประสงคขององคกรที่
ไดวางไว  โดยจะสงผลตอพนักงานที่มีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธใหเกิดความรูสกึที่พึงพอใจ  
3)  ทําใหเกิดการเรียนรูในการมองภาพของการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร   ทั้งภายใน
และภายนอก  เพ่ือประเมินสถานการณอยางตอเน่ือง      4)  ทําใหเกิดการเตรียมพรอมเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต  อันอาจจะสงผลตอธรุกิจ   ซึ่งมักจะเกี่ยวของกับ  
3 C คือ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ (change)  ความตองการของลูกคา (customers) และ
เปรียบเทียบการแขงขันทางธุรกิจ (competition)171  
     สาคร  สุขศรีวงศ  ไดกลาวไววา  องคกรที่สามารถนํากระบวนการจัดการเชิงกลยทุธ
ไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  จะอํานวยประโยชนหลายประการ  เชน      1)  สามารถนําพา
องคกรไปสูความสําเร็จ  2)  สามารถกําหนดพันธกิจและเปาหมายเชงิกลยุทธ  เพ่ือเปนแนวทาง
และเปาหมายหลักขององคกร      รวมทั้งเปนกรอบมิใหองคกรเดินทางออกนอกวิถีทีค่วรจะเปน  
3)  ชวยใหองคกรประเมินสภาพแวดลอมทางการแขงขนัไดอยางมีประสิทธิภาพ    อันจะนําไปสู
การสรางกลยทุธที่เหมาะสม      และสอดคลองกับสภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกองคกร  
4)  สามารถนํากลยุทธที่สรางไวดีแลวไปใชอยางมีประสิทธิภาพ      และไดรับผลตามที่ประสงค  
5)  สามารถสรางความไดเปรียบทีย่ั่งยืนในการแขงขัน172

     ศิริวรรณ  เสรีรัตน  กลาววา  ประโยชนของการบรหิารเชิงกลยุทธมีดังนี้  1)  ชวยให
องคกรกําหนดจุดประสงคและกําหนดทศิทางหรือภารกิจหลักในอนาคตไดอยางชัดเจน  สามารถ
ใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏบิัติงานในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น    2)  สรางความสอด 
คลองของการดําเนินงานในหนาที่ตาง ๆ ภายในองคกรเพื่อมุงไปสูจุดประสงคที่กําหนดไว     3)  
เปนการสรางผูนํา   เปดโอกาสใหผูบริหารระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหาร  มีความคิดริเริ่ม

                                          
  170 สาโรจน  โอพิทักษชวีิน, การจัดการเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกทอ 

จํากัด, 2548), 32. 
  171 บุญเลิศ  เย็นคงคา, การจัดการเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด วี.เจ. 

พร้ินติ้ง, 2546), 20. 
  172 สาคร  ศุขศรีวงศ,  การจัดการ : จากมุมมองของนักบริหาร,  พิมพครั้งที่  4 

(กรุงเทพฯ : บริษัท จี.พี.ไซเบอรพร้ินท จํากัด, 2551), 234. 
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สรางสรรคเพ่ือพัฒนาองคกร      4)  ชวยใหองคกรสามารถคาดคะเนถึงปญหาที่จะเกิดขึ้น  และ
เปลี่ยนแปลงปญหาเปนโอกาสที่จะดําเนินธรุกิจในอนาคต  5)  ทําใหผูบริหารระดับสูงมีวิสัยทศัน173            
     พิมลพรรณ  ดุษิยามี   ไดศึกษาวิจัยเรื่อง   การบริหารเชิงกลยทุธของผูบริหารสถาน 
ศึกษาเอกชน  ผลการวิจัยพบวา  1) การบริหารเชงิกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน โดย 
ภาพรวมอยูในระดับมาก    โดยเรียงตามคาเฉลีย่จากมากไปหานอยดังนี้    การปฏิบัตติามแผน
กลยุทธ   การจัดโครงสรางและทรัพยากร    การจัดบุคลากรและการอํานวยการ    การวางแผน
เชิงกลยทุธ  การติดตามและประเมินผล     2)  ปญหาและขอเสนอแนะในการบรหิารเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนมีดังนี้  ดานปญหา สถานศึกษาบางแหงไมมีการวิเคราะหสภาพ 
แวดลอมของโรงเรียนอยางจริงจัง บุคลากรทุกฝายไมมีสวนรวมในการวางแผนเชิงกลยุทธเนื่องจาก
ขาดความรูความเขาใจ     และมีภาระงานที่ตองปฏิบัตมิาก     สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลน
งบประมาณในการบริหารจัดการ    โดยเฉพาะสื่อและอุปกรณมีไมเพียงพอตอการเรียนการสอน  
ทําใหการปฏบิัติงานไมสามารถบรรลตุามเปาหมายที่กําหนด ขาดระบบและเครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนและตอเนื่อง   ขอเสนอแนะ ในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน   ควรมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับสภาพจริง  ควรใหความรู
เกี่ยวกบัการวางแผนเชิงกลยุทธแกบุคลากรทุกฝาย     จัดใหมีการประชุม      ชี้แจงกฎระเบียบ
ขอบังคับ   และแตงตั้งบคุลากรในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน    จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การผลิตสื่ออุปกรณการเรียนการสอน  สงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานอยางตอเน่ือง174

     สมพร  เมืองแปน  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง   ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิง 
กลยุทธในสถานศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาโดยรวมและราย
ขั้นตอน อยูในระดับมาก และการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติ  กรมสามัญศึกษา  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนโดย 
รวมไมแตกตางกัน  สถานศึกษาตองมีการบริหารเชิงกลยุทธทั้งในดานการวางแผนกลยุทธ  การ 
นํากลยุทธสูการปฏิบัติ  และการประเมินและการควบคุมกลยุทธที่สอดรับกับนโยบายของหนวย
เหนือ  ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย  ผลผลิต มีความ คุมคา
ตามตัวชี้วัดทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ เวลาและคาใชจาย  ในสวนของสถานศึกษาเอกชนจะตอง
ดําเนินกิจกรรม   เพื่อกอใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพภายใตมาตรฐานเดียวกับสถานศึกษาภาครัฐ  
                                          

  173 ศิรวิรรณ  เสรีรัตน,  นโยบายธุรกิจและการบริหารเชงิกลยุทธ    (กรุงเทพฯ : ธีระ
ฟลมและไซเท็กซ, 2541), 13. 

  174 พิมลพรรณ  ดุษิยามี,  “การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน”  
(รายงานคนควาอิสระ  ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2550), บทคัดยอ. 
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และจะตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ  สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดมอบหมายอยาง
เหมาะสมดวยความพึงพอใจ  เพื่อประโยชนสูงสุดในการพัฒนาโรงเรียน175

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต  1  ไดศึกษาวิจัยสภาพการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต  1  ใน  6  ดาน  โดยแบงสถานศึกษาเปนขนาดเล็ก (นักเรียน  1 - 120 คน)  
ขนาดกลาง (นักเรียน  121 - 300  คน)  ขนาดใหญ (นักเรียน  301 - 600  คน)  ขนาดใหญมาก  
(นักเรียนตั้งแต  601  คนขึ้นไป)  ผลการวิจัยพบวา  สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมี
สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ทั้งในภาพรวมและรายดานอยูในระดับกําลังพัฒนา  
สวนสถานศึกษาขนาดใหญภาพรวมอยูในระดับกําลังพัฒนา  แตรายดาน  ดานการพัฒนา
มาตรฐานระดับสถานศึกษาอยูในระดับพัฒนาเต็มศักยภาพ  และสําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ
มาก  พบสภาพการดําเนินงานในระดับพัฒนาเต็มศักยภาพ  ทั้งโดยรวมและเปนรายดาน ซึ่งผล
เปนเชนเดียวกับการวิเคราะหดานคุณภาพสถานศึกษา พบวา  สถานศึกษาทุกขนาด  ภาพรวม
อยูในระดับกําลังพัฒนา  แตเม่ือพิจารณาตามขนาดพบวา สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง  
ภาพรวมและรายดานมีระดับคุณภาพระดับกําลังพัฒนา แตสถานศึกษาขนาดใหญ ดานผูบริหาร
มีระดับคุณภาพพัฒนาเต็มศักยภาพ  และสถานศึกษาขนาดใหญมาก  โดยรวมและเปนรายดาน
มีระดับคุณภาพเต็มตามศักยภาพ  โดยดานผูบริหารมีระดับคุณภาพสูงสุด176

  ฟรัมคิน (Frumkin) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การสรางโรงเรียนใหม : การบริหารเชิง      
กลยุทธของโรงเรียนในกํากับของรัฐ  ซึ่งการวิจัยนี้ไดนําเสนอโครงรางแนวคิดเกี่ยวกับความ
หลากหลายของการบริหารจัดการโรงเรียนในกํากับของรัฐ  และความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
โรงเรียนเหลานี้  ผลการศึกษาพบวา  ภาระงานของการบริหารมี  3  ประการ คือ  การใหการ
สนับสนุนและการสรางความชอบธรรมในการบริหารงานภายในโรงเรียน  การระดมความ 
สามารถในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูการใหบริการทางการศึกษาที่ดี  และการกําหนดภารกิจ
ของโรงเรียน  รายงานฉบับน้ีมุงเนนศึกษาเรื่อง  องคประกอบของยุทธศาสตรและกระบวนการ 
พัฒนาโรงเรียน  องคประกอบ  3  ดานของการบริหารจัดการโรงเรียนในกํากับของรัฐและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  อาจจะกลาวสรุปไดวา  ผูบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐไมสามารถ
บริหารงานโดยมุงเนนในดานการศึกษาเพียงดานเดียว  แตจะตองมีความเขาใจในเรื่องการ
บริหารองคกรดวย  โดยเฉพาะองคกรที่ไมมุงแสวงหาผลกําไรที่อยูในสภาวะแวดลอมที่
                                          

  175 สมพร  เมืองแปน,  “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธใน
สถานศึกษา”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2548), 163. 

  176 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต  1, ขอมูลสารสนเทศ  ปการศึกษา 
2548  (ม.ป.ท., 2548), 52.  
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เปลี่ยนแปลงไป  ผูบริหารจะตองเขาใจบทบาทของตนเองที่จะตองรับผิดชอบจัดหาทรัพยากร
และใหการสนับสนุนแกบุคลากรในองคกร  นอกจากนี้การบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐ
คอนขางเปนไปดวยความลําบาก  เพราะผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติในการเปนครูใหญโรงเรียน
รัฐบาลที่มีความเชี่ยวชาญในดานการปกครอง  และจะตองมีคุณสมบัติของการเปนผูบริหาร
โรงเรียนเอกชน  ที่มีความใสใจในรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนในกํากับของรัฐ  นับวันจะมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้น
โรงเรียนเหลานี้จึงมีความตองการผูบริหารที่มีทักษะในการบริหารที่ดีอยางเรงดวน177 
     บีลล (Beall) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียนเอกชน : การสรร
หาครู  คาตอบแทนครู  การพัฒนาครู  และระยะเวลาการอยูในองคกรของครูของมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย  หากการลงทุนในดานการศึกษาไมเพ่ิมสูงขึ้นแลว  โรงเรียนคงจะประสบกับปญหา
หรือความยากลําบากในการแขงขัน  เพื่อใหไดครูที่มีความสามารถมาทํางานในโรงเรียน  
การศึกษานี้นําเสนอหัวขอเกี่ยวกับการสรรหาครู  คาตอบแทนครู  การพัฒนาครู  และระยะเวลา
ในการอยูปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน การเก็บรวบรวมขอมูลกระทําโดยใชแบบสอบถาม 
ครู  652  คน  จาก  21  โรงเรียนเอกชนในสหรัฐอเมริกา  ผลการวิจัยพบวา  1)  ในอีก  10  ป
ขางหนาจะมีความตองการครูเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะครูสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
2)  โครงสรางระบบบริหารคาตอบแทนมีผลกระทบตอความพึงพอใจของครูนอยกวาการนํา
คาตอบแทนที่โรงเรียนอ่ืนเสนอมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนที่ครูไดรับในปจจุบัน  3)  คณะ 
กรรมการโรงเรียนควรจะบริหารระบบคาตอบแทนใหบรรลุพันธกิจและปรัชญาโรงเรียน  4)  ใน
การบริหารระบบคาตอบแทนตาง ๆ ควรจะนําเรื่องของหมวดวิชาตาง ๆ ของโรงเรียนเขาไป
พิจารณาดวย  5)  ผูบริหารโรงเรียนมีแนวทางในการพิจารณาระบบเงินเดือน  3  แนวทางดวย 
กันคือ  5.1)  แนวทางที่ตายตัว  โดยยึดประสบการณการทํางานเปนหลัก  5.2)  แนวทางที่
พิจารณาจากผลการทํางาน  5.3)  ไมมีเกณฑที่กําหนดแนนอน  เม่ือโรงเรียนตองเขาไปแขงขัน
กับระบบตลาดการศึกษาเสรี  และ  6)  โรงเรียนที่ไมมีนโยบายดานคาตอบแทนที่ชัดเจนจะตอง
สรางความเขาใจในกลุมครู  เพ่ือไมใหเกิดปญหาเรื่องความไมยุติธรรมในการพิจารณาขั้น
เงินเดือน178

     อโคมาส (Akomas) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ภาวะสมองไหลในประเทศไนจีเรีย : ทฤษฎี
การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับอุดมศึกษากลาววา  ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ
                                          

  177 Peter Frumkin,  Creating New School : The Strategic Management of 
Charter Schools  [Online], accessed 20 February 2007. Available from http://www.aecf.org/ 

  178 John Beall,  Strategic Management of Private Schools : Recruitment, 
Compensation, Development and Retention of Teachers  [Online], accessed 20 February 
2007. Available from http://proquest.umi.com/ 
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ไนจีเรียที่ประสบกับปญหาภาวะสมองไหล  ทําใหขาดผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาการเปนอยางมาก  
ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไรเสถียรภาพทางการเมือง  และระบบการบริหารเศรษฐกิจมหัพภาค
ดานทรัพยากรทางการศึกษาไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  จึงสงผลกระทบใหไมมีการพัฒนา
ทางดานวิชาการ  ไมมุงเนนในคานิยมของการเปนนักวิชาการในระดับศาสตราจารย  ซึ่งปญหา
นี้เปนปจจัยสําคัญที่บั่นทอนการเจริญเติบโตของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในประเทศไนจเีรยี  จึง
ทําใหสถาบันทางการศึกษาไมสามารถผลิตตนทุนมนุษยที่มีทักษะ  ความรู และความสามารถได
ทั้ง ๆ ที่ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่จําเปนในการพัฒนาประเทศชาติ  และเปนปจจัยสําคัญ
อันดับแรกของการธํารงไวซึ่งความเจริญทางดานวิทยาการ  นอกจากนี้ สาเหตุที่ทําให
สถานการณภาวะสมองไหลยิ่งเลวรายยิ่งขึ้นคือ  อัตราของนักศึกษาที่เรียนระดับปริญญาเอกใน
มหาวิทยาลัยตางประเทศ  และนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน
ประเทศต่ํามาก  จึงทําใหมหาวิทยาลัยไมมีคณาจารยที่มีศักยภาพ  ดวยเหตุนี้ การอุดมศึกษาจึง
ไดสนับสนุนระบบการศึกษา  โดยใหการเกื้อกูลทางสังคมในดานวิชาการและมวลชน  ซึ่งเปน
แนวทางสําคัญในการระดมทรัพยากรเพื่อแกไขปญหาภาวะสมองไหล  มีการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อหาแนวทางในการชวยทําใหการอุดมศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเพื่อ
แกไขปญหาภาวะสมองไหล  โดยการนําแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธมาประยุกตใช  และเปด
โอกาสทางการศกึษาใหมากยิ่งขึ้น179

     รีด (Reid) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธและภาวะ
ผูนําในสถาบันอุดมศึกษาที่อยูในกํากับของรัฐโคโลราโดและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ซึ่งงาน 
วิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธและภาวะผูนําของ
อธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโคโลราโดที่ผูวิจัยเลือกศึกษา  ผูวิจัยไดเปรียบเทียบการ
บริหารเชิงกลยุทธและภาวะผูนําของอธิการบดี  โดยวิเคราะหแผนกลยุทธและนโยบายของ
สถาบันที่คัดเลือกไว  โดยเริ่มตนจากการเปรียบเทียบองคประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ
และสภาวะผูนํ

                                         

าของอธิการบดีกอน  จากนั้นจึงศึกษาหาความสัมพันธระหวางการบริหารเชิง   
กลยุทธและภาวะผูนํา  กลุมตัวอยาง คือ  มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในรัฐโคโลราโด  การ
เก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยใชวิธีการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเภทของการบริหารเชิงกลยุทธ  
และการสัมภาษณอธิการบดีและรองอธิการบดีในสถาบันที่คัดเลือกไว  ในเรื่องรูปแบบ  ภาวะ
ผูนํา  กรอบแนวคิดการวิจัยนี้คือ  ประเภทการบริหารเชิงกลยุทธของ ชัฟฟและโคป  และ
รูปแบบภาวะผูนําของ นิวแมนนและเบนซิมอน  กรอบแนวคิดนี้ไดเชื่อมโยงประเภทของการ
บริหารเชิงกลยุทธเขากับรูปแบบภาวะผูนํา  ตามแนวคิดของ ชัฟฟและโคป  การบริหารเชิง   

 
  179 Chalie Akomas,  Examining the brain issues in Nigeria : A Strategic 

management approach for higher education  [Online], accessed 20 February 2007. 
Available from http://proquest.umi.com/ 
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กลยุทธแบงออกเปน  3  ประเภท คือ  ทางตรง (linear)  ปรับเปลี่ยน (adaptive)  และตีความ 
(interpretive) รูปแบบภาวะผูนําตามแนวคิดของ นิวแมนนและเบนซิมอน มี  4  ประเภท คือ  
ผูนําที่เปนผูริเริ่ม  ผูนําที่เปนผูประสานงาน  ผูนําที่เปนผูใหคําแนะนํา  และผูนําที่คอยดูแลอยู
หาง ๆ ผลการวิจัยพบวา  ประเภทตาง ๆ ของภาวะผูนํานั้น  มีความสัมพันธกับประเภทการ
บริหารเชิงกลยุทธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ180

     อารป (Arpie) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การบริหารเชิงกลยุทธในองคกรที่เนนผลการ
ปฏิบัติงานเปนหลัก  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือ  ประเมินขอบขายและการดําเนินการขององคกรที่
ยึดผลการปฏิบัติงานเปนหลัก (PBO) ที่ไดบูรณาการระบบการบริหารเชิงกลยุทธเขามาใช
บริหารองคกร  เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการทํางาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
การวิจัยน้ีไดทําการศึกษาการบริหารจัดการของ  Federal Student Aid  กระทรวงศึกษาธิการที่
มีการบริหารงานที่มีความยืดหยุน  และมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานไปสูการบริหารจัดการ
ที่เนนผลการปฏิบัติงานเปนหลัก  ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จในการบริหารงาน  งานวิจัยนี้มี
ความสําคัญเปนอยางมาก  รัฐบาลกําลังใหความสนใจในเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธมาก  
เน่ืองจากในชวงปลายทศวรรษ  1990 (พ.ศ.2533) มีองคกรที่บริหารงานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
หรือเนนผลการปฏิบัติงานเปนหลักเกิดขึ้น  ผลการวิจัยพบวา  นโยบายการบริหารองคกรที่มุ

                                         

ง 
เนนผลการปฏิบัติงาน  สงเสริมใหองคกรเกิดการยอมรับระบบการบริหารเชิงกลยุทธ การเปลีย่น 
แนวการบริหารงานนี้  ทําใหการปฏิบัติงานเปนลักษณะของการดําเนินธุรกิจมากขึ้น  เนนลูกคา
และผลการปฏิบัติงานเปนหลัก  เม่ือ  FSA ไดนําระบบการบริหารงานที่มุงเนนผลการปฏิบตังิาน
นี้มาใช  ทําใหผลการดําเนินงานดีขึ้น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนสรางความ
นาเชื่อถือและความโปรงใสในการทํางานอีกดวย181

 
การบริหารสถานศึกษา 

 
     การบริหารสถานศึกษา     เปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาของ
สังคมและประเทศชาติ  ทัง้นี้ หากสถานศกึษามีความสามารถที่จะบริหารสถานศกึษาใหมีคุณภาพ
เกิดประสิทธิผลได  ยอมสงผลถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติดวย 

 
  180 Linda Reid,  The relationship between strategic management and 

president leadership in selected Colorado state supported and private institutions of 
higher education  [Online], accessed 20 February 2007. Available from http://www.aecf.org/ 

  181 Balian G.Arpie,  Strategic management in a performance based 
organization  [Online], accessed 20 February 2007. Available from http://proquest.umi.com/ 
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ความหมายและความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา 
     วิลาวลัย  ไพโรจน  ไดกลาวถึงการบรหิารสถานศึกษา วาหมายถงึ   การดําเนินงาน
ของกลุมบุคคลที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา    เพ่ือสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ   ชวยพัฒนา
บุคลิกภาพทั้งสติปญญา  รางกาย  จิตใจ   ใหเปนมนุษยที่สมบูรณและอยูในสังคมไดเปนอยางดี
และมีความสขุในชวีติตามสมควรแกอัตภาพของตน182

     มนัส  พลายชุม  กลาวถึงการบริหารสถานศึกษาวาหมายถึง   การดําเนินการตาง ๆ 
ของโรงเรียนที่ประกอบดวย    ผูบริหาร    โรงเรียน   ครูอาจารย    เพ่ือใหการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร   โดยจะตองเกิดการพัฒนาในทุกดานตั้งแต   ดาน
ปญญา  ดานจิตใจ  ดานรางกาย   และดานสังคม   เพื่อใหนักเรียนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและ
สามารถดํารงชีวติอยูในสังคมอยางมีความสุข183

     วิไล  ธนววิฒัน   กลาววา    การบริหารสถานศึกษาคือ   การดําเนินกิจกรรมภายใน
โรงเรียน โดยกลุมบุคคลหลายฝายเพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  
จิตใจ  และสตปิญญา  ตลอดจนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป184

     วิโรจน  สารรัตนะ กลาววา  การบริหารสถานศึกษาเปนการบริหารการจัดการศึกษา
แนวใหม ที่มุงใหสังคมทุกสวนมีสวนรวมและรับผิดชอบการจัดการศกึษาตอเน่ืองตลอดชวีิต โดย
มีเครือขายแหลงการเรียนรู  โดยการกระจายอํานาจใหสถานศึกษามคีวามคลองตวัและตัดสินใจ
ดําเนินงานในขอบเขตที่รบัผิดชอบ   โดยใหประชาชน    องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ 
อยางเหมาะสม185

 
 

                                          
  182 วิลาวัลย  ไพโรจน,  “การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน, 
2540), 12. 

  183 มนัส  พลายชุม,  “ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอางทอง”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน, 2540), 16. 

  184 วิไล  ธนวิวัฒน,  “การศึกษาสภาพและการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับกอน
ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒน, 2541), 16. 

  185 วิโรจน  สารรัตนะ,  การบริหาร หลักการ ทฤษฎี  และประเด็นทางการศึกษา  
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์, 2542), 11. 
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     สุรพล  พุฒคํา    กลาววา     การบริหารสถานศึกษาเปนการจัดหาวิธีการที่จะทาํให
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน  
ทําใหเกิดความรวมมือและความรบัผดิชอบตอหนาที ่โดยมีตวัชีว้ัดทีบ่งบอกถึงความมีประสิทธิผล
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา186

     ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน   กลาววา   ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา  เปน
ภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผน วธิีการ  และขัน้ตอนตาง ๆ ในการปฏิบตังิาน
ไวอยางมีระบบ เพราะถาระบบการบริหารงานไมดี  จะกระทบกระเทอืนตอสวนอ่ืน ๆ ของหนวย 
งาน  นักบริหารที่ดีตองรูจักเลือกวธิีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    เพ่ือที่จะใหงาน
นั้นบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว  การบริหารงานนั้นจะตองใชศาสตรและศิลปทุกประการ  เพราะวา
การดําเนินงานตาง ๆ มิใชเพียงกิจกรรมที่ผูบริหารจะกระทําเพียงลาํพังคนเดียว    แตยังมีผูรวม 
งานอีกหลายคนที่มีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเรจ็  ผูชวยงานแตละคนมีความแตกตางกนั
ทั้งในดานสตปิญญา  ความสามารถ  ความถนัดและความตองการที่ไมเหมือนกัน  จึงเปนหนาที่
ของผูบริหารที่จะนําเอาเทคนิค วธิี และกระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา187

     ธีระ  รุญเจรญิ กลาววา การจัดการศึกษามีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศกึษา
และผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ   จึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จ
และเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค       ในการปฏิรปูการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษา
แหงชาติจะประสบความสําเร็จ จําเปนตองอาศัยองคกรปฏิบตัิคือ  สถานศึกษา  ซึ่งหมายถึงการ
ปฏิบตัิภารกิจของผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศกึษาไดเปนอยางดีและผูบริหารสถานศึกษา
จะตองเปนผูทําการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ188

     จากความหมายของการบริหารสถานศึกษา กลาวไดวา  การบริหารสถานศึกษาเปน
กระบวนการดําเนินงานในกิจกรรมดานตาง ๆ ของสถานศึกษา  ซึ่งประกอบดวย  ผูบริหาร  ครู
อาจารย  และองคคณะบุคคลฝายตาง ๆ ของชุมชนในทองถิ่น    เพ่ือรวมกันวางแผนการจัดการ 
ศึกษาภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ  ตามมาตรฐานและคุณภาพใหแกเยาวชนในอันที่จะทํา
                                          

  186 สุรพล  พุฒคํา,  โครงสรางการจัดการในสถานศึกษา   (ลพบุรี : คณะครุศาสตร  
สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 2544),11. 

  187 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน,  การบริหารงานวิชาการ   (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริม
กรุงเทพฯ, 2544), 8. 

  188 ธีระ  รุญเจริญ,  “รายงานวิจัยสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย”,  เอกสารในการสัมมนาเรื่อง   การกระจายอํานาจสู
สถานศึกษา : บริหารโดยใชโรงเรียนเปนพ้ืนฐาน”, 8-9 กุมภาพันธ 2545 (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545), 11 - 12. 
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ใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ
และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแหงชาต ิ
     ตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่  2)  พุทธศกัราช  2545  มาตรา  39  ไดกําหนดให  กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการ
บริหาร  4  ดาน คือ   การบริหารงานวิชาการ   การบริหารงบประมาณ    การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารทั่วไป  ไปยงัเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง189 ซึ่งทําใหสถานศึกษา
หรือโรงเรียนมีความคลองตัวในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น        และสอดคลองกับการบริหารงาน
โรงเรียนในระบบของการบริหารจัดการ  โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school based management) 
โดยบริหารงานตามภารกิจในแตละดาน ดังนี้ 
     1. ดานการบริหารงานวิชาการ  ประกอบดวย  1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู   3) การวัดผล  ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 
4) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  5)  การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา  6)  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  7)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ  8)  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
     2. ดานการบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย  1)  การจัดตั้งงบประมาณ  2)  การ
จัดสรรงบประมาณ  3)  การตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินประสทิธภิาพการใชจายงบประมาณ  
4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  5)  การบริหารการเงิน   6) การบริหารบญัชี 
และ 7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
    3. ด

                                         

านการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย  1)  การวางแผนอัตรากําลัง   2)  การ
กาํหนดตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    3)  การเกลี่ยอัตรากําลงั
ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา  4) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  5) การยายขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพืน้ที่การศึกษา    6)  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 
7) เงินเดือนและคําตอบแทน  8) การเลื่อนขั้นเงินเดือน 9)  การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  10)  การลาศึกษาตอ  11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  12) การสงเสริมและ
ยกยองเชิดชูเกียรติ  13) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  14)  การสงเสริมวินัยสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15)  การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  16)  การสั่งพักราชการ  การสั่งใหออกจากราชการไวกอน   17)
การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 18) การอุทธรณ 19) การรองทุกข  20)  การ

 
  189 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ

พ.ศ. 2542   (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545), 38. 
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ออกจากราชการ  21)  การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  22)  งาน
ทะเบียนประวัติขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา และ  23)  งานยกเวนคุณสมบัติ เชน การ 
ยกเวนการเกณฑทหาร 
     4.  ดานการบริหารทั่วไป ประกอบดวย  1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล
สารสนเทศ  2)  การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  3)  การวางแผนการศึกษา  4)
งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน   5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร    6)  การ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  7)  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  8)  การดําเนินงานธุรการดาน 
การเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ  9)  การอํานวยการดานบุคลากร  10)  การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม  11) การจัดทําสํามะโนผูเรียน  12) การรับนักเรียน  13)  การจัดตั้ง ยุบรวม  
หรือเลิกสถานศึกษา  14) การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษา ในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย  15) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 16) การทัศนศึกษา  17)  การสงเสริม
งานกิจกรรมนักเรียน   18)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา  19)  การสงเสริม  สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการ 
ศึกษา  20) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น  21) งานกํากับดูแลสถานศึกษา 
: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน และ 22) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน190

 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล 
     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ พระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่  2) พุทธศกัราช 2545  ไดกําหนดใหมี
การศึกษาขึ้น  ทั้งน้ีโดยมีจุดมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
เปนคนดีมีความรู  ความสามารถ  และมีความสุข   และไดมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวน 
การจัดการศึกษาของชาติใหมี

                                         

ความเปนเอกภาพเชิงนโยบาย   รวมทั้งมีความหลากหลายในทาง
ปฏิบตัิ   มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   ดังปรากฏในบทบัญญัติ 
มาตรา 39 แหงพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่  2)  พุทธศกัราช 2545   ความวา  “กําหนดใหกระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจัด
การศึกษาดานวิชาการ   งบประมาณ    การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป   ไปยังคณะ 
กรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษาในเขตพืน้ที่การศึกษาโดยตรง191

 
  190 กระทรวงศกึษาธิการ,  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย   การบริหารจัดการ

และขอบเขตของการปฏิบัตหินาที่สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบคุคล พ.ศ. 2546” (กรงุเทพฯ : 
อัดสําเนา, 2546), 32. 

  191 กระทรวงศกึษาธิการ,    คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีเ่ปนนิตบิุคคล 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 6. 
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     ผลของการกระจายอํานาจดังกลาวขางตน ทําใหสถานศึกษามีความคลองตวั มีอิสระ
ในการบริหารจัดการ  ซึ่งเปนไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School 
Based Management) หรือ SBM และเพือ่ใหสถานศึกษามีความคลองตัว  มีอิสระในการบริหาร
จัดการศึกษา   และมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น   รัฐบาลจึงกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิตบิุคคล   ทั้งน้ี
โดยไดบัญญัตไิวในพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตาม 
ความในมาตรา  35   ที่วา   “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม มาตรา 34 (2) เฉพาะที่
เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล    เม่ือมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง    ใหความเปน
นิติบุคคลสิน้สดุลง” 
 
ความหมายของนิติบุคคล 

  นิติบุคคล เปนบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อใหมีสทิธิ  หนาที่และสามารถทํากจิการ
อันเปนการกอนิติสัมพันธกบับุคคลอ่ืนได   ภายในขอบวัตถุประสงคที่กําหนดไว    ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  ตามความใน  มาตรา  68 - 70  ไดใหความหมาย ตลอดจนสิทธิและ
หนาที่ของนิตบิุคคลไว    พอสรุปไดวา     นิติบุคคลจะมีขึ้นไดก็ดวยอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติ
ทั้งหลายของประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นในสวนของสิทธิและหนาที่นั้น     กําหนดไววา  
นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตาง ๆ  ตามบทบัญญัติทัง้ปวงของกฎหมาย    ภายในขอบวัตถุที่
ประสงคของตน  ดังมีกําหนดไวในขอบังคบัหรือตราสารจัดตั้ง  อนึ่ง นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่
เหมือนบุคคลธรรมดา  เวนเสียแตสทิธิและหนาที่   ซึง่วาโดยสภาพจะพึงมีพึงไดเฉพาะแกบุคคล
ธรรมดาเทานัน้192  นอกจากนี้ไดมีผูใหความหมายของนิติบุคคลไวหลายประการ เชน  
     วิจิตร  ศรีสะอาน  ใหความหมายของนิติบุคคลวา  หมายถึง  องคกรหรือคณะบคุคล
ซึ่งกฎหมายสมมติใหเปนบคุคล  มีสิทธิและหนาทีต่ามที่กําหนดไวในกฎหมาย193   
     สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม     ใหความหมายของนิติบคุคลวา 
นิติบุคคลเปนกลุมของบุคคลที่รวมตวักันเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน     ในอันที่จะบรรลุวตัถปุระสงค
หรือเปาประสงคเดียวกัน และถากลุมบุคคลเหลานั้นตองการใหกฎหมายรับรองสถานะความเปน
บุคคลของตนเอง  ก็ตองไปจดทะเบียนเปนนิติบคุคลตอไป194

                                          
  192 กระทรวงศกึษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานที่เปนนิติบคุคล, 7. 
  193 วิจิตร  ศรีสะอาน, “คําอภิปรายสนับสนุนการเปนนิติบุคคลของโรงเรียน”,  เอกสาร

ในการสัมมนาทางวิชาการเรือ่ง โรงเรียนนิติบุคคล  : มิตใิหมของการบริหารการศึกษา  (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546), 2. 

  194 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,     “การเขาถึงความหมายของ
องคกร”  (ม.ป.ท., 2546), 2. (อัดสําเนา) 
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     กลาวโดยสรปุไดวา   นิตบิุคล คือ  กลุมบุคคลหรือทรัพยสินที่รวมตัวกัน  เพ่ือดําเนิน 
ธุรกรรมตาง ๆ ตามกฎหมาย  และมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย   และหรือมีการจัดตั้งขึ้นตาม
ขอกําหนดแหงกฎหมาย 
     นิติบุคคลแบงไดเปน  2  ประเภทคือ  นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน   และนิตบิุคคล
ตามกฎหมายมหาชน 
     นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน   หมายถึง      นิติบุคคลที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัตแิหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยเกิดจากการรวมกลุมของบุคคล เพ่ือจัดทําธุรกรรมตาง ๆ 
และเพ่ือใหกลุมบุคคลดังกลาว สามารถจดัทําธุรกรรมได กฎหมายจึงกําหนดใหมีการจดทะเบียน
เพ่ือจัดตั้งเปนนิติบคุคลขึ้น  อน่ึง การจัดการรวมทรัพยสนิเปนกองทุนเพื่อเปนประโยชนสาธารณะ
โดยมิไดมุงผลกําไร  เม่ือมีการจดทะเบียนแลว  ยอมเปนนิติบคุคลเชนกัน  เชน  สมาคม  มูลนิธิ  
เปนตน 
     นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน  หมายถึง   นิติบุคคลที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายที่
กําหนดใหมีการจัดตั้งเปนการเฉพาะ  เชน   กระทรวง   ทบวง  กรม  องคกรมหาชนของรัฐ  วดั
เทศบาล และรวมถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ทั้งน้ี ตามนัยแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา  
35  ความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามมาตรา  34 (2)  เฉพาะที่เปนโรงเรียน
มีฐานะเปนนิติบุคคล 
     จึงกลาวไดวา    สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   เปน
นิติบุคคลตามนัยแหงบทบญัญัติของกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546  มาตรา 35  ดังกลาวมาขางตน 
 
ความหมายของสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิตบิุคคล 
     ดังนั้น นิติบุคคลก็คือ กลุมของบุคคลหรือทรัพยสินทีจั่ดตั้งขึ้น  โดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมาย   นิติบุคคลสถานศึกษาก็เชนเดยีวกัน    จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญตัิระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา  35  เพ่ือให 
ดําเนินกิจกรรมดานการจัดการศึกษา  ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 
     นิติบุคคลสถานศึกษา  หมายถึง   สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา  
34 (2)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546   ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กฎหมายยอมใหสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองภายใน
ขอบวัตถุประสงคที่กําหนด มีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  และที่
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แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และกฎหมายอื่น ๆ 
ซึ่งกําหนดสิทธิและหนาที่ไวเปนการเฉพาะ195

     นอกจากนี้ ยังมีผูใหความหมายของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล  ไวหลาย
ประการ  อาทิเชน 
     รุง  แกวแดง  กลาวไววา  ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา  ตามมาตรา 35 แหง
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และปรับปรุงแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่  2) 
พ.ศ. 2545 นัน้ ขณะนี้สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  ยังคงมีสถานภาพเปนสวนราชการ บุคลากร
เปนขาราชการและลกูจาง และการดําเนนิงานยังตองถือปฏิบตัิตามระเบียบราชการและกฎหมาย
เหมือนเดิม196

     สงขลา  วิชยัขัทคะ   กลาวไวพอสรุปไดวา    การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา   จะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ตอเม่ือกําหนดขอบเขต    อํานาจหนาที่   และใหอํานาจอิสระในการ
บริหารทั้งดานการคลัง  การบริหารบุคคล  และการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายโดยเฉพาะ197

     สุรพล  นิติไกรพจน    กลาวถึงความเปนนิติบคุคลของโรงเรียน  ซึ่งสรุปไดวา   เม่ือ
โรงเรียนเปนอิสระอยูแลวอยู ๆ มาเติมใหโรงเรียนเปนนิติบคุคลเพิม่ขึ้น จะทําใหโรงเรียนเปลีย่น
อะไรบางหรือไม คําตอบคือ เปลี่ยนบางเหมือนกัน หลักการเดิมในเร่ืองความเปนอิสระไมเปลี่ยน  
แตมีบางประเด็นที่อาจเปลีย่นไปคือ   อํานาจในการจัดการทรัพยสินที่ไดมาจากการบริจาค   ซึ่ง

                                         

เปนไปตาม มาตรา  59  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบบัที่  2)  พุทธศักราช  2545  ซึ่งจริง ๆ แลว  มาตรานีเ้ขียนเผื่อไว  สําหรับสถาบัน 
อุดมศึกษา    โดยเฉพาะที่กาํหนดใหสถานศึกษาของรัฐเปนนิติบคุคล   มีอํานาจในการปกครอง
ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสนิของสถานศกึษา  ทั้งที่เปนราชพัสดุตาม
กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรพัยสินอ่ืน   สามารถบริหารจัดการทรัพยสินที่ไดจากการ
บริจาค  ดูแลจัดการผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุ   คาปรับที่ไดจากสัญญาจัดซื้อจัดจางหรือ
คาปรับทีเ่กิดจากการผิดสัญญาตาง ๆ ใหตกเปนรายไดของสถานศกึษานั้น ๆ198

 
  195 กระทรวงศกึษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานที่เปนนิติบคุคล, 8. 
  196 รุง แกวแดง, โรงเรียนนิติบุคคล  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช, 2546), 3. 
  197 สงขลา  วิชัยขัทคะ, “บทวิเคราะหเรื่อง สภาพความเปนนิติบุคคลของสถานศกึษา

ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จะมีผลกระทบตอการบริหารการศึกษาอยางใด”,   เอกสารในการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง   นิติบุคคลมิติใหมของการบริหารการศึกษา    (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2546), 8.  (อัดสําเนา) 

  198 สุรพล  นติไิกรพจน,  “ความเปนนิติบคุคลของโรงเรียน”,   เอกสารในการสัมมนา
ทางวิชาการเรื่อง โรงเรียนนิติบุคคล : มิติใหมของการบริหารการศึกษา” (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ, 2546), 8.  (อัดสําเนา) 
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     กลาวโดยสรปุไดวา  นิตบิคุคลสถานศึกษา หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดตั้ง
ขึ้น    โดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย     มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอบเขตวัตถุประสงคที่
กําหนดให  และตามที่กําหนดไวในบทบญัญัติของกฎหมาย 
 
บทบาทอํานาจหนาที่ของนิติบุคคลสถานศึกษา 
     นิติบุคคลสถานศึกษา  จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัตขิองกฎหมาย ไดแก
พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35  ในสวนของ
สิทธิและหนาที่ของนิตบิุคคลสถานศึกษานั้น     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  
2542  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  บัญญัติไวใน มาตรา  39  ใหกระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหารและการจดัการศึกษาทัง้ดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
โดยตรง199

     เม่ือพิจารณาถึงบทบาท  อํานาจหนาที่หรือสิทธิหนาที่ของนิตบิุคคลสถานศึกษาแลว
จะพบวา  นติบิุคคลสถานศกึษานอกจากจะตองดําเนินการตามวตัถปุระสงคของการจัดตั้งสถาน 
ศึกษาแลว  ยงัมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไว เชน กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
กฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย 
     นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ไดกําหนดระเบียบการ
บริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบตัิหนาที่ของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล  ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พอสรุปไดวา สถานศึกษามีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ เพ่ือจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ     ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูแทนนิตบิุคคล    สถานศึกษา  
ดําเนินงานกิจการทั่วไปเกี่ยวกับบคุคลภายนอก ใหสถานศึกษามีอํานาจปกครองดูแลบํารุงรักษา  
ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษา ใหสถานศึกษารายงานสํานักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ในกรณีที่นิตบิุคคลสถานศกึษาถกูฟองคดี และในกรณีที่นติิบคุคลสถานศึกษา
เปนโจทยฟองในนามของตน    ใหกระทําไดเฉพาะในสวนที่เกีย่วกบัทรัพยสินทีมี่ผูอุทิศใหสถาน 
ศึกษา  โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและผูอํานวยการเขตพืน้ที่การศึกษาที่
สถานศึกษานัน้สังกัด        สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในสวนทีต่ั้งไว
สําหรับสถานศึกษาตามที่ไดรับการกําหนดวงเงินและไดรับมอบอํานาจ     สถานศึกษามีอิสระใน
การบริหารจัดการเกี่ยวกบัการพัสดุ  ในสวนที่อยูในความรับผิดชอบหรืออยูในวงเงินงบประมาณ
                                          

  199 กรมสามัญศึกษา, “ชุดปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธและกรอบงานประมาณ
รายจายลวงหนา  ระยะปานกลาง”  (ม.ป.ท., 2546), 25. 
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ที่ไดรับมอบ การรับบริจาคเงิน หรือทรัพยสินที่มีผูอุทศิใหสถานศึกษา  ใหสถานศึกษารบับริจาค
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด  
การบริหารจัดการเกี่ยวกบัการเงินและบัญชี    ใหเปนไปตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด   การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในกฎหมายวาดวย  ระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา200

 
สถานศึกษาขนาดเล็ก   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ความหมายของสถานศกึษาขนาดเลก็ 
     สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจํานวนนกัเรียนทุกระดบัชั้นต่ํากวา 120  
คน ลงมา  ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธกิาร 
 
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาขนาดเล็ก201 

  1. ครูและบุคลากรการศึกษา 
     1.1 ผูบริหารสถานศึกษา  11,268  คน 
     1.2 ครู  61,023  คน 
     1.3 ครูจางสอน  2,326  คน 
     1.4 นกัการภารโรง  6,495  คน 
     2. จํานวนนักเรียนและโรงเรียน 
     2.1 จํานวนนักเรียน 909,823  คน 
     2.2 จํานวนโรงเรยีนจําแนกตามขนาดโรงเรียน 
       2.2.1 โรงเรียนที่ไมมีนักเรียน  จํานวน  80  โรงเรียน 
       2.2.2 นักเรียน    1 - 20  คน จํานวน   307  โรงเรียน 
       2.2.3 นกัเรียน  21 - 40  คน จํานวน 1,120  โรงเรียน 

                                          
  200 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  กระทรวงศึกษาธกิาร, “รวมคําสั่ง

มอบอํานาจการปฏิบตัิราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”    (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 1 - 3. 

  201 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนขนาดเลก็, 
(2549), [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2550. เขาถึงไดจาก  http://smallschool.obec.go.th/ 
vision.html/ 
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       2.2.4 นักเรียน  41 - 50  คน จํานวน   961  โรงเรียน 
       2.2.5 นกัเรียน  51 - 60  คน จํานวน 1,160  โรงเรียน 
       2.2.6 นกัเรียน  61 - 80  คน จํานวน 2,669  โรงเรียน 
       2.2.7 นกัเรียน  81 - 100 คน จํานวน 2,893  โรงเรียน 
       2.2.8 นักเรียน 101 - 120 คน จํานวน 2,530  โรงเรียน 
     3. รปูแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ป  2550 
     3.1 โรงเรียนที่เปนที่ตั้งศนูยวชิาการ    จํานวน   701  โรงเรียน 
     3.2 โรงเรียนรวมเรียนตามระดบัชวงชั้น   จํานวน 2,136  โรงเรียน 
     3.3 โรงเรียนรวมเรียนกับโรงเรยีนหลัก   จํานวน   243  โรงเรียน 
     3.4 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามปกต ิ จํานวน 7,428  โรงเรียน 
     3.5 Mobile teacher         จํานวน   225   โรงเรียน 
     3.6 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน จํานวน   988   โรงเรียน 
 
แผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
     กระทรวงศึกษาธิการ    ไดยกรางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก202 
โดยมีเปาประสงคที่จะวางแผนและบริหารจัดการ เพ่ือจํากัดจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กใหดํารงอยู
เฉพาะที่มีความจําเปนและพัฒนาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ซึง่มีเปาประสงคยอยดังนี้ 
     1. เพ่ือพัฒนาระบบวางแผนโรงเรียน  ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่และจังหวัด  ที่มี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือสนองตอบตอสภาพทีห่ลากหลาย   และเพื่อเปนกลไกที่จะประกันโอกาสและ
คุณภาพทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในพื้นที ่
     2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร   ระบบการเรียนการสอน   มาตรฐานอตัรากาํลัง   และ
มาตรฐานโรงเรียนที่เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
     3. เพ่ือระดมทรัพยากรและความรวมมือจากชุมชนและหนวยงานภาครัฐและเอกชน
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
     แผนยุทธศาสตรมีระยะเวลาดําเนินงาน  3  ป คือ  ป 2551 - 2553   โดยมีเปาหมาย
และระยะเวลา ดังนี้ 
     ระยะที ่ 1 ตุลาคม  2550 - กนัยายน  2551 
     เปนระยะเวลาพัฒนาระบบวางแผน    ระบบบริหารจัดการ   ระบบการเรียนการสอน
และทําความตกลงกบัหนวยงานที่เกี่ยวของในเร่ืองมาตรฐาน  หลักเกณฑ  ระเบียบและแนวทาง
                                          

  202 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  แผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก  [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 14 มีนาคม 2550. เขาถึงไดจาก  http://smallschool. 
obec.go.th/topnews/view.phpM36/ 
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ปฏิบตัิ   ดําเนินการนํารอง   ตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสทิธิภาพใน  175  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) พ้ืนที่ละ  1 - 3  ตําบล โดยจะมีโรงเรียน
ขนาดเล็กเขารวมการนํารอง  800  โรงเรียน 
     ระยะที ่ 2 ตุลาคม  2551 - กันยายน  2552 
     ดําเนินการนํารองตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพใน  175
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) เขตพ้ืนที่ละ  10  โรงเรียน รวม  1,750  
โรงเรียน 
     ระยะที ่ 3 ตุลาคม  2552 - กนัยายน  2553 
     เปนการขยายผลไปยัง 175 สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาแหงละ 1 อําเภอ ประมาณ
วาจะมีโรงเรียนขนาดเล็กเขารวมโครงการ 4,000 โรงเรียน จากนั้นจะประมวลผลการดําเนินงาน
เพ่ือปรับยุทธศาสตรและเสนอแผนดําเนินการในโรงเรยีนที่เหลือเพ่ือเสนอรัฐบาลตอไป 
     จากผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก   ที่กลาวมานั้น  
จะเห็นวา  สวนใหญเปนไปเพื่อการสนับสนุนใหโรงเรียนมีความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน  ใน
ระยะ  2548 - 2550  ไดมุงเนนในเรื่องคณุภาพการศึกษา  โดยพยายามพัฒนาผูบริหาร  และครู
ใหมีศักยภาพพอเพียงตอการจัดการศึกษา  พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในใหเขมแข็ง  และ
สนับสนุนปจจัยบางประการเพิ่มเติม    อยางไรก็ตาม  จากผลการประเมินทั้งประเมินตนเองและ
การประเมินจากหนวยงานภายนอก  พบวา  การดําเนินงานดังกลาวยังไดผลอยูในระดับทีไ่มนา
พึงพอใจมากนัก   เพื่อเปนการตอบสนองปญหาและความตองการดังกลาวขางตน   ซึ่งจะสงผล
ใหการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ      นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
เปน  4  ยุทธศาสตร คือ 
     ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ 
     วัตถปุระสงค  โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือตอ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
     แนวทาง/มาตรการ 
     1. พัฒนาระบบวางแผนการจัดตั้งและพัฒนาโรงเรียน  ในแตละสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา โดยจะดําเนินการรวมกับสถาบันประชากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย องคการยูเนสโก  
และหนวยงานภายในจังหวัด  ในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหสามารถ
จัดทําแผนการจัดตั้งและพฒันาโรงเรียน      โดยคาดการณจํานวนเด็กและเยาวชนในวัยเรียนใน
อนาคต  วางแผน  จัดตั้ง  ยุบเลิก  รวม  ปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  ใหสอดคลองกับสภาพ
ในพื้นที่  ทั้งน้ีจะจัดทําแผนในตําบลและอําเภอที่นํารองเปนอันดับแรก   และขยายผลไปสูแผนที่
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ในกรณีที่โรงเรียนจําเปนตองยุบเลกิ  อาจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พัฒนาเปนศูนยปฐมวัย โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะชวงชัน้ที่  1 หรือแหลงเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ  
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     2. พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ       เพ่ือการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่ครอบคลุม พอเพียง ถูกตองและเปนปจจุบนั  
บุคลากรมีความรูและเขาถงึการใชสื่อ  ICT (Information and Communication Technology) ที่
มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ     ไดนํา Best Practice ในโรงเรียนที่ดําเนินการไดผลแลวมาเผยแพร  
พรอมทั้งตั้งศนูย ICT (Information and Communication Technology) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และศูนยเครือขายโรงเรียน  เพ่ือบริการโรงเรียนขนาดเล็ก 
     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก   ที่อยูในพื้นทีใ่กลเคียงกัน  
โดยจะพัฒนาเครือขายโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถใชเจาหนาที่ธุรการรวมกัน    เพื่อปฏิบัติงาน
ธุรการ  งานขอมูล   งานพัสดุ   จัดซื้อจัดจางรวมกัน   ตลอดจนระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
และจัดการทรพัยากรอื่น ๆ รวมกัน   สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูหางไกลไมสามารถรวมกลุม
กับโรงเรียนอ่ืน  จะพัฒนาและนําระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและสื่อสารมาใช 
     4. สรางแรงจูงใจแกผูบริหารและครใูนโรงเรยีนขนาดเล็ก     โดยการสรางแรงจูงใจ
ดวยวธิีการตาง ๆ ที่จะทําใหบุคลากรเหลานั้นมีกําลังใจในการปฏิบตัิงานเพิ่มมากขึ้น  เชน  การ
พิจารณาความดีความชอบ      การนําผลงานการพัฒนาโรงเรียนมาประกอบการแตงตั้งโยกยาย  
และการปรบัปรุงตําแหนง  ปรับระบบบรหิารบุคลากร  มาตรฐานอัตรากําลังใหเหมาะสม 
     ยทุธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 
     วัตถปุระสงค  เพ่ือใหโรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่มีประสิทธภิาพ  
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     แนวทาง/มาตรการ 
     1. พัฒนาหลักสตูรและการเรยีนการสอนสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็กโดยปรับหลกัสตูร
ที่เอ้ือตอการสอนคละชั้น  เนนการสอนแบบบูรณาการ  การสอนคละชั้น 
     2. พัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน   ใหมีศักยภาพเกีย่วกับการเรียนการสอน 
และการประกนัคุณภาพ  พรอมที่จะดําเนินงานในโรงเรยีนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     3. ผลิตและใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน   พัฒนา
สื่อสําเร็จรูปทีส่ามารถพัฒนาความสามารถในการจัดการเรยีนรูของนกัเรยีนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนการนําการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  และระบบคอมพิวเตอร  มาเสริมการเรียนการ
สอน  นําภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยในการจัดการเรียนการสอน  การหมุนเวียนคร ู
     4. นิเทศ  ติดตาม  กํากับ  โรงเรียนขนาดเล็กอยางใกลชดิและตอเน่ือง 
     5. วิจัยและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีชวยสอนที่มีประสิทธภิาพ 
     ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความพรอมและความเขมแข็งของโรงเรียน 
     วัตถปุระสงค    เพ่ือใหโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุและครุภัณฑ
เพียงพอตามมาตรฐาน  สําหรับจัดการศกึษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
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     แนวทาง/มาตรการ 
     1. จําทํามาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กดานบคุลากร  งบประมาณ  วัสดุและครุภัณฑ 
     2. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เรียน  สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูแกนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กอยางเพียงพอและเหมาะสม 
     3. จัดอัตรากําลังครูในโรงเรียนขนาดเล็กใหเพียงพอตามเกณฑ       แกปญหาการ
ขาดแคลนครดูวยรูปแบบตาง ๆ  เชน สอนแบบบูรณาการเนื้อหา  บูรณาการกลุมอายุ (คละชัน้)  
ครูเวียนสอน  ครูฝกสอน  ภูมิปญญาทองถิ่น  เปนตน 
     4. พัฒนาผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  ใหสามารถปฏิบตัิงานไดในสภาวการณที่
โรงเรียนมีขอจํากัดเรื่องทรัพยากร 
     5. พัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนในทกุ ๆ ดาน  เชน  เครื่องแตงกาย  เครื่อง
เขียนแบบเรยีน  อาหารกลางวัน   การอํานวยความสะดวกในการเดนิทางแกนักเรยีน   กรณีที่มี
การยุบรวมโรงเรียน เปนตน  ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถมีความพรอมในการเรียนจนจบการศึกษา 
     6. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑที่จําเปนใหเพียงพอที่จะจัดการศึกษาอยาง
มีคุณภาพมาตรฐาน 
     ยทุธศาสตรที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
     วัตถปุระสงค  เพ่ือใหบุคคล  ครอบครวั  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการหรือสถาบัน
สังคมอื่น  มีสวนรวมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
     แนวทาง/มาตรการ 
     1. พัฒนาคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบตัิงาน
ตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     2. สรางและพัฒนาเครือขายผูปกครองใหเขมแข็ง พรอมที่จะเขามาชวยเหลือโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
     3. สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามาชวยพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และ
รับโอนโรงเรียนบางสวน  เพ่ือเปลี่ยนสภาพเปนศูนยเด็กปฐมวัย  แหลงเรียนรูของชุมชน  
     4. เตรียมความพรอมในการมีสวนรวมใหแก  บุคคล  ครอบครัว   ชุมชน   องคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น   เอกชน   องคกรชุมชน  องคกรเอกชน   องคกรวิชาชีพ   สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  โดยสรางความรู  ความเขาใจ  เพ่ือใหเห็นความสําคญั
และตระหนักถึงความจําเปนของการมีสวนรวม  การเขาใจในบทบาทหนาที่  และแนวปฏบิัตขิอง
การมีสวนรวม 
     5. จัดใหมีระบบและกลไกในการระดมทรัพยากร   ที่จะเอ้ือประโยชนแกการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียน โดยโรงเรียนมีวิธีการระดมทรัพยากรที่เหมาะสม  โปรงใส  มีแผนการดําเนินการ
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ที่ชัดเจนวา  จะนําทรัพยากรที่ไดไปพัฒนา  สนับสนุน สงเสริมศักยภาพผูเรียนในดานใด ๆ บาง  
ผลประโยชนที่ผูบริจาคจะไดรับ  อาทิเชน  การลดหยอนภาษี  เปนตน 
     6. วิจัยและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสม  จัดหา  Best Practice  การมี
สวนรวมมาเผยแพรตอสาธารณชนไดรับรู 
 
โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก 
     เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนขนาดเลก็      ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กนี้ขึ้นมา    โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหสูงขึน้  
จึงไดกําหนดกิจกรรมในการดําเนินงาน ดังนี้203

     1. ประชาสัมพันธเชิงรุก  หนวยงานทุกระดบัในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตองชวยกันประชาสัมพันธทั้งทางตรงถึงกลุมเปาหมาย และทางออมโดยผาน
สื่อในหลายลกัษณะ    ทั้งน้ี เพ่ือใหสังคมโดยเฉพาะชมุชนที่มีโรงเรียนขนาดเล็กอยูในพื้นที่  เกิด
ความตระหนกัในการที่จะชวยกันสนบัสนนุเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 
     2. สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
โรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวนนักเรียน  บคุลากร   ซึ่งรวมไปถึงครุภัณฑที่จําเปน   ซึ่งขอมูลตาง ๆ 
เหลานี้   ตองถูกนํามาวิเคราะหใหเปนสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
     3. จัดทําแผนที่ทางการศึกษา (education mapping) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดนาํขอมูลและสารสนเทศมาจัดทําแผนที่ทางการศึกษา  ซึ่งจะแสดงที่ตั้งของโรงเรียน  เสนทาง
คมนาคม    แหลงทรัพยากรสนับสนุน   ตัวปอนที่เปนทั้งนักเรียนและทรัพยากรบคุคลอื่น   และ
นําไปสูการวางแผนจัดสรรโอกาสทางการศึกษาและปรบัปรุงคุณภาพ 
     4. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจําแนกโรงเรียนขนาดเล็กออก 
เปน  3  กลุม คือ  โรงเรียนที่มีความเขมแข็ง    ชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดี     โรงเรียนที่
พรอมรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ และโรงเรียนยุบรวม เลิกลม เพราะประชาชนขาดความศรัทธา  
ไมคุมคาตอการลงทุนและมีทางเลือกอ่ืนที่ดีกวา 
     แผนดังกลาวมีทั้งแผนระยะยาวและระยะสั้น  มีตวัชีว้ัดความสําเรจ็ที่ชัดเจน   รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณ  บุคลากร และทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษาขนาดเล็กอยางเพียงพอตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดสรรงบประมาณ  บุคลากร  และทรัพยากรอืน่
                                          

  203 กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศ,  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,  
สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ,    โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  [ออนไลน], 
เขาถึงเม่ือ  13  มกราคม  2550. เขาถึงไดจาก  http://www.moe.go.th/small_sch/information.html/  
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ใหแกสถานศกึษาขนาดเลก็ อาจจัดโดยใชหลักเกณฑที่แตกตางไปจากสถานศึกษาอื่นโดยทั่วไป 
ก็ได  ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงความจําเปนและความขาดแคลนของสถานศกึษาขนาดเลก็ 
     5. จัดซื้อหนังสือเรียน/แบบฝกหัด  ปจจัยหลักที่สําคัญย่ิงคอื  หนังสือเรียน  ซึ่งเดิม
จะไดรับแจกใหยืมเรียนแตไมเพียงพอ  ซึ่งตามปกติโรงเรียนขนาดเลก็จะไดรับเงินอุดหนุนที่เปน
คาใชจายรายหัวนอย ทําใหมีงบประมาณสําหรับนําไปพัฒนาโรงเรียนนอย จึงไดจัดสรรงบประมาณ 
สําหรับคาหนงัสือเรียน/แบบฝกหัดเพิ่มเติม  ใหแกนักเรียนในโรงเรยีนขนาดเล็ก  โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะจัดซื้อใหนักเรียนทุกคนใน 5 กลุมสาระหลกัคอื  คณิตศาสตร  
ภาษาไทย  วทิยาศาสตร  สังคม  และภาษาอังกฤษ  สวนอีก 3 กลุมสาระจะซื้อรอยละ  30  ของ
นักเรียน 
     6. หนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที ่(mobile unit) ในการจัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน 
นั้น  จํานวนนักเรียนจะเปนเกณฑ ๆ หนึ่งในการจัดสรร  ดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็กมักจะไมไดรับ
จัดสรรครุภัณฑที่มีราคาสูง ๆ  เชน  คอมพิวเตอร  จึงทําใหนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจะไมมี
โอกาสไดเรียนคอมพิวเตอร    ดวยเหตนุี้ จึงมีแนวคิดที่จะนําคอมพิวเตอรเขาไปหานักเรียนตาม
โรงเรียนตาง ๆ โดยจัดเปนรถคอมพิวเตอรเคลื่อนที่  ซึ่งเรียกวา Mobile unit 
     7. จัดทําสื่อการเรียนการสอน  หนังสือหองสมุด  สื่อการเรียนการสอน  นับเปนสิ่ง
ที่จะชวยใหนกัเรียนไดเกิดการเรียนรูเรื่องตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธภิาพ   นอกจากนั้นหองสมุด
ยังเปนแหลงเรียนรูที่จําเปนสําหรับการเรยีนการสอนตามหลักสูตรใหม  ซึ่งตองการใหนักเรียนมี
นิสัยใฝรูใฝเรยีน มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง งบประมาณเรื่องสื่อการเรียนการสอน
และหนังสือหองสมุด  อยูในงบอุดหนุนนักเรียน   ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กมีสื่อการเรียนการสอน
และหนังสือหองสมุดนอย   ทั้ง ๆ ที่นักเรยีนในโรงเรียนขนาดเล็กกจํ็าเปนตองเรียนรูเรื่องตาง ๆ 
เหมือนโรงเรียนขนาดอื่น ๆ  
     8. การหมุนเวียนครู โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญเปนโรงเรียนที่มีครูไมครบชั้นเรียน  
ขาดแคลนครทูี่มีความสามารถเฉพาะทาง   ดังนั้น จึงทําใหนักเรียนขาดโอกาสที่จะไดเรียนรูจาก
กิจกรรมที่ครูมีประสบการณจัดขึ้นอยางเต็มที่   ดวยเหตุนี้จึงจําเปนที่จะตองหาบุคลากรเพิ่มเติม
ใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งบุคลากรอาจมาจากโรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑที่กําหนดไว  หมุนเวียน 
มาสอนสัปดาหละ  1 - 2 วันหรือครูเพียงพอแตวุฒิไมตรง ก็ใหสลับโรงเรียนกันสอนหรืออาจเปน
นักศึกษาฝกสอน  หรือภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน   ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กตองบริหารจัดการเรื่อง
เวลาสําหรับบคุคลภายนอกอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด 
     9. การพัฒนาครู รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะตอง
มีลักษณะตางจากโรงเรียนทั่ว ๆ ไปในบางเรื่อง  เพราะโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญจะขาดแคลน
ปจจัยดานตาง ๆ เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองเรงพัฒนาครูเกี่ยวกับรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งรูปแบบในการพฒันาครูนั้นคง
ตองไมใหครูทิง้หองเรียนไปเขารับการอบรม  สัมมนา  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีครูไมครบชัน้เรียนอยูแลว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 129

     10. การนิเทศ ติดตามผล  การนิเทศเปนกระบวนการแนะนําชวยเหลือผูบริหารและ
ครูในโรงเรียนขนาดเล็กใหสามารถปฏิบตังิานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการติดตามผล
การดําเนินการ  จะชวยใหสามารถเสริมจุดเดนและแกไขจุดออนไดอยางทันทวงท ี
     11. การซอมแซมอาคารสถานที่  ในการจัดสรรงบประมาณไดคํานึงความคุมทุนเอา 
ไว   ดังนั้น โรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับงบประมาณดานนี้นอยหรือไมไดรับเลยในบางป   ซึ่งทําให
โรงเรียนขนาดเล็กบางแหงชํารุดทรุดโทรม  จํ

                                         

าเปนตองซอมแซมอยางเรงดวน 
     ไดมีผูศึกษาเกี่ยวกบัการพัฒนา  เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กไวหลาย
ประเด็น ดังนี้ 
     เหรียญ  รังษา204 ไดดําเนินการวิจัยเร่ือง การเสริมสรางประสิทธิภาพการนเิทศภายใน 
โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต  1   ผลการวิจัยพบวา  
การเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศในโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับ มาก ทุกดาน  เรียงลําดับ
คาเฉลีย่จากมากไปหานอย คือ  การเสริมสรางประสิทธภิาพการนิเทศภายใน  เปนกิจกรรมของ
ความรวมมือ  รวมใจ รวมคดิ  รวมทํา การเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศภายในเปนกิจกรรม
ที่เคารพความแตกตางระหวางบุคคลและดึงเอาศักยภาพออกมาใช  การเสริมสรางประสิทธิภาพ
การนิเทศภายใน   เปนกิจกรรมที่ชวยพฒันาบุคลากรเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู   และการสรางเสรมิ
ประสิทธิภาพการนิเทศภายใน  เปนกิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนระบบมีขอมูลสารสนเทศและ
วางแผนอยางมียุทธศาสตร ทั้งน้ีผูบริหารมีความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการเสรมิสรางประสทิธภิาพ
การนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับมากทกุดาน และครผููสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกบั
การเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  
อยูในระดับมากสองดาน  และอยูในระดับปานกลางสองดาน  และตามความคิดเห็นของผูบริหาร
ตอการเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก    มีมากกวาครูผูสอน    เพราะวา  
โรงเรียนขนาดเล็กครูไมครบชั้นเรียน ผูบริหารจึงตองทําหนาที่หลายดานเพื่อชวยเหลือครูผูสอน  
ทําใหผูบริหารรับทราบขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน      เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ืองมากกวาครูผูสอน 
 
 
 

 
  204 เหรียญ  รังษา,  “การเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2549), บทคัดยอ. 
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     ถวัลย  แสงสวาง205 ไดทําการศึกษาเรื่อง  การดําเนินงานบริหารจัดการคุณภาพดาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต  2   ผลการ 
ศึกษาคนควาเกี่ยวกบังานการนิเทศภายในสถานศึกษา พบวา มีการกําหนดเปาหมายการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน ดําเนินการมากที่สุดตามความคิดเห็นของผูบริหาร สวนครูผูสอน
เห็นวา มีการดําเนินการจัดทําแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมมากที่สุด  
และมีการดําเนินการนอยที่สุดคือ  ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนาตนเองเกี่ยวกบั
การนิเทศภายในสถานศึกษาและไมมีการกํากับติดตามการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางจรงิจัง  
จึงควรจัดทําแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา   ผูบรหิารและครวูิชาการควรปฏบิัตติามแผนการ
นิเทศและกํากบั  ติดตามการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางจริงจัง 
     กลัยา  วรรณสาร206  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาเชยีงราย เขต 4 ผลการศึกษาพบวา ปญหา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานปจจัย   ปญหาจํานวนครตูอนักเรยีน  เปนปญหาในระดับปาน
กลาง  รองลงไปคือ ปญหาสื่อการเรียนการสอน เปนปญหาที่อยูในระดับนอย  ดานกระบวนการ  
ปญหาการจัดกิจกรรมที่กระตุนใหนักเรยีนรูจักคิดวิเคราะห  สังเคราะห  เปนปญหาในระดับปาน
กลาง  รองลงไปคือ  ปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาดานศิลปะ  
ดานผลผลติ  ปญหาผลสัมฤทธิ์  ในกลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระภาษาตางประเทศ  กลุมสาระ 
คณิตศาสตร   และปญหาความคิดริเริ่มสรางสรรค   จินตนาการ   และการกําหนดเปาหมายของ
ผูเรียนเปนปญหาในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 

                                          
  205 ถวัลย  แสงสวาง, “การดําเนินงานบริหารจัดการคุณภาพดานวิชาการของสถาน 

ศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต  2”  (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547), 
บทคัดยอ. 

  206 กัลยา  วรรณสาร,  “ปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาด
เล็ก  เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต  4”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547), บทคัดยอ. 
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     ไพโรจน  ศรีเพ็ง207  ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาที่เกดิจากโครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามทรรศนะของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  ผลการศึกษาพบวา  สภาพปญหาที่เกิดจากโครงการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามทรรศนะของบุคลากรในสถานศึกษา    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  ทุกดาน  มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีสภาพปญหา
สูงสุดคือ  ดานการบริหารงานวิชาการ    รองลงมาคือ  ดานการบริหารงานบุคคล   และดานการ
บริหารงบประมาณ  ดานที่มีสภาพปญหาต่ําสุดคือ  ดานการบริหารงานทั่วไป  และทรรศนะของ
ผูบริหารสถานศึกษากบับคุลากรสายผูสอนในสถานศึกษา เกี่ยวกบัปญหาที่เกิดจากโครงการยก 
ระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  มีสภาพปญหาไมแตกตางกัน 
     เอ้ืออารี  ทวมเสน208  ไดทําการวิจัยการศกึษาการปฏบิตัิงานตามยทุธศาสตรการนเิทศ 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 พบวา การปฏิบตัิงานตาม
ยุทธศาสตรการนิเทศในโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวม  มีการปฏิบัติอยูในระดับกลาง  เม่ือพิจารณา
เปนรายดานคอื  ดานการนิเทศอยางทัว่ถงึ  ดานการนิเทศอยางตอเน่ืองและดานการนิเทศอยาง
มีคุณภาพพบวา  มีการปฏิบัติอยูในระดบัปานกลางทกุดาน ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบตัิงานตามยุทธศาสตรการนิเทศใน  3  ดาน จากการสัมภาษณผูอํานวยการสถานศึกษาและ
ครูวิชาการ  มีความเห็นเกี่ยวกับบุคลากรมีเวลานอย   สวนใหญทํางานตามนโยบายหรืองานเรง 
ดวน   เขตปฏิบัติการนเิทศมีจํานวนโรงเรียนไมเทากนั    ทําใหมีการนิเทศไมครบตามที่กําหนด  
การนิเทศเปนทีมนอย  สวนมากเปนการนิเทศเปนรายบคุคล การใชเครื่องมือในการนิเทศมีนอย  
การบันทึกผลการนิเทศและการรายงานของผูนเิทศใหผูเกี่ยวของทราบไมตอเน่ือง 
 
 
 

                                          
  207 ไพโรจน  ศรีเพ็ง,    “การศึกษาสภาพปญหาที่เกิดจากโครงการยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนขนาดเล็กตามทรรศนะของบคุลากรในสถานศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณเขต 3” (วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2547), บทคัดยอ. 

  208 เอ้ืออารี  ทวมเสน, “การศึกษาการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการนิเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต  2”  (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), บทคัดยอ. 
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     สันติ  ชัยชนะ209    ไดทําการศึกษาเกีย่วกับการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรยีน
ขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาขอนแกน เขต  4 พบวา  สภาพปญหาการดําเนิน 
งานประกันคณุภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีดังนี้ ดานคุณภาพ
ผูเรียน  อยูในระดับปานกลาง    ปญหาที่มีคาเฉลีย่สูงสุด ไดแก   ปญหาการฝกกระบวนการคิด
รวบยอด    คดิแกปญหาและคิดริเริ่มสรางสรรคใหกับผูเรียน    ปญหาการฝกทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  และปญหาการใชภาษาเพื่อการสือ่สาร   และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูของผูเรียน  สวนปญหาดานการเรียนการสอน  อยูในระดับปานกลาง  ปญหาที่มี
คาเฉลีย่สูงสุดไดแก  ปญหาการทําวิจัยของครูเพ่ือพัฒนาผูเรียน  ปญหาการจัดใหครูไดสอนตาม
วิชาเอกหรือตามความถนัด  และปญหาการใชสื่อการเรียนรูของคร ู  ดานการบริหารและการจัด
การศึกษา อยูในระดับปานกลาง ปญหาที่มีคาเฉลีย่สูงสุดไดแก ปญหาการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูของครู  ปญหาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคนควาดวยตนเอง  และปญหา
การจัดทําหลักสูตรสถานศกึษา     ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรยีนรู    อยูในระดับปานกลาง  
ปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด   ไดแก      ปญหาการใชงบประมาณในการเรียนรูจากแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น  ปญหาการใหบริการความรูแกชุมชน  ปญหาการบริหารจัดการแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถิ่น 

  สรุป     โรงเรียนขนาดเลก็    ในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หมายถึง  โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนทุกระดับชั้นต่ํากวา  120  คนลงมา แนวโนมในอนาคตจะ
มีจํานวนมากขึ้น  เน่ืองจากผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนขนาดใหญที่มีความ
พรอม โรงเรียนขนาดเล็กจึงเปนปญหาทีต่องรีบแกไข และพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
  209 สันติ  ชัยชนะ, “การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก  สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 4”   (การศึกษาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการ 
ศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550), บทคัดยอ. 
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การบริหารเชิงกลยุทธโรงเรียนในฝน 
 

          โรงเรียนในฝน จากความเชื่อที่วาการศึกษาสรางคน คนสรางชาติ นํามาสูแนวคิดในการ
หาวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ  ดวยเครื่องมือที่นักวิชาการการ 
ศึกษาพัฒนาขึ้น   โดยผานโครงการโรงเรียนในฝน (Lab School Project)   เพราะโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาถือวาเปนหนวยปฏิบัติที่สําคัญที่สุด หากโรงเรียนหรือสถานศึกษามีนวัตกรรมการ
บริหารสถานศึกษาเกิดขึ้น จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยอมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมอยางแนนอน   โรงเรียนในฝน   เปนตัวอยางที่เปนรูปธรรมของการบริหาร
สถานศึกษา  ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา  เปนมิตินําความรูสมัยใหมประกอบกับแกนปญญา
เดิม  เพ่ือพัฒนาประเทศใหแขงขันกับคนอ่ืนไดในมิติใหม  และเปนมิติแหงการปฏิบัติที่เปนจริง 
เปนนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ตองการสราง  พัฒนา  ปรับปรุง  ปรับเปลี่ยนสูการเปน
โรงเรียนชั้นดี  เปนตนแบบการบูรณาการ การปฏิรูปการศึกษาไดอยางแทจริง ทั้งน้ีปณิธานที่จะ
พลิกระบบการศึกษาหยุดวงจรความยากจน  เพ่ือสรางโอกาสใหกับเด็กไทย  ลดชองวางของ
ความเลื่อมล้ําต่ําสูงของคนจนและคนรวย ที่มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีมาตรฐาน และใกลบาน
ของนักเรียน 
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝน  

  ใชกลยุทธการกําหนดผลสําเร็จอยางสมดุลรอบดาน 4 ดาน คือ 
              1. ดานนักเรียน (Student Perspective) โดยพิจารณาความตองการของผูที่เก่ียวของ 
เกี่ยวกบัคุณลกัษณะทีค่าดหวังของนักเรยีน 
        2. ดานกระบวนการจัดการศึกษาภายใน (Internal Perspective) เปนการพิจารณา
ผลสําเร็จ   แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ   และการจัดการ
หลักสูตร   
         3. ดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เปนการ
พิจารณาปจจัยที่ขับเคลื่อนใหนักเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามที่คาดหวัง กับการสรางให
โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู  พัฒนาศักยภาพและทักษะของครู  ผูบริหารและบุคลากรทาง 
การศึกษา การเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนดวยการใช นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา    
         4.  ดานงบประมาณทรัพยากร (Budget and Resource Perspective) เปนการ
พิจารณาปจจัยสงเสริมใหการบริหารงานบรรลุความสําเร็จ  ในดานงบประมาณ   และทรัพยากร 
โดยคํานึงถึงแหลงสนับสนุน  อัตรากําลัง   คาใชจาย   ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร  และ
งบประมาณ 
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         เปาหมายปลายทางของโรงเรียนในฝน คือ ครู  ชุมชน และผูปกครองจะรวมมือกัน
ผลิตนักเรียนและผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสูตร    แตมีลักษณะเดนใน
ดานการใฝรู ใฝเรียน   สามารถแสวงหาความรูใหดวยตนเอง   มีความสามารถดานการติดตอ 
สื่อสาร  โดยใชเทคโนโลยีและมีความสุขกับชีวิต ผลสําเร็จโรงเรียนในฝนจะเปนไปตามเปาหมาย
ปลายทางไดนั้น การบริหารจัดการตองทําเปนระบบ คือ การคิดเชิงระบบ การบริหารเชิงระบบ 
โดยอิงทฤษฏีการบริหารของ (Daniel Katz and Robert L.Kahn)210  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  15  เปาหมายการบริหารเชิงกลยุทธโรงเรียนในฝน 
ที่มา : อรทัย  มูลคํา, “รายงานสรุปผลการประชมุทางวิชาการ.”  เอกสารในการสัมมนาเรื่อง  
โรงเรียนในฝน : นวตักรรมการบริหารสถานศึกษา. มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2550,  16. 
 

                                          
  210 อรทัย  มูลคํา, “รายงานสรุปผลการประชุมทางวชิาการ.”  เอกสารในการสัมมนา

เรื่อง  โรงเรียนในฝน : นวตักรรมการบรหิารสถานศึกษา. วันอาทติยที่  4  กุมภาพันธ  2550. 
(นครปฐม : มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2550), 1 - 31. 

Input Out Put Process 

- จัดสรรงบประมาณ 
  ไว 
- ทํางบประมาณ 
  สนับสนุนจากภาคี 
  เครือขาย 

ดานปริมาณ 
- นักเรียนเพ่ิม 
- ใหทุนนักเรยีน 
  เพ่ิมขึ้น 
ดานคุณภาพ 
- ไดรางวัลตาง ๆ จาก 
  การประกวดการ 
  แขงขันระดบั  
  ประเทศและนานา 
  ประเทศ 
- สอบเขา 
  มหาวิทยาลยัเพ่ิมขึ้น 
- อ่ืน ๆ  

- กระบวนการบูรณาการ 
- ทําโรงเรียนให green  
  and clean climate 
- ใช ICT ในการเรียน 
  การสอน 
- หองปฏิบัติการตาง ๆ 
- พัฒนาแหลงเรียนรู 
  อยางหลากหลาย 
- หองสมุด 
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รูปแบบ (Model) 
 
ความหมายของรูปแบบ 
     คําวา  “รปูแบบ”  ซึ่งตรงกับคําในภาษาอังกฤษ คือ “Model”   มีคําที่ใชในภาษาไทย
หลายคํา เชน  แบบจําลอง  ตัวแบบ  หุนจําลอง  รูปหุน  แบบตุกตา  โมเดล  เปนตน    รูปแบบ
ไดมีนักวิชาการใหความหมายไวหลายทศันะ ดังนี้ 
     เมตตา  นกเกตุ  ไดใหคําจํากัดความ “รูปแบบ” วา  เปนภาพจําลองอยางงายหรือยอ 
สวนของปรากฏการณตาง ๆ ที่ผูเสนอรปูแบบดังกลาวไดศึกษาและพัฒนาขึ้นมา  เพ่ือแสดงหรือ
อธิบายปรากฏการณใหเขาใจงายขึ้น    และควรแสดงความสัมพันธของตัวแปรหรอืปจจัยตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกนัดวย  ตลอดจนอาจใชเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป211

     ถวัลยรัฐ  วรเทพพุฒิพงษ   กลาววา     รูปแบบหมายถึงลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมี
ลักษณะเปนอุดมคติหรือเกิดขึ้นไดยากในโลกของความจริง  โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่เราอยากได
กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ตองการ  ซึ่งแตกตางกันมาก  เชน  เมืองในอุดมคติ212

     อุทุมพร  จามรมาน  ใหความหมายรูปแบบหมายถึง   โครงสรางของความเกี่ยวของ
ระหวางหนวยงานตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ ดังนั้นโมเดลจึงมีมากกวา  1  มิติ หลายตวัแปรและ
ตัวแปรดังกลาวมีความเกีย่วของเชิงความสัมพันธหรือเหตุผลซ่ึงกันและกัน213

     กรรณิกา  เจิมเทียนชัย  กลาววารูปแบบหมายถึง  แบบจําลองอยางงายหรือยอสวน
ของปรากฏการณตาง ๆ ทีผู่เสนอไดศึกษาและพัฒนาขึ้น  เพ่ือแสดงหรืออธิบายปรากฏการณให
เขาใจงายขึ้น  หรืออาจใชประโยชนในการทํานายปรากฏการณที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจนอาจใชเปน
แนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป214

                                          
  211 เมตตา  นกเกตุ,  “การนําเสนอรูปแบบการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัด

การศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต    สาขาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2546), 11. 

  212 ถวลัยรฐั  วรเทพพุฒิพงษ,  การกําหนดและวเิคราะหนโยบายสาธารณะ : ทฤษฎี
และการประยกุตใช  (กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2540), 22. 

  213 อุทุมพร  จามรมาน, “โมเดล (Model),” วารสารวิชาการ 1, 3 (มีนาคม 2541),  
21 - 23. 

  214 กรรณิกา  เจิมเทียนชัย,  การพัฒนารูปแบบการประเมินประสิทธิผลองคกรของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการ
บริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 82. (ถายเอกสาร) 
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     ศุภลักษณ  เศษธะพานชิ วารูปแบบหมายถึง แบบจําลองอยางงายของปรากฏการณ
ตาง ๆ ที่ผูเสนอไดศึกษาและพัฒนาขึ้นเพ่ืออธิบายปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งและควรแสดง
ความสัมพันธของตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันดวย215 

  นอกจากนักวิชาการชาวไทยที่ไดใหความหมายของรูปแบบไวแลว   นักวิชาการชาว
ตางประเทศกไ็ดใหความหมายไวดังนี้ 
     พจนานุกรมการศึกษาซึ่ง กูด (Good) เปนบรรณาธิการ  ไดรวบรวมความหมายของ
รูปแบบไว  4  ความหมาย คือ 
     1. เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเปนแนวทางในการสรางหรือทําซ้ํา 
     2. เปนตวัอยางเพื่อการเลียนแบบ เชน ตวัอยางในการออกเสียงภาษาตางประเทศ  
เพ่ือใหผูเรียนไดเลียนแบบ เปนตน 
     3. เปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ  ซึ่งเปนตวัแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลักการ หรือ
แนวคิด 
     4. เปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรที่มีความสมัพันธซึ่งกันและกัน   ซึ่งรวมกันเปนตวั
ประกอบและเปนสัญลักษณทางระบบสังคม    อาจจะเขียนออกมาเปนสูตรทางคณติศาสตร หรือ
บรรยายเปนภาษาก็ได216

     พจนานุกรม  Contemporary English ของ Longman ใหความหมายไว  5  ประการ 
แตโดยสรุปแลวจะมี  3  ลกัษณะใหญ ๆ คือ    1)  Model ที่หมายถึง สิ่งซึ่งเปนแบบยอสวนของ
ของจริง  ความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยวา  แบบจําลอง  เชน แบบจําลองของเรือดําน้ํา เปนตน  
2)  Model ที่หมายถึงสิ่งของหรือคน   ที่นํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนินการบางอยาง  เชน  
ครูแบบอยาง นักเดินแบบหรือแมแบบในการวาดภาพศิลป เปนตน  3)  Model ที่หมายถึง แบบ
หรือรุนของผลิตภัณฑตาง ๆ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร รุน 864x เปนตน217

     วิลเลอร (Willer) ไดใหความหมายของรูปแบบวา   หมายถึงชุดของทฤษฎีทีผ่านการ
ทดสอบความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่อม่ัน (reliability) แลว   สามารถระบแุละพยากรณ
ความสัมพันธระหวางตวัแปรโดยวิธีทางคณิตศาสตรหรอืทางสถิติไดดวย218

                                          
  215 ศุภลักษณ  เศษธะพานิช,  การนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ

ในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2544), 15. (ถายเอกสาร) 

  216 Good V.Cater, Dictionary of Education  (New York : McGraw-Hill, 1973), 79. 
  217 Longman Dictionary of Contemporary English, (England : Clays, 1987). 
  218 Willer, D., Scientific Sociology Theory and Method  (New Jersey : 

Prentice-Hill, 1967), 15. 
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     สมิธ และคณะ (Smith and others)  อธิบายความหมายของรูปแบบวา  รูปแบบเปน
การยอสวนของจริงใหเล็กลง เพ่ือใหพิจารณาและชวยทําความเขาใจในขอเท็จจริง  ปรากฏการณ
หรือพฤติกรรมตาง ๆ โดยการจัดวางแบบแผนใหเขาใจงายขึ้น  ซึ่งเปนเหมือนตัวแทนความจรงิ  
แตมิใชขอเท็จจริงหรือปรากฏการณทั้งหมดที่เกิดขึ้น219

     คีฟส (Keeves) นิยามความหมายรูปแบบวา สิ่งที่แสดงโครงสรางของความเกี่ยวของ
ระหวางชุดของปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ หรือองคประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธหรือเหตุผล
ซึ่งกันและกัน  เพ่ือชวยใหเขาใจขอเท็จจริง  หรือปรากฏการณในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ220

     คอรซินี และ เออรบาส (Corsini and Auerbach) ใหความหมายของรูปแบบหมายถึง  
ชุดความสัมพันธที่สรางขึน้ระหวางปรากฏการณในโลกความจริง    และโครงสรางของสิ่งที่กําลัง
ศึกษา  ซึ่งเปนตัวแทนของปรากฏการณในโลกความจริง221   
     สไตนเนอร (Styner) อางถึงใน กูด (Good) ไดกลาววา  รูปแบบคือ  สิ่งของสิ่งหนึ่งที่
คลายคลึงกับสิ่งของอีกสิ่งหนึ่งและไดจําแนกความหมายโดยเฉพาะของโมเดลเปน 2 ลักษณะคือ 
     1. โมเดลเชิงกายภาพ (Physical Models) แบงออกเปนดังนี้ 
     1.1 โมเดลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (model-of) เชน โมเดลหรือแบบจําลองเครื่องบิน 
เอฟ 16 ลําเลก็ ๆ ที่สรางจําลองมาจากเครื่องบิน เอฟ 16 เปนตน 
     1.2 โมเดลเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (model-for)  เชน   โมเดลหรือแบบจําลองทีล่อก
แบบไว  เพ่ือใชเปนตนแบบผลิตเคร่ืองบิน เอฟ 16     เราตองสรางโมเดลหรือแบบจําลองชนิดนี้
ขึ้นมากอน  เพ่ือจะไดนําไปเปนตนแบบผลิตเคร่ืองบิน เอฟ 16 ลําจริง เปนตน 
     2. โมเดลเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (conceptual models) คือ  โมเดลหรือ
แบบจําลองทีส่รางขึ้นโดยจําลองมาจากทฤษฎีที่มีอยูแลว 
     2.1 โมเดลเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหน่ึง (conceptual model-of) คือ แบบ 
จําลองหรือโมเดลที่สรางขึ้นโดยจําลองมาจากทฤษฎทีีมี่อยูแลว 
     2.2 โมเดลเชิงแนวความคิดเพื่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง (conceptual model-for) คือแบบ 
จําลองหรือโมเดลที่สรางขึ้นเพ่ือใชอธิบายทฤษฎี222

                                          
  219 Edward W.Smith and others, The Education Encyclopedia   (New Jersey : 

Prentice-Hall, 1971) : 461 - 462. 
  220 John P.Keeves, “Models and model Building”, in Educational Research, 

Methodology and Measurement : An International Handbook  (U.K. : Pergamon Press, 
1988) : 559. 

  221 R.J.Corsini and A.J.Auerbach,  Concise Encyclopedia of Psychology  
(New York : John Wley and sons, 1996) : 537 - 574. 

  222 Good V.Cater, Dictionary of Education  (New York : McGraw-Hill, 1973) : 79. 
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     บารโดและฮารทแมน (Bardo and Hartman) ไดกลาวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตร
ไววา    เปนชดุของขอความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณที่เราสนใจ   เพื่อใชในการนยิาม
คุณลักษณะ/หรือบรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ    รูปแบบเปนอะไรบางอยางที่เราพัฒนาขึ้นมา    เพ่ือ
บรรยายคุณลกัษณะที่สําคญัของปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ  
รูปแบบจึงมิใชการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณอยางละเอียดทกุมุม    เพราะการทําเชนน้ัน
จะทําใหรูปแบบมีความซบัซอนและยุงยากเกินไปในการที่จะทําความเขาใจ    ซึ่งจะทําใหคุณคา
ของรูปแบบน้ันดอยลงไป    สวนการที่จะระบวุา    รูปแบบหนึ่ง ๆ จะตองมีรายละเอียดมากนอย
เพียงใดจึงจะเหมาะสมและรปูแบบนั้น ๆ ควรมีองคประกอบอะไรบาง ไมไดมีขอกําหนดเปนการ
ตายตวั  ทั้งน้ีแลวแตปรากฏการณแตละอยาง   และวตัถุประสงคของผูสรางรูปแบบทีต่องการจะ
อธิบายปรากฏการณนั้น ๆ อยางไร223

     ชวิเรียน (Schwirian)    ไดกลาวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตรไววา     “เปนชุดของ
ขอความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณที่เราสนใจ เพ่ือใชในการนิยามคุณลักษณะและ/หรือ
บรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ”224

     อิงลิช และ อิงลิช (English and English) กลาววา  มีหลายความหมายตางกัน คือ 
     1. แบบจําลองของจริง 
     2. ตัวแบบที่ใชเปนแบบอยาง 
     3. รูปแบบที่แสดงความสัมพันธระหวางขอมูล  สัญลักษณและหลักการของระบบ 
     4. แบบแผนตวัอยางของการดําเนินงานแสดงความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ใน
ระบบ225

     จากความหมายตาง ๆ ทีน่ักวิชาการกลาวไวพอสรุปไดวา รูปแบบ (model) หมายถึง 
     1. แบบอยางหรอืตัวอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือเปนแนวทางในการสรางหรือทําซ้ํา
หรือลอกเลียนในอนาคต 
     2. เปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรที่ผูศึกษาไดพัฒนาขึ้น     เพ่ือแสดงหรืออธิบายให
เห็นถึงความสมัพันธขององคประกอบทีส่าํคัญในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ 

                                          
  223 สมาน  อัศวภูมิ,  การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัด    

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2537), 15.  (ถายเอกสาร) 

  224 Schwirian, (สมาน  อัศวภูมิ, เรื่องเดียวกัน, 2537), 13, อางถึงใน   Bardo and 
Hartman, (n.p., 1982) : 70.  

  225 English and English, (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2536), 40, อางถึงใน English and 
English, (n.p., 1985) : 326. 
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     3. แบบจําลองอยางงายหรือยอสวนของปรากฏการณตาง ๆ       ที่ผูเสนอรูปแบบ
ดังกลาวไดศึกษาและพัฒนาขึ้น    เพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณใหเขาใจงายขึ้น   และควร
แสดงความสมัพันธของตวัแปรหรือปจจัยตาง ๆ ที่เกีย่วของกันดวยตลอดจนอาจใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป 
 
ประเภทของรูปแบบ 
     คีฟส (Keeves) แบงประเภทของโมเดล โดยยึดแนวทางของ แคปแลนและทัทสุโอกะ 
(Caplan and Tutsuoka) และพัฒนาการของการใชโมเดลทางการศกึษาไวเปน  4  ประเภท คอื 
     1. โมเดลเชิงเทยีบเคียง (Analogue Model) 
     ลักษณะเปนโมเดลเชิงกายภาพ  สวนใหญใชทางดานวิทยาศาสตร  เชน โมเดล
แสดงพัฒนาการของอะตอม เปนตน   โมเดลประเภทนีท้างการศึกษาไมคอยนํามาใชกัน   สราง
ขึ้นโดยใชหลกัการเทียบเคยีงโครงสรางของโมเดลใหสอดคลองกับลักษณะของสิง่ที่คลายคลึงกัน      
และทําใหโมเดลสอดคลองกับขอมูลหรือความรูที่มีอยูในขณะนั้นดวย      โมเดลที่สรางขึ้นตองมี
องคประกอบที่ชัดเจน   เพ่ือใหสามารถนําไปทดสอบดวยขอมูลเชิงประจักษได   และสามารถนํา 
ไปใชหาขอสรปุของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง 
     โมเดลประเภทที่ใชในวงการศึกษา  เชน โมเดลของจํานวนประชากรนักเรียนใน
โรงเรียน (Model of a School  Population)  สรางขึ้นโดยการเทียบเคียงกับลักษณะของแทงคน้ํา
ที่ประกอบดวยทอนํ้าเขาและทอนํ้าออก  กลาวคือ    จํานวนนักเรียนที่เขาโรงเรียนประกอบดวย   
อัตราการเกิดของเด็ก อัตราการยายเขาพื้นที่ และอัตราการรับเด็กอายุต่ํากวาเกณฑ สวนจํานวน
นักเรียนที่ออกจากโรงเรียน ประกอบดวย อัตราการยายออกจากพื้นที่ อัตราการออกจากโรงเรียน
ตามระบบ  และอัตราการออกจากโรงเรียนเน่ืองจากอายุพนเกณฑ  จุดมุงหมายของโมเดลนี้เพ่ือ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรนักเรียนในโรงเรียนน่ันเอง 
     การทดสอบโมเดลประเภทนี้ ทําไดโดยการเปรียบเทียบกับขอมูลเชงิประจักษที่
เก็บรวบรวมไดในขณะนั้น  ตามหลักการการใหเหตุผลทางตรรกะ   อยางไรก็ดี โมเดลประเภทนี้
มีจุดออน  คือ  ไมสามารถระบุความสัมพันธของแตละองคประกอบภายในโมเดลไดอยางชัดเจน    
จึงทําใหนําไปใชไดอยางจํากัด 
     2. โมเดลเชิงขอความ (Semantic Model) 
     ลักษณะสําคัญของโมเดลประเภทนี้คือ การแสดงความสัมพันธขององคประกอบ
ภายในโมเดลในรูปของขอความ  โมเดลเชิงขอความใชหลักการเทียบเคียงเชิงแนวความคิด  จึง
ใหเน้ือหาสาระมากกวาโมเดลเชิงเทยีบเคียง  การที่โมเดลประเภทนี้ใชขอความ  จึงทําใหอธิบาย
รายละเอียดของโมเดลไดดี   แตจุดออนของโมเดลประเภทนี้คือ  ขาดความชัดเจน   ยากแกการ
ทดสอบโครงสรางของโมเดล  อยางไรก็ตาม โมเดลเชงิขอความก็นาํมาใชกันแพรหลายทางดาน 
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การศึกษา  เพราะสามารถนําไปใชศึกษาหรือวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณทางการศึกษาไดดี  เชน  
โมเดลการเรียนรูในโรงเรียน  เปนตน 
     3. โมเดลเชิงคณติศาสตร (Mathematical Model) 
     โมเดลเชิงคณิตศาสตรไดเร่ิมนํามาใชในทางการศึกษา   ประมาณป พ.ศ. 2503  
แรก ๆ นํามาใชทางดานการวัดผลการศกึษาในสาขาวชิาอ่ืน ๆ  ปจจุบันมีแนวโนมวาจะนําไปใช
ทางดานพฤตกิรรมศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ิมขึ้น   เพราะสามารถทดสอบสมมตฐิานได  ซึ่งจะ
ชวยใหนําไปสูการสรางทฤษฎีในสาขาวชิานั้น 
     4. โมเดลเชิงสาเหตุ (Causal Model) 
     4.1 โมเดลระบบเสนเด่ียว (Recursive Model) เปนโมเดลที่แสดงความสัมพันธ
เชิงสาเหตุระหวางตวัแปรดวยเสนโยงทีมี่ทิศทางของการเปนสาเหตุไปในทางเดยีวกัน  หรือไมมี
ความสัมพันธยอนกลับ  รวมทั้งกรณีความสัมพันธของตัวแปรเดียวกนั  แตตางวันเวลากัน 
     4.2   โมเดลเชิงสาเหตุเสนคู (Non-Recursive Model)  เปนโมเดลที่แสดงความ 
สัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตวัแปรโดยทศิทางความสัมพันธของตวัแปรภายในโมเดลตวัหนึ่ง อาจ
เปนไดทั้งสาเหตุและผลของตัวแปรภายในโมเดลอีกตัวหนึ่ง  หรือมีทิศทางความสัมพันธยอนกลับ
นั่นเอง226

  จอยซและวลี (Joyce and Weil) ไดศึกษาและจัดแบงประเภทของรูปแบบตามแนวคิด
หลักการหรือทฤษฎีซึ่งเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ   และไดแบงกลุมรปูแบบการสอน
เอาไว  4  รูปแบบ คือ 
     1. Information-Processing Models  เปนรูปแบบการสอนที่ยดึหลักความสามารถ
ในกระบวนการประมวลขอมูลของผูเรียน  และแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับขอมูลให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     2. Personal Models  รูปแบบการสอนที่จัดไวในกลุมน้ี   ใหความสําคญักับปจเจก
บุคคลและการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุงเนนกระบวนการที่แตละบุคคลจัดระบบและปฏบิัติ
ตอสรรพสิ่ง (reality) ทั้งหลาย 
     3. Social Interaction Models เปนรูปแบบทีใ่หความสําคัญกับความสัมพันธระหวาง
บุคคลและบุคคลตอสังคม 
     4. Behavior Models  เปนกลุมของรูปแบบการสอนที่ใชองคความรูดานพฤติกรรม
ศาสตรเปนหลักในการพัฒนารูปแบบ  จุดเนนที่สําคัญคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได
ของผูเรียน  มากกวาการพฒันาโครงสรางทางจิตวทิยาและพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตได227

                                          
  226 Keeves, อางถึงใน  จิตรา เตมีย, (ม.ป.ท., 2540), 84 - 85. 
  227 Joyce and Weil, อางถึงใน สมาน  อัศวภูมิ, การพัฒนารูปแบบการบริหารการ

ประถมศึกษาระดับจังหวัด  (ม.ป.ท., 2537), 15. 
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     ชวิเรียน (Schwirian) ไดใหทัศนะถึงแนวคิดหรือทฤษฎีพ้ืนฐานในการกําหนดรูปแบบ  
โดยแบงประเภทของรูปแบบดวยการอธบิายลักษณะ จากลักษณะของเมืองออกมาเปนรูปแบบที่
อธิบายโดยลกัษณะพื้นที่และรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะของประชากร  รูปแบบทีใ่ชในการอธบิาย
พ้ืนที่นั้น  มีจุดมุงหมายในการบรรยายลกัษณะของเมอืงวา   ลักษณะอยางไร  เชน  Concentric 
Zone Model และ Social Area Analysis Model เปนตน สําหรับรูปแบบที่ใชอธิบายโดยคุณลักษณะ
ของประชากรนั้น    เปนรูปแบบทีเ่สนอแนวคิดในการอธิบายเกีย่วกบัลักษณะของประชากรของ
เมืองตาง ๆ เชน  Residential Segregation Models และ Group Location Models  เปนตน228

 
องคประกอบของรูปแบบ 
     จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ  พบวา     ไมปรากฏมีหลักเกณฑตายตัววา  
รูปแบบนั้นตองมีองคประกอบอะไรบางอยางไร     สวนใหญจะขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของเรื่อง
หรือปรากฏการณที่ผูสนใจดําเนินการศึกษา   สวนการกําหนดองคประกอบรูปแบบในการศึกษา
และทําความเขาใจเกีย่วกบัการจัดองคกรและการบริหารจัดการ (The Model of Organization and 
Management) นั้น    ตามแนวคิดของ บราวนและโมเบริก (Brown and Moberg) ไดสังเคราะห
รูปแบบขึ้นมา  จากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ 
(Contingency Approach) และองคประกอบ  โดยรูปแบบประกอบดวย 
     1. สภาพแวดลอม (Environment) 
     2. เทคโนโลยี  (Technology) 
     3. โครงสราง (Structure) 
     4. กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision 
Making)229  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

  228 Schwirian,  (1982) : 70 - 72, อางถึงใน สมาน  อัศวภูมิ, (2537),15. 
  229 Brown and Moberg. Organization Theory and Management. A Macro 

Approach, (n.d.,1980) : 17. 
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  รูปแบบการศึกษาและการทําความเขาใจเกี่ยวกบั  การจัดองคกรและการบริหารของ 
Brown and Moberg  มีลักษณะดังแผนภูมิที่  16 

 
 
 
 
 
 
     
 
     

สภาพแวดลอม 

โครงสราง เทคโนโลย ี

กระบวนการจัดการ การตัดสินใจสัง่การ 

 
แผนภูมิที่  16 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ (Systems/Contingency Model)   ของ   

Brown and Moberg   
ที่มา : Brown and Moberg. Organization Theory and Management. A Macro 
Approach, (1980) : 17. 
 
 
คุณลักษณะของรูปแบบที่ด ี
     คีฟส (Keeves)  กลาววา  รูปแบบทีใ่ชประโยชนได ควรจะมีขอกําหนด (requirement)  
4  ประการ คอื    
     1. ประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (structural relationship) มากกวา
ความสัมพันธที่เกี่ยวเน่ืองกันแบบรวม ๆ (associative relationship) 
     2. ควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้น   ซึ่งสามารถตรวจสอบไดโดย
การสังเกต  ซึง่สามารถที่จะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษได 
     3. ควรตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชงิเหตผุลของเรื่องทีศ่ึกษา    ดังนั้นนอกจาก
รูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณไดแลว  ควรใชอธิบายปรากฏการณไดดวย 
     4. ควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม  และสรางความสัมพันธของตัวแปร
ในลักษณะใหม  ซึ่งเปนการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา230

 
                                          

  230 J.P.Keeves, Educational research, methodology and measurement : An 
international Handbook  (Oxford : Pergamon Press, 1988) : 560. 
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การทดสอบรูปแบบ 
     คีฟส (Keeves) ไดกลาววา  ปญหาที่เปนอันตรายอยางสําคัญในการสรางหรือพัฒนา
รูปแบบทางการวิจัยการศึกษาคือ   การสรางรูปแบบขึน้มาเพื่ออธิบายเทานั้น   ไมไดมีการนําไป
ทดสอบรปูแบบใหไดขอมูลเชิงประจักษเปนที่ยอมรับ  ฉะนั้นการสรางรูปแบบที่ดีตองมีการทดสอบ 
รูปแบบควบคูไปดวย  ในการทดสอบรูปแบบทางสังคมและพฤติกรรมศาสตรนั้น   จะมีขอมูลเชงิ
ปริมาณและตวัเลขทางสถิตแิสดงอยางชัดเจน  แตในการทดสอบรูปแบบทางการศกึษาบางเรื่อง
ยังมีขอจํากัด  ไมสามารถกระทําไดชัดเจนในเชิงสถิติ231

     อีสเนอร (Eisner) ไดเสนอแนวคิดของการทดสอบหรือการประเมินโดยใชผูทรงคณุวุฒิ
ในประเด็นที่ตองการสาระ  รายละเอียดทางเนื้อหามากกวาการทดสอบเชิงสถติิ  โดยเชื่อวา การ
รับรูที่เทากันจะเปนคุณสมบตัิพ้ืนฐานของผูรู ซึ่งแนวคิดในการประเมนิโดยผูทรงคณุวุฒิเปนดังนี ้
     1. การประเมินตามแนวทางนี้ ผูทรงคุณวุฒิจะเนนการวเิคราะหวิจารณอยางลึกซึ้ง
โดยเฉพาะในประเด็นที่ถูกนํามาพิจารณา  โดยไมเกี่ยวของกับวตัถปุระสงคและการตัดสินใจ แต
อาจจะมีการผสมผสานปจจัยตาง ๆ ในการพิจารณาเขาดวยกนั ตามวจิารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ  
โดยทั้งนี้เพ่ือใหไดขอสรุปทีเ่กี่ยวกบัประสทิธิภาพและคณุภาพของสิ่งที่ตองการประเมิน 
     2. การประเมินทีเ่ปนความเฉพาะทาง (specialization) ในเรื่องที่จะประเมิน   เปน
การพัฒนามาจากรูปแบบการวิพากษงานศิลป     ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย
ตองใชความรูความสามารถอยางแทจริง ไมสามารถวัดไดดวยเครื่องมือใด ๆ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาเทานั้นจะเขาใจอยางแทจริง รูปแบบนี้จึงเปนที่นิยมใชในวงการศึกษาทีต่องการความลึกซึ้ง
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเปนอยางมาก 
     3. รูปแบบที่ใชตวับุคคล     จะมีผูทรงคุณวฒิุเปนผูประเมิน    โดยใหความเชื่อถือ
ผูทรงคุณวุฒินั้น  มีความยุติธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี    โดยมาตรฐานและเกณฑในการพิจารณา
ของผูทรงคุณวุฒินั้นมาจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิโดยตรง 
     4. เปนรูปแบบทีย่อมใหความยดืหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิ ตาม
ความถนัดและความตองการ ตั้งแตการกาํหนดประเด็นสําคัญ การบงชี้ขอมูลที่ตองการ การเก็บ
รวบรวม  การประมวลผล  การวินิจฉัยขอมูล  และวธิกีารนําเสนอ 
 
 
 
 
 
                                          

  231 J.P.Keeves, Educational research, methodology and measurement : An 
international Handbook (n.p., n.d.) : 52. 
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การตรวจสอบรูปแบบ 
  จุดมุงหมายที่สําคัญของการสรางรูปแบบ     ก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้น        

ดวยขอมูลเชิงประจักษ   การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวธิี    ซึ่งอาจใชการวิเคราะหจากหลักฐาน
เชิงคุณลักษณะ (qualitative)  และเชิงปริมาณ (quantitative)    โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจาก
หลักฐานเชิงคณุลักษณะอาจใชผูเชีย่วชาญเปนผูตรวจสอบ  สวนการตรวจสอบโมเดลจากหลกัฐาน
เชิงปริมาณใชเทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ  2  อยาง คือ 
     1. การตรวจสอบความมากนอยของความสมัพันธ/ความเกี่ยวของ/เหตุผล ระหวาง
ตัวแปร 
     2. การประมาณคาพารามิเตอรของความสัมพันธดังกลาว     ซึ่งการประมาณคานี้
สามารถประมาณขามกาลเวลา  กลุมตวัอยาง  หรือสถานที่ได (Across Time, Samples, Sites)  
หรืออางอิงจากกลุมตวัอยางไปหาประชากรก็ได  โดยผลการตรวจสอบนําไปสูคําตอบ  2  ขอคอื 
     2.1   การสรางรูปแบบใหม  หรอื 
     2.2   การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม232

     ไอสเนอร (Eisner) ไดเสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใชผูทรงคุณวุฒิในบางเรื่อง
ที่ตองการความละเอียดออนมากกวาการวจัิยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อวาการรับรูที่เทากันน้ัน เปน
คุณสมบัติพ้ืนฐานของผูรู  และไดเสนอแนวคิดการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิไวดังนี ้
     1. การประเมินโดยแนวทางนี้   มิไดเนนผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายหรือวัตถุประสงค
ตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเปาหมาย (goal-based model)  การตอบสนองปญหาและความ
ตองการของผูเกี่ยวของตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (responsive model) หรือกระบวน 
การตัดสินใจ (decision making model) แตอยางใด แตการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจะเปนการ
วิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่นํามาพิจารณา ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวโยงกับวตัถุ 
ประสงคหรือผูที่มีสวนเกีย่วของกับการตัดสนิใจเสมอไป  แตอาจจะผสมผสานปจจัยในการพิจารณา
ตาง ๆ เขาดวยกัน    ตามวจิารณญาณของผูทรงคุณวฒิุ   เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกบั    คุณภาพ   
ประสิทธิภาพ  หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ทําการประเมิน 
     2. เปนรูปแบบการประเมินทีเ่นนความเชีย่วชาญเฉพาะทาง (specialization) ในเรื่อง 
ที่จะประเมิน   โดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลป (art criticism)  ที่มีความละเอียด 
ออนลึกซึ้ง  และตองอาศัยผูเชี่ยวชาญระดบัสูงมาเปนผูวินิจฉัย   เนื่องจากเปนการวัดคุณคา  ไม 
อาจประเมินดวยเครื่องวัดใด ๆ ได    และตองใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง   
ตอมาไดมีการนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึ้นใน
สาขาเฉพาะทีต่องอาศัยผูรูในเร่ืองนั้นจริง ๆ มาเปนผูประเมินผล  ทั้งนี้ เพราะองคความรูเฉพาะ 
สาขานั้น   ผูที่ศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซึ้ง 
                                          

  232 อุทุมพร จามรมาน, “โมเดล (Model),” วารสารวชิาการ 1,3 (มีนาคม 2541) : 23. 
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     3. เปนรูปแบบทีใ่ชตวับุคคล คอื ผูทรงคุณวฒิุเปนเครื่องมือในการประเมิน  โดยให
ความเชื่อถือวา ผูทรงคุณวฒิุนั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งน้ี มาตรฐานและเกณฑพิจารณา
ตาง ๆ นั้น  จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคณุวุฒินั้นเอง 
     4. เปนรูปแบบทีย่อมใหความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิ ตาม
อัธยาศัย  และความถนัดของแตละคน  นั

                                         

บตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่พิจารณา  การบงชี้
ขอมูลทีต่องการ  การเก็บรวบรวม  การประมวลผล  การวินิจฉัยขอมูล  ตลอดจนวิธีการนําเสนอ 
     ทั้งน้ี การเลอืกผูทรงคุณวฒิุจะเนนที่สถานภาพทางวชิาชีพ   ประสบการณ  และการ
เปนที่เชื่อถือ (high credit)  ของวิชาชีพน้ันเปนสําคัญ233

 
รูปแบบการตรวจสอบโดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (connoisseurship model) 
     รูปแบบการตรวจสอบโดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (connoisseurship model) เปนแนว 
คิดในการวิจัย โดยใชวิธใีนการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเปนแนวคิดของ ไอสเนอร (Eisner)234 
เปนผูพัฒนาแนวคิดนี้  ซึ่งเปนรูปแบบที่แตกตางไปจากการประเมินอ่ืน ๆ โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
     1. เปนรูปแบบทีมิ่ไดเนนสัมฤทธิผลของวตัถุประสงคตามรูปแบบการประเมินแบบ
อิงเปาหมาย (goal-based model) การตอบสนองปญหาและความตองการของผูที่เกี่ยวของตาม
รูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (responsive model)   หรือการรับกระบวนการตัดสินใจตาม
รูปแบบการประเมินแบบอิงการตัดสินใจ (decision making model) อยางใดอยางหนึ่ง   แตการ
ประเมินโดยผูรูหรือผูทรงคุณวุฒิ   จะเนนการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้ง    เฉพาะในประเด็นที่
ถูกนําขึ้นมาพจิารณา   ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวโยงกับวตัถุประสงคหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือกับ
กระบวนการตัดสินใจเสมอไป   แตอาจผสมผสานปจจัยในการพิจารณาตาง ๆ เขาดวยกัน  ตาม
วิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ     เพื่อใหไดขอสรุปเกีย่วกับคุณภาพ   ประสิทธภิาพ  หรือความ
เหมาะสมของสิ่งที่ทําการประเมิน 
     2. เปนรูปแบบการประเมินผลที่เนนความเฉพาะทาง (specialization)    ในเรื่องที่
ประเมิน โดยพัฒนามาจากการวิจารณงานศิลปะ (art criticism) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้งและ
ตองอาศัยผูเชีย่วชาญระดับสูงมาเปนผูวนิิจฉัย   เนื่องจากในการวัดคุณคา   ไมอาจประเมินดวย
เครื่องวัดใด ๆ ได นอกจากการใชวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิเทานั้น  ตอมาไดนํามาประยุกต 
ใชกับการศึกษาระดับสูง      ในสาขาเฉพาะที่ตองอาศัยผูรูในเรื่องน้ันจริง ๆ มาเปนผูประเมินผล  
รูปแบบนี้จึงเปนที่นิยมในการนํามาใชประเมินผลในวงการอุดมศึกษา  ที่ตองการความเชีย่วชาญ
เฉพาะทางเปนอยางมาก 

 
  233 Eisner E., “Educational connoisseurship and criticism : Their form and 

functions in Educational Evaluation,” Journal of Aesthetic Education (n.p.,1976) : 192-193. 
  234 Ibid., 192-193. 
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     3. เปนรูปแบบการประเมินทีใ่ชตัวบุคคลผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมินผล  
โดยเนนความเชื่อถือวา  ผูทรงคุณวุฒินัน้จะเที่ยงธรรมและมีวิจารณญาณที่ดี ทั้งน้ีมาตรฐานและ
เกณฑพิจารณาตาง ๆ นั้น  จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชาํนาญการของผูทรงคุณวุฒิ 
     4. เปนรูปแบบทีย่อมใหมีความยืดหยุน     ในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิ
ตามอัธยาศยัและความถนดัของแตละคน  นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญทีจ่ะพิจารณา การ 
บงชี้ขอมูลที่ตองการ    การเก็บรวบรวม    ประมวลและวินิจฉัยขอมูล   ตลอดจนวธิีการนําเสนอ  
ทั้งน้ีการเลือกผูทรงคุณวุฒิจะเนนที่สถานภาพทางวิชาชีพ   ประสบการณ   และความนาเชื่อถอื 
(high credibility) ของวิชาชพีน้ัน ๆ เปนสาํคัญ235

     การดําเนินการโดยวธิีอิงผูทรงคุณวุฒินีถ้ือวา  เปนการประเมินทางการศึกษาที่เรียกวา  
การวิพากษวจิารณทางการศึกษานั่นเอง   การวิพากษวิจารณตองอาศัยผูทรงคุณวุฒิติชม  วิธีนี้
นิยมใชมากในระดับอุดมศึกษาและมีความนาเชื่อถือได        เพราะถือวาเปนการตัดสินหรือการ 
วิพากษวิจารณโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูในศาสตรสาขาหรือวชิาชีพน้ัน ๆ เปนอยางดีเปน
สิ่งที่ยอมรับได236

     การจัดระบบระเบียบลวงหนา (advance organizers) วิธีนีค้ือ  “จุดการวิพากษวิจารณ” 
ไดแก  คานิยมและมโนทัศนที่ไดจากประเพณีหรือพิสัยการทํางานประจําและจากทฤษฎีโดยตรง
และโดยออม     เกี่ยวกับธรรมชาติของมาตรฐานในการประเมินคาและคุณภาพตาง ๆ    จุดการ
วิพากษวิจารณเหลานี้  สะสมอยูในตวัของผูทรงคุณวฒิุ  รวมทั้งพ้ืนฐานการศึกษาและการฝกฝน
ของผูทรงคุณวุฒินั้น ในลักษณะดังกลาวนี้เอง ผูทรงคณุวุฒิคือ “เครือ่งมือ” ในการวิจัยตามรูปแบบ
นั่นเอง  การวิจัยแบบนี้อาจใช   “เทคนคิเดลฟาย”   คือ  การสอบถามผูทรงคุณวฒิุกลุมหน่ึงและ
รายงานผลในลักษณะขอมูลยอนกลับ  และถามวา จะเปลี่ยนแปลงความเห็นเดิมหรือไม กลับไป 

                                          
  235 พรชุลี  อาชวอํารุง,  การวิจัยทางการอุดมศึกษา,  ภาควิชาอุดมศึกษา  คณะครุ

ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528, อางจาก  ประจวบ  สุขสมบูรณ,  “การสืบสอบแบบ
การตัดสินใจของอธิการบดีสถาบันราชภัฎ”   (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2543), 39. 

  236 C.F.Conrad and  R.F.Wilson, Academic programs review, ASHE-ERIC 
Higher Education Report, No.5  (1985), อางถึงใน  พันธศักดิ์  พลสารัมย,  “การพัฒนา
กระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริหารแบบมุงคุณภาพทั่วทั้งองคกร : 
กรณีศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”   (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2539), 52. 
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กลับมาหลาย ๆ ครั้งจนกวาจะเกิดความเหน็พองตองกันเปนเอกฉันท ในปญหาการวจัิยที่สอบถาม
แลว  ผูวิจัยจึงจะรวบรวมขอเสนอแนะ  ขอสรุป (ถามี) และอาจเขียนรายงานดวยก็ได237

     สรุป  การบริหารเชิงกลยุทธ (strategic management) ประกอบดวย  การกําหนด
กลยุทธหรือการวางแผนกลยุทธ  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  และการประเมินและควบคุมกลยุทธ  
ซึ่งเปนกระบวนการที่กําหนดขึ้น   เพ่ือใหองคกรมีทิศทางที่ชัดเจนและมุงทําในสิ่งที่เห็นวา   จะ
สามารถนําองคกรไปสูทิศทางที่วางไวบนพ้ืนฐานขอมูล  สภาพแวดลอมภายนอกภายในที่
เปลี่ยนแปลงที่รวบรวมและวิเคราะหโดยผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของ  ดังน้ันการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองคกรดังกลาว  ผูบริหารองคกรจะตองมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน สามารถกําหนดกลยุทธ
ที่ตองการจะบรรลุ  และจัดวางกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค    
สามารถวางแผนงาน  โครงการ  การจัดสรรทรัพยากร   การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร   และ
ออกแบบกระบวนการทํางานใหม    ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและนําเทคโนโลยีอันทันสมัย
มาประยุกตใช   เพื่อขับ เคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ 
 

เทคนิคการวเิคราะหองคประกอบ 
 
     ในการศึกษาวิจัยเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ  เปนวธิีการหนึ่งที่นิยมใชกบัการ
วิเคราะหขอมูลที่เปนกลุมของตัวแปร   

  อุทุมพร  จามรมาน   กลาวถึงขั้นตอนสาํคัญ  2  ขั้นตอนคือ   การสกัดองคประกอบ 
(factor extraction)   และการหมุนแกนองคประกอบ (factor rotation) การสกัดองคประกอบ  จะ
พยายามใหไดความแปรปรวนมากที่สุดสําหรับองคประกอบแตละตัว  หลังจากสกัดองคประกอบ
รวมของตวัแปรตาง ๆ ไดแลว   ก็จะทราบวา  ตวัแปรใดมีองคประกอบรวมกับตวัแปรใด  โดยดู
จากเมตริกซน้ําหนักองคประกอบ ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบแตละตวัแปร
ตาง ๆ เหลานั้น  องคประกอบใดสกัดไดกอนการหมุนแกน ในบางครั้งก็ยากแกการอานและการ
ตีความหมาย วตัถปุระสงคทีส่ําคัญประการหนึ่งของการวเิคราะหองคประกอบคือ  การหาองคประกอบ 
ที่มีความหมาย  องคประกอบที่ไดจะมีความหมายชัดเจน ก็ตอเม่ือประกอบดวยตวัแปรที่มีความ 
สัมพันธกันมากที่สุด และมีน้ําหนักมากตอองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเปนพิเศษ  หลังจาก 
สกัดตัวแปรมักพบวา    องคประกอบตวัแรก    จะอธิบายความแปรปรวนรวมระหวางตวัแปรได
มากกวาองคประกอบตวัตอมาตามลําดับ    องคประกอบตัวที่สอง   จะอธิบายความแปรปรวนที่
เหลือจากการอธิบายองคประกอบตวัแรก    องคประกอบตัวที่สาม  จะอธิบายความแปรปรวนที่
                                          

  237 พรชุลี  อาชวอํารุง,  เกณฑการประเมินสถาบันอุดมศึกษาไทย,  รายงานการ
สัมมนาสมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแหงประเทศไทย (Phi Delta Kappa-Thailand Chapter), 
27 - 42, 6 - 7 พฤศจิกายน 2538  โรงแรมรอยัลริเวอร, กรุงเทพฯ.  
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เหลือจากการอธิบายดวยองคประกอบ  2  ตัวแรก เชนน้ีเรื่อยไป   จากผลการสกดัองคประกอบ  
ในบางครั้งพบความสลบัซับซอนขององคประกอบ      ในกรณีที่ตวัแปรตวัหนึ่งมีน้ําหนัก (factor 
loading) บนองคประกอบมากกวา  1 ตวั     ยิ่งมีความสลับซบัซอนขององคประกอบมากเทาใด  
ความยุงยากในการแปลความหมายขององคประกอบและตัวแปรกมี็มากเทานั้น ดังนั้นจึงตองลด
ความสลบัซับซอนของตัวแปรใหต่ําลง  เพ่ือตัวแปรแตละตัวจะมีน้ําหนักบนองคประกอบเพียงตวั
เดียว  ซึ่งการลดความซบัซอนของตัวแปรลง  ทําไดโดยการหมุนแกนนั่นเอง238

 
แนวคิดการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) 

  การวิเคราะหองคประกอบ    เปนเทคนิคการวิเคราะหตวัแปรหลายตัว (multivariate 
statistical technique) เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธภายในระหวางตวัแปรตาง ๆ ที่สังเกตหรือวดั
ได  ซึ่งใชไดแทบทุกวงการวิชาการ  ไมวาจะเปนทางสงัคมศาสตรหรือวิทยาศาสตร239

 
ความหมายการวิเคราะหองคประกอบ 
     นักการศึกษาหลายคนไดใหความหมาย การวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis)   
ที่เหมือนกันและแตกตางกนัดังนี้ 
     กลัยา วานิชยบัญชา ใหความหมายของการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) 
คือ เทคนิคการวิเคราะหปจจัย  เปนเทคนิคการแบงกลุมตวัแปรหรอืรวมตวัแปรที่มีความสัมพันธ 
กันไวในกลุมเดียวกัน ตวัแปรที่ไมสัมพันธกันจะอยูตางกลุมกัน โดย  1 กลุมจะเรียกวา  1 ปจจัย  
โดยที่ตวัแปรที่อยูในปจจัยหรือกลุมเดียวกัน  จะมีความสัมพันธกันในทิศทางบวกหรือลบก็ได240

     โยธิน  คันสนยุทธร และ ชุมพร  ยงกิตติกุล  กลาววา  การวิเคราะหองคประกอบยึด
หลักวา ตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน เพราะตัวแปรเหลานั้นมีองคประกอบรวมกัน (common 
factors) ซึ่งสังเกตจากการจับกลุมของตวัแปร   หรือคาสัมประสิทธิค์วามสัมพันธระหวางตวัแปร  
สมมติเรามีตวัแปร  100  ตวั  และตวัแปรนั้นมีความสมัพันธกัน  แบงออกไดเปน  10  กลุม  ใน
แตละกลุมตัวแปรมีความสมัพันธกันสูง  ที่เปนเชนน้ีเพราะตวัแปรเหลานั้นมีองคประกอบรวมกนั  
ถาเราพบวา     องคประกอบรวมของตัวแปรเหลานั้นมีความสัมพันธกันสูง   เพราะฉะนั้นในการ
                                          

  238 อุทุมพร  จามรมาน, วิธีวเิคราะหตัวประกอบ  (กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจัยการศึกษา  
คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2532), 38 - 40. 

  239 สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ,  เทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร : หลักการ วิธีการและการประยุกต (กรุงเทพฯ : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2540), 331. 

  240 กัลยา  วานิชยบัญชา,  การวิเคราะหสถิติขั้นสูงดวย SPSS,  พิมพครั้งที่  3  
(กรุงเทพฯ : ธรรมสาร จํากัด, 2546), 202 - 204. 
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วิเคราะหขอมูลตาง ๆ อาจใชองคประกอบรวม 10 ตัวน้ันแทนตวัแปร 100 ตวัเปนการลดจํานวน
ขอมูลใหนอยลง  เพ่ือความสะดวกและประหยัดเวลาในการวิเคราะหขอมูล241

     สําราญ  มีแจง   กลาววา  การวิเคราะหองคประกอบเปนวิธีการที่จะอธิบายขอมูลให
งายขึ้น  ดวยการลดจํานวนตัวแปรใหนอยลง โดยการพยายามหาโครงสรางองคประกอบจํานวน
นอย ๆ ที่จะแทนตวัแปรจํานวนมาก ๆ  ในการวิเคราะหองคประกอบนั้น  ยึดหลกัการที่วา  การ
ที่ตวัแปรหรือขอมูลตาง ๆ มีความสัมพันธกัน ก็เพราะตัวแปรตาง ๆ เหลานั้นมีองคประกอบรวม 
กัน  สังเกตไดจากการจับกลุมของตัวแปรหรือคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางตวัแปร   ซึ่งจะมี
ความสัมพันธกันสูงเปนกลุม ๆ การที่เปนเชนนี้เพราะวา  ตวัแปรเหลานี้มีตวัประกอบรวมกันถา
พบวาตัวประกอบรวมและตัวแปรเหลานีมี้ความสัมพันธกันสูง  แทนที่จะใชตวัแปรจํานวนมาก ๆ 
อาจใชตวัประกอบรวมแทนตัวแปรเหลานีไ้ด  ซึ่งเปนการลดจํานวนขอมูลใหนอยละ242

     สุชาติ  ประสิทธิ์รฐัสินธุและลัดดาวัลย รอดมณี การวิเคราะหองคประกอบคือ เทคนิค
ทางสถิตทิี่ใชในการลดปริมาณขอมูลใหนอยละ (data reduction) เพ่ือใหงายตอความเขาใจ และ
ทําใหทราบถึงโครงสรางและแบบแผน (Structure and Pattern of Data) กลาวคือ เม่ือนักวิจัยมี
จํานวนตวัแปรสังเกตมาก ๆ หลายตวั และมีความไมสะดวกในการทีใ่ชตวัแปรจํานวนมากดังกลาว
มาวิเคราะห  เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบจะลดจํานวนตวัแปรเหลานั้นใหเหลอืนอยตวั โดย 
อาศัยโครงสรางและแบบแผนของความสัมพันธที่มีอยูในขอมูลหรือระหวางตวัแปร243

 
วัตถุประสงคของการวิเคราะหองคประกอบ 
     นักการศึกษาไดกลาวถึงวตัถุประสงคของการวิเคราะหองคประกอบไวดังนี ้
     กัลยา  วานชิยบัญชา กลาววา  วัตถุประสงคของการวิเคราะหปจจัยคือ 
     1. เพ่ือลดจํานวนตัวแปร    กรณีที่ผูวิจัยมีตวัแปรจํานวนมากและตวัแปรเหลานั้นมี
ความสัมพันธกัน  จะจัดกลุมที่มีความสัมพันธกันไวดวยกัน 
     2. เพ่ือนําตัวแปรหรือปจจัยที่สรางขึ้นมาใหมสําหรับการวิเคราะหทางสถิตติอไป 
     3. เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง (confirmatory)  เกี่ยวกบัการที่ผูวิจัยจะตองกําหนด
ความสําคัญหรือนํ้าหนักของตัวแปร   เชน     ตองการสรางดัชนีวัดประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน  ซึ่งจะพัฒนาจากตัวแปรหลาย ๆ ตวั 
                                          

  241 โยธิน  คันสนยุทธร และ ชุมพร  ยงกิตติกุล, การวิเคราะหองคประกอบของ
แบบทดสอบสมรรถภาพทางสมอง  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 30. 

  242 สําราญ  มีแจง,  สถิติขั้นสูงสําหรับการวิจัย,  พิมพครั้งที่  2  (กรุงเทพฯ : นิชิน
แอดเวอรไทซิ่งกรูฟ, 2546), 196. 

  243 สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ และ ลัดดาวัลย  รอดมณี,  เทคนิคการวิเคราะหตัวแปร
หลายตัวสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 2527), 114. 
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     4. เพ่ือศึกษาโครงสรางความสมัพันธของตวัแปรที่อยูในกลุมเดียวกัน    หรือปจจัย
เดียวกัน244

     สําราญ  มีแจง กลาววา วตัถุประสงคของการวิเคราะหองคประกอบนั้น ถาจะจําแนก
ตามโมเดลของการวิเคราะหองคประกอบจะพบวา การวิเคราะหตวัประกอบมีวตัถุประสงค 2 ขอ 
คือ 
     1. เพ่ือศึกษาวาตัวประกอบรวม  ที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธรวมกันระหวาง
ตัวแปรตาง ๆ โดยที่จํานวนตัวประกอบรวมที่หาได  จะมีจํานวนนอยกวาจํานวนตัวแปรน้ัน มีตัว
ประกอบรวมอะไรบาง  โมเดลน้ีเรียกวา  Exploration Factor Analysis Model 
     2. เพ่ือตองการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับโครงสรางของตัวประกอบวา ตัวประกอบ
แตละตวั  ประกอบดวยตวัแปรอะไรบาง  และตวัแปรแตละตวัควรมีน้ําหนักหรืออัตราความสมัพันธ 
กับองคประกอบมากนอยเพียงใด ตรงกับที่คาดคะเนไวหรือไม หรือสรุปไดวาเพื่อตองการทดสอบ 
วา ตวัประกอบอยางนี้ตรงกบัโมเดลหรือตรงกับทฤษฎีทีมี่อยูหรือไม  โมเดลนี้เรียกวา Confirmatory 
Factor Analysis Model245

     สุชาติ  ประสิทธิรฐัสินธุ กลาววา การใชเทคนคิวเิคราะหองคประกอบ (factor analysis) 
มีวัตถุประสงคที่สําคัญ  3  ประการคือ  
     1. เพ่ือหาองคประกอบรวม   อธิบายถึงความสัมพันธรวมกันระหวางตัวแปรตาง ๆ 
เรียกวา  Exploratory Factor Analysis 
     2. เพ่ือยืนยัน  สนับสนุน พิสูจน ตรวจสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับโครงสรางของขอมูล
หรือตัวแปรวา  มีองคประกอบรวมกันกี่ตวัประกอบ  อะไรบาง  และแตละตวัแปรมีความสัมพันธ
กับองคประกอบอยางไร  เรียกวา  Confirmatory Factor Analysis 
     3. เพ่ือนําโครงสรางของความสัมพันธระหวางองคประกอบและตวัแปรเหลานี้ไปใช
สรางคะแนนองคประกอบ (factor score) คะแนนที่ไดนีเ้ปรียบเสมือน คาของตวัแปรใหมทีป่ระกอบ 
ดวยตวัแปรเดิมหลาย ๆ ตวั  ที่เรียกวา  Composite Variable246

 
 
 
                                          

  244 กัลยา วานชิยบัญชา, สถติิสําหรับงานวิจัย, พิมพครั้งที่ 1   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 202 - 204. 

  245 สําราญ  มีแจง,  สถิตขิั้นสูงสําหรับการวิจัย,  196. 
  246 สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ,  เทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรับการวิจัย

ทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร : หลักการ วิธีการ และการประยุกต  (กรุงเทพฯ : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2537), 115. 
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     ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ  ไดรวบรวมและประมวลสรปุจุดมุงหมายของการวิเคราะห
องคประกอบจําแนกยอยไดหลายประการ ไดแก 
     1. ชวยบรรยายเกี่ยวกับพิสัย (domain) ที่ตองการศึกษา 
     2. ชวยตรวจสอบความสัมพันธระหวางตวัแปรที่ศึกษา 
     3. ชวยจัดประเภทของตวัแปร 
     4. วิเคราะหความสัมพันธรวม (functional relation) ระหวางตัวแปร 
     5. วิเคราะหโครงสรางองคประกอบ (factorial structure) ของตัวแปร ทีเ่ปนเกณฑ
และระบุตวัแปรที่จะเปนประโยชนในสมการถดถอย247

 
ประโยชนของการวเิคราะหองคประกอบ 
     นักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของการวิเคราะหองคประกอบ ไวดังนี้ 
     กัลยา  วานชิยบัญชา  ประโยชนของการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) มี
ดวยกัน  4  ประการคือ  
     1. ลดจํานวนตัวแปร  โดยการรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวใหอยูในปจจัยเดียวกัน  โดย
ถือวา ปจจัยใหมที่สรางขึ้นเปนตัวแปรใหมที่สามารถหาคาของปจจัยที่สรางขึ้นได เรียกวา factor 
score  จึงสามารถนําปจจัยดังกลาวไปเปนตัวแปรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติตอไป  เชน  การ
วิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ (regression and correlation analysis)  การวิเคราะหความ 
แปรปรวน (ANOVA)  การทดสอบสมมติฐาน (t-test, z-test) การวิเคราะหจําแนกกลุม (discriminate 
analysis) เปนตน 

  2. ใชในการแกปญหาที่ตวัแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะหความถดถอย มีความ 
สัมพันธกัน (multicolinearity) วิธีการอยางหนึ่งในการแกปญหา (multicolinearity) คือ  การรวม 
ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกันไวดวยกัน โดยการสรางเปนตวัแปรใหม หรือเรียกวา ปจจัย  โดย 
ใชเทคนิค Factor Analysis แลวนําปจจัยดังกลาวไปเปนตวัแปรอิสระในการวิเคราะหความถดถอย
ตอไป  เน่ืองจากปจจัยดังกลาวจะไมมีความสัมพันธกัน  จึงเปนการแกปญหา (multicolinearity)   

  3. ทําใหเห็นโครงสรางความสมัพันธของตวัแปรที่ศึกษา   เนื่องจากเทคนิค factor 
analysis จะหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation) ของตัวแปรทีละคู  แลวรวมตวัแปรที่สัมพันธ 
กันมากไวในปจจัยเดียวกนั    จึงสามารถวิเคราะหถงึโครงสรางที่แสดงความสมัพันธของตวัแปร
ตาง ๆ ที่อยูในปจจัยเดียวกันได   

  4. ทําใหสามารถอธิบายความหมายของแตละปจจัยไดตามความหมายของตัวแปร
ตาง ๆ ที่อยูในปจจัยนั้น  ทําใหสามารถนําไปใชในดานการวางแผนได248

                                          
  247 ส.วาสนา ประวาลพฤกษ, “การวิเคราะหองคประกอบ”,  ในเอกสารการสอน 

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ม.ป.ป.), 8 - 9. 
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ชนิดของตวัแปรหรือสเกลของขอมูลที่ใชในการวเิคราะหองคประกอบ 
     กัลยา วานิชยบัญชา กลาววา  ตัวแปรที่นํามาใชในการวิเคราะหองคประกอบ  จะตอง 
เปนขอมูลเชิงปริมาณหรือเปนสเกลแบงชวยและสเกลอัตราสวน   กรณีที่มีตัวแปรบางตวัเปนตวั
แปรเชิงกลุม คือ เปนสเกลแบงกลุม (nominal)  หรือสเกลอันดับ (ordinal scale)  จะตองเปลีย่น 
ตัวแปรเชิงกลุมใหอยูในรูปตัวแปรเทียม (dummy หรอื indicator variable)  กอน  คือตัวแปรเชิง
กลุมที่จะนํามาใชในการวิเคราะหปจจัยจะตองมีคาไดเพียง  2  คา คือ  0  กับ  1  เทานั้น249

     สุชาติ  ประสิทธิ์รฐัสินธุ และ ลัดดาวลัย  รอดมณี   กลาววา   ลักษณะของขอมูลที่จะ
นํามาใชในการวเิคราะหองคประกอบนั้นขึน้อยูกับเปาหมายและแบบของการวิเคราะหองคประกอบ  
ขอมูลที่ใชแบงออกเปน  3  ลักษณะ คือ 
     1. ขอมูลที่เปนตวัแปรแบงลักษณะของประชากรหรือตัวอยางที่ไดมาจากการสํารวจ 
เชน  อายุ  เพศ  การศึกษา  รายได    ขอมูลที่ใชคือ   ตัวแปรที่แสดงคาตาง ๆ ของลักษณะของ
ประชากร  ในการวิเคราะหตัวแปรประเภทนี้ เรียกวา  ประเภท  R (R-type factor analysis) ซึ่ง
เปนแบบที่ใชกันเปนสวนใหญ 
     2. ขอมูลที่เนนการวิเคราะหความคลายคลึงหรือความแตกตางกันของหนวย    ซึ่ง
อาจเปนบุคคลหรือวัตถุสิ่งของ (association between individuals or objects) แทนที่จะวิเคราะห 
ความสัมพันธหรือความไมสมัพันธกันระหวางตวัแปร ขอมูลทีต่องเตรยีมคือ ความสมัพันธระหวาง
บคุคลหรือวตัถุสิ่งของ  การวิเคราะหองคประกอบประเภทนี้   เรียกวา   Q-type factor analysis 
ซึ่งยังไมเปนทีแ่พรหลายในวงการวิจัยทางสังคมศาสตร 
     3. เปนการวเิคราะหตัวแปรที่เก็บจากบุคคล หรือวัตถุสิ่งของกลุมเดียวกนั  2  ครั้ง 
และนําเอาคณุสมบัติหรือตัวแปรมาวิเคราะห      การวิเคราะหองคประกอบประเภทนี้    เรียกวา  
การวิเคราะหปจจัยแบบ  3  ดาน (three-model factor analysis) ซึ่งยังไมเปนที่แพรหลาย250

 
เงื่อนไขของเทคนิคการวเิคราะหปจจัย 
     กัลยา  วานชิยบัญชา  กลาววา   เงื่อนไขของการวิเคราะหองคประกอบมีดวยกัน  5  
ประการ คือ  
     1. factor (F) และ  error (e)  จะตองเปนอิสระกัน 
     2. ตัวแปรที่นํามาจัดกลุม  ควรเปนตวัแปรเชิงปริมาณ และกรณีที่มีตัวแปรเชิงกลุม
ผสมอยูดวย  จะตองเปลีย่นตัวแปรเชิงกลุมใหอยูในรูปตัวแปรเทียม (dummy variable) กอน 
                                                                                                                       

  248 กัลยา วานชิยบัญชา, สถติิสําหรับงานวิจัย, 5. 
  249 เรื่องเดียวกนั, 203. 
  250 สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ และ ลัดดาวัลย  รอดมณี,  เทคนิคการวิเคราะหตัวแปร

หลายตัวสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร, 116. 
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     3. ความสัมพันธระหวาง factor และตัวแปรอยูในรูปเชิงเสน (linear) เทานั้น 
     4. สําหรับเทคนคิ  principal component analysis ตัวแปรแตละตัวหรือขอมูล  ไม
จําเปนตองมีการแจกแจงปกติ  แตถาตวัแปรบางตวัมีการแจกแจงคอนขางมาก และมีคาผิดปกต ิ
(outlier)  ผลลัพธทีไ่ดอาจจะไมถูกตอง 
     5. จํานวนขอมูล (case) ควรมากกวาจํานวนตวัแปร  ซึง่มักมีคําถามวา ควรมากกวา
กี่เทา  บางครัง้จะพบวา  ตองการใหจํานวนขอมูล (case) มากกวาจํานวนตวัแปรอยางนอย  10  
เทา251

 
ข้ันตอนการวิเคราะหองคประกอบ 
     กลัยา  วานชิยบัญชา  กลาววา  การนําเทคนิค  factor analysis วิเคราะหขอมูลเพ่ือ
จัดกลุมหรือจําแนกกลุมตวัแปร  แบงเปน  4  ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นท่ี 1 การตรวจสอบวาตวัแปรงตาง ๆ มีความสัมพันธกันหรือไม 
     ถาตัวแปรมีความสัมพันธกนัมากหรือมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ จะสามารถ
ใชเทคนิค  factor analysis ได   ถาตัวแปรไมมีความสัมพันธกันหรอืมีความสัมพันธกันนอย  ไม
ควรใชเทคนิค factor analysis  โดยการตรวจสอบทําได  2  วิธี ดังนี้ 
     1. วิธีการตรวจสอบโดยใชคาสมัประสิทธิส์หสัมพันธ   โดยการสรางเมทริกซแสดง
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรทุกคู 
     2. วิธทีี่ผูวเิคราะหสามารถตรวจสอบโดยใชสถิติ KMO 
     ข้ันท่ี 2 การสกัดปจจัย (factor analysis) 
     เปนขั้นตอนยอยของเทคนิค factor analysis วัตถุประสงคของการสกัดปจจัยคือ การ
หาจํานวน factor ที่สามารถใชแทนตวัแปรทั้งหมดทุกตัวได   หรือเปนการดึงรายละเอียดจากตวั
แปรมาไวใน  factor วิธีการสกัดปจจัยมีหลายวธิี วธิีที่นยิมมากที่สุดคือ วิธี  principal component 
analysis หรือ  PCA 
     ขั้นท่ี 3 การหมุนแกนปจจัย (factor rotation) 
     ในกรณีที่คา factor loading มีคากลาง ๆ ทําใหไมสามารถจัดตัวแปรวา    ควรอยูใน 
factor  ใดไดนั้น จะตองทําการหมุนแกน  ดั

                                         

งนั้น วัตถปุระสงคของการหมุนแกนปจจัยคือ เพ่ือให
คา factor loading ของตัวแปรมีคามากขึน้หรือลดลง จนกระทั่งทําใหทราบวา ตวัแปรน้ันควรอยู
ใน factor ใด  หรือไมควรอยูใน factor ใด  วิธีการหมุนแกนปจจัยมี  2  วิธีใหญ ๆ คือ 
     1. Orthogonal rotation  เปนการหมุนแกนปจจัยไปแลวยังคงทําให factor ตั้งฉาก
กันหรือเปนอิสระกัน  แตทาํใหคา factor loading เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

 
  251 กัลยา วานชิยบัญชา, สถติิสําหรับงานวิจัย, 11. 
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     2. Oblique rotation เปนการหมุนแกนปจจัยไปในลักษณะที่  factor ไมตั้งฉากกัน 
หรือ factor ไมเปนอิสระกนัน่ันเอง  แตทําใหคา factor loading  มากขึ้นหรือลดลง 
     ข้ันท่ี 4 การคํานวณคา  Factor score 
     เม่ือสามารถจัดตวัแปรที่มีจํานวนมากเหลือเปนกลุมตวัแปรไมกี่กลุม  สามารถคํานวณ 
หาคา factor score ของแตละ case ได  เชน    ถามี  2  factor  ก็สามารถคํานวณหาคา factor 
score  ของทัง้  2  factor ได และถือวาทั้ง  2 factor เปนตัวแปรใหมที่นําไปวเิคราะหตอไปได252

 
แนวคิดการวิเคราะหเสนทาง  (Path Analysis) 
     ปราณี  นิลกรณ  วา  การวิเคราะหเสนทางมีกําเนิดมาจากความพยายามที่จะนําการ 
วิเคราะหการถดถอยมาใชอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุและผลโดย Sewall Wright  เม่ือทศวรรษ 
2473 ปจจุบันการวิเคราะหเชิงเหตุและผลไดขยายไปใชตัวแบบสมการเชิงโครงสราง (structural 
equation modeling) แทน   อยางไรก็ตาม  การเขาใจหลักการวิเคราะหเสนทางจะชวยใหเขาใจ
ตัวแบบสมการเชิงโครงสรางที่มีความซับซอนไดงายขึ้น การวิเคราะหเสนทางเปนการนําตัวแบบ
ความสัมพันธในรูปของแผนภูมิ  และใชลูกศรแสดงการเปนเหตุและผล จะทําการถดถอยสําหรับ
ตัวแปรแตละตัวที่เปนตวัแปรตามกับตวัแปรอิสระ ที่ในตัวแบบถือวาเปนตวัแปรเหตุน้ําหนักที่ได
จากการถดถอย    จะถูกเปรียบเทียบกบัสัมประสทิธิส์หสัมพันธ     และมีการคํานวณคาตัวสถติิ
ภาวะสารูปสนิทดี (goodness-of-fit statistic) เปรียบเทียบตัวแบบที่เหมาะสมทีสุ่ด (best-fitting) 
การวิเคราะหเสนทางใชขอสมมติเบื้องตน    เชนเดียวกบัการวิเคราะหการถดถอย   แตจะไวตอ
การกําหนดตัวแบบ (model specification) มาก       เพราะถานําตวัแปรที่เกี่ยวของมารวมไวไม
ครบหรือไปนําตัวแปรที่ไมเกี่ยวของมารวมไว      จะทําใหเกิดผลกระทบตอสัมประสิทธิเ์สนทาง 
(path coefficients) มาก    ในการวิเคราะหเสนทาง    จะมีคําเฉพาะซึ่งแมจะเปนในความหมาย
เดียวกับที่เคยพบมาแลวในการวิเคราะหการถดถอย   แตใชคําแตกตางกันไป  จึงจะกลาวถึงคาํ
เฉพาะเหลานีเ้พ่ือใหเปนพ้ืนฐานตอความเขาใจหลักการของตัวแบบเสนทางตอไป253

     สําราญ  มีแจง   กลาววา   เทคนิคการวิจัยที่นํามาศกึษาความสัมพันธของตวัแปรใน
เชิงเหตุและผลนั้น  สามารถดําเนินการได  2  แนวทาง คือ การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยทีไ่ม 
ใชเชิงทดลอง  การศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผลดานการทดลอง   เปนวิธีทีมี่ประสิทธิภาพ  
เน่ืองจากเปนการศึกษาที่ไดผลที่ชัดเจน     มีการควบคุมความแปรปรวนและความคลาดเคลื่อน
ของตัวแปรไดอยางมีระบบ       แตมีขอจํากัดในการที่จะจัดทําหรือควบคุมตวัแปรที่เกี่ยวของให

                                          
  252 กัลยา วานชิยบัญชา, เรื่องเดียวกัน, 8 - 10. 
  253 ปราณี  นิลกรณ,  “วิธีการทางสถิติประยุกตในพฤติกรรมศาสตร”,  ในเอกสาร

การสอนวิชาการ  (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.), 1. 
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ครอบคลุมตัวแปรทั้งหมดได จึงตองอาศัยการวิจัยที่ไมใชการทดลองโดยการรวบรวมสารสนเทศ 
เชิงปริมาณและสารสนเทศเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณเพียงพอที่จะนํามาศึกษาความ 
สัมพันธในเชิงเหตแุละผล ซึง่เทคนคินี้เรียกวา การวเิคราะหเสนทาง (path analysis) การวเิคราะห
เสนทางหรือการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรในเชิงเหตุและผล เปนวิธทีี่มีพ้ืนฐานทางสถิติมา
จากการวิเคราะหการถดถอย (regression analysis) โดยอาศัยแผนภูมิและสมการ โครงสรางของ
แผนภูมิเปนหลักในการนํามาวิเคราะหและอธิบายความสัมพันธของตวัแปร    เหตทุี่มีตอตวัแปร
ผลทั้งในดานขนาดและทศิทาง    นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายความสัมพันธไดทัง้ความสัมพันธ
ทางตรงและทางออม    ซึ่งการวิเคราะหเสนทางในปจจุบันสามารถดําเนินการไดหลายวธิี   ตาม
แนวทางที่นักวิจัยคิดหรือพัฒนาขึ้น  แตพอสรุปได  2  แนวทาง คือ   การวิเคราะหเสนทางแบบ
ด้ังเดิมและการวิเคราะหดวยโปรแกรมเฉพาะทางคอมพิวเตอร 
     การวิเคราะหเสนทางแบบดั้งเดิม เปนวิธทีี่มีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธกีําลัง
สองนอยที่สุด     ซึ่งจะวิเคราะหคาพารามิเตอรจากการถดถอยสมการโครงสรางของทีละสมการ  
และการตรวจสอบความสอดคลองหรือความตรงของรูปแบบ 2 วิธี คือ วิธีของดันแคน (Duncan) 
ที่ตรวจสอบความสอดคลองหรือความตรงของรูปแบบ       ดวยการเปรียบเทียบคาสหสัมพันธที่
คํานวณจากสตูรสหสัมพันธของ เพียรสัน (Pearson Correlation) กับคาสหสัมพันธที่คํานวณมา
จากคาสัมประสิทธิ์เสนตรง  ซึ่งเรียกการวิเคราะหเสนทางแบบนีว้า    การวิเคราะหเสนทางแบบ 
PAR (Path Analysis with Correlation : PAR) สวนการตรวจสอบความสอดคลองอีกวิธีหนึ่งคอื  
วิธขีอง สเปซท (Specht)  ที่ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบดวยคา สถติิ Q  (Q Statistic) 
จึงเรียกการวิเคราะหเสนทางแบบนีว้า  การวิเคราะหเสนทางแบบ PAQ (Path Analysis with Q 
Statistic : PAQ) เน่ืองจากการวิเคราะหเสนทางแบบ  PAR  เปนวิธทีี่ตองคํานวณ คาความสอด 
คลองที่คอนขางยุงยาก  เพราะผูวิจัยตองคํานวณเองและไมมีการทดสอบนัยสําคญัทางสถติิของ
การตรวจสอบความสอดคลองหรือความตรงของรูปแบบ  ซ่ึงอาจทําใหเกิดความผดิพลาดในการ
อธิบายความหมายของรูปแบบได  จึงไมคอยเปนที่นยิมในปจจุบัน   จึงทําใหนักวิจัยนิยมใชการ
วิเคราะหเสนทางแบบ  PAQ  เปนสวนใหญ   
     สวนการวิเคราะหเสนทางดวยโปรแกรมเฉพาะทางคอมพิวเตอร      เปนเทคนคิการ
วิเคราะหคาพารามิเตอรดวยการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร  มาคํานวณการวิเคราะหเสนทาง
โดยเฉพาะ  ซึ่งปจจุบันมีมากมายหลายโปรแกรมดวยกัน  เชน โปรแกรมลิสคอมป (LISCOMP) 
โปรแกรมเอ็คซ (EQS)  โปรแกรมลิสเรล (LISREL) เปนตน   แตการวิเคราะหเสนทางที่ทันสมัย
และนักวิจัยใหความสนใจคือ การวิเคราะหเสนทางโดยโปรแกรมลิสเรล  หรือ PAL (Path Analysis 
with LISREL : PAL) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนําวิธีการประมาณคาพารามิเตอรหลาย ๆ วิธีมารวมไวใน
โปรแกรม “ลิสเรล”  โดยเฉพาะการประมาณคาดวยวิธคีวามเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood 
: ML) ที่สามารถประมาณคาพารามิเตอร  โดยวิเคราะหรวมทุกสมการในแผนภูมิไปพรอม ๆ กัน  
นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและผลที่เปนความสัมพันธยอนกลับ ซ่ึงการ
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วิเคราะหแบบดั้งเดิมไมสามารถวิเคราะหได    นอกจากนี้  โปรแกรมลิสเรลยังสามารถตรวจสอบ
ความสอดคลองหรือความตรงของรูปแบบไดหลายวิธี254

 
ความหมายการวิเคราะหเสนทาง 
     นักวิชาไดใหความหมายของการวิเคราะหเสนทางทีเ่หมือนกันและแตกตางกัน ดังนี้ 
     นงลักษณ  วิรัชชยั  กลาววา  การวิเคราะหเสนทางเปนวธิีการประยุกตการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณเพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผล    ระหวางตัวแปรเชิงปริมาณตามพื้น
ความรูทางทฤษฎีใหทราบวา  ตัวแปรที่เปนเหตุมีอิทธิพลตอตวัแปรทีเ่ปนผลในลักษณะใด  อิทธิพล
แตละประเภทมีปริมาณและทิศทางอยางไร  และเพื่อวิเคราะหตรวจสอบทฤษฎีวา รูปแบบความ 
สัมพันธเชิงเหตุและผลจากปรากฏการณจริง  สอดคลองหรือขัดแยงกับความสัมพันธตามทฤษฎี
ในชวงเวลาเดยีวกัน255

     สุชาติ  ประสิทธิรฐัสินธุ  กลาววา การวิเคราะหเสนทางเปนเทคนคิที่ผูวิจัยตองศึกษา
ความสัมพันธระหวางตวัแปรกับตวัแปรผล โดยเปดโอกาสใหตวัแปรเหตุแตละตวัมีผลเชิงสาเหตุ
ทางตรงและ/หรือทางออมตอตวัแปรผล       ตามกรอบแนวคิดที่ผูวจัิยเขียนเปนแผนภูมิเสนทาง 
(path diagram) หรือตามแบบสมการโครงสราง (structural equations) โดยมักจะใชแผนภูมิและ
สมการโครงสรางไปพรอม ๆ กัน256

     สําราญ  มีแจง กลาววา การวิเคราะหเสนทางมีลักษณะใหญ ๆ 3 ประการดวยกนัคือ 
  1. เปนเทคนิคทางสถิติที่อาศยัการประยุกตการวเิคราะหถดถอยพหุคูณ 
  2. เปนการศึกษาขนาดและทศิทางของความสัมพันธระหวางตวัแปรเหตุที่มีตอการ

แปรผลทั้งทางตรงและทางออม 
  3. ความสัมพันธเชิงเหตุและผลนี้ สามารถนาํมาเขียนอธิบายไดดวยรูปแบบจําลอง 

โมเดลและสมการโครงสรางตามรูปแบบจําลองที่สรางขึน้257

 
 

                                          
  254 สําราญ  มีแจง,  สถิตขิั้นสูงสําหรับการวิจัย, 63 - 64. 
  255 นงลักษณ  วิรัชชัย,  ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (LISREL) : สถิติวิเคราะห

สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2537), 40. 

  256 สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ,  เทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร : หลักการ วิธีการ และการประยุกต, 29. 

  257 สําราญ  มีแจง,  สถิตขิั้นสูงสําหรับการวิจัย, 65. 
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หลักการของสัมประสิทธ์ิเสนทาง 
     นงลักษณ  วิรัชชยั   กลาววา  รูปแบบแสดงอิทธิพลทางทฤษฎี   ผูวิจัยสามารถแยก
คาความสัมพันธระหวางตวัแปรในรูปแบบ  ®  ออกเปนผลรวมของพารามิเตอร      ตามทฤษฎี
สัมประสิทธิ์เสนทางได โดยที่สัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางตวัแปรสองตัวในโมเดล มีคาเทากับ
ผลบวกของอทิธิพลทางตรง (Direct Effect : DE)  อิทธิพลทางออม (Indirect Effect : IE) ความ 
สัมพันธเทียม (Spurious Relationship : SR) และอิทธพิลรวม (Joint Effect : JE) ที่ไมสามารถ
แยกไดวาเปนอิทธิพลแบบใด258

 
ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหเสนทาง 
     สําราญ  มีแจง  กลาววา  การวิเคราะหเสนทางมีขอตกลงเบื้องตนดังนี้ 

  1. ระดับของการวัดของตวัแปรตาง ๆ อยูในระดับตั้งแตมาตราอันตรภาคขึ้นไป 
  2. ตัวแปรตาง ๆ ตองมีความสมัพันธกันในเชิงเสนตรงเทานั้น   และเปนการแสดง

ความสัมพันธในแบบเหตุและผล 
  3. ตัวแปรแอบแฝง (residual variable) ในสมการถดถอยพหุคูณแตละสมการ ตอง 

มีการกระจายแบบสุม   ตวัแปรเหลานีต้องไมมีความสัมพันธกันเอง    และไมมีความสัมพันธกับ
ตัวแปรเกณฑของสมการนั้น ๆ ดวย 

  4. ความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลในโมเดลนี้     เปนเหตุและผลทางตรงทางเดียว
เทานั้น  ไมมีผลยอนกลบั (recursive)259

 
วิธีการวเิคราะหเสนทาง 

  สําราญ  มีแจง  วา  การวิเคราะหเสนทางหรือการศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผล
นั้น  มีวิธีวเิคราะห  4  วิธ ีคือ 

  1. การวิเคราะหตารางไขว (Cross Table Analysis)  เปนวิธีที่นักสังคมวิทยาใชใน
การศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลไวในตารางไขว ซึง่จะแจกแจง
ความถี่เปนคารอยละในแตละกลุมของตัวแปรที่เปนสาเหตุ     แลวทําการเปรียบเทียบคารอยละ
ระหวางกลุมที่มีตอตัวแปรผล   ตัวแปรเหตุตัวใดที่มีคารอยละสูงกวาตัวแปรเหตุตัวอ่ืน ๆ กแ็สดง
วา    ตัวแปรเหตุตัวนั้นมีความสัมพันธเชิงเหตุและผลตอตัวแปรผลมากกวาตัวแปรอ่ืน ๆ    การ
วิเคราะหตารางไขวนี้เปนวิธีที่งายและเปนวิธีที่สามารถวิเคราะหไดดีกับขอมูลที่อยูในมาตรานาม

                                          
  258 นงลักษณ  วิรัชชัย,  ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (LISREL) : สถิติวิเคราะห

สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร, 180. 
  259 สําราญ  มีแจง,  สถิตขิั้นสูงสําหรับการวิจัย, 73. 
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บัญญัติหรือมาตราเรียงลําดับ    แตถาเปนขอมูลที่อยูในมาตราอันตรภาค   จะตองนําขอมูลนั้น
มาจัดเปนกลุมเสียกอน ซึ่งจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดกลุมได จุดออนของการ
วิเคราะห ตารางไขวก็คือ  ไมสามารถบอกความสัมพันธเชิงเหตุและผลทางออมได 

  2. การวิเคราะหดวยโมเดลลอกลิเนียร (Loglinear Model) เปนวิธีการวิเคราะหทาง 
สถิติที่ใชศึกษาความสัมพันธเชิงเหตุและผล  ระหวางตัวแปรที่อยูในมาตรนามบัญญัติและมาตรา
เรียงลําดับ  การวิเคราะหดวยวิธีนี้จะตองทําการศึกษาทฤษฎี  แนวคิด เพ่ือสรางรูปแบบขึ้นตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยเสียกอน   แลวจึงทําการประมาณคาพารามิเตอรดวยการวิเคราะหการ
ถดถอย 

  3. การวิเคราะหเสนทางแบบดั้งเดิม (Classical Path Analysis)   เปนวิธีที่ตองทํา 
การศึกษาทฤษฎี  งานวิจัย  และแนวคิดตาง ๆ   เพื่อสรางรูปแบบตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
และมีการประมาณคาขนาดอิทธิพลหรือคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Path Coefficient : P) ดวยเทคนิค
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยประมาณคาจากการถดถอยตามสมการในรูปแบบที่กําหนด
ไวทีละสมการ     คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression Coefficient 
หรือ Beta Weight : β) ที่ไดจากสมการตาง ๆ ก็คือ    คาขนาดอิทธิพลทางตรงของตัวแปรตาม
รูปแบบ  ดังนั้นคาขนาดอิทธิพล (P) ของตัวแปรที่เปนสาเหตุตอตัวแปรที่เปนอิทธิพลทางตรง ก็ 
คือคา  β  ที่ปรากฏอยูในสมการพยากรณ 

  4. การวิเคราะหเสนทางดวยโปรแกรมเฉพาะ   หรือการวิเคราะหเสนทางสมัยใหม 
(modern path analysis)  เปนการวิเคราะหเสนทางที่สามารถวิเคราะหไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
โดยตรง  ไมตองทําการวิเคราะหดวยมือเหมือนการวิเคราะหดวยวิธีอ่ืน ๆ ดังกลาวขางตน260

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
  260 สําราญ  มีแจง,  สถิตขิั้นสูงสําหรับการวิจัย, 71 - 72. 
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สรุป 
 

     จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการบริหารเชิงกลยทุธ สําหรับโรงเรียน
ขนาดเลก็นั้น  กระบวนการบริหารที่มีประสิทธภิาพจะสงผลถึงความสาํเร็จของการบริหารโรงเรียน 
ซึ่งมีองคประกอบตาง ๆ เปนตวับงชีข้องรูปแบบในการบริหารเชิงกลยุทธ      โดยยึดหลักความ
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ซึ่งเปนหนวยงานทางการศกึษาที่มีภารกจิหลักในการจดัการศึกษาใหมีคุณภาพ   ซึ่งการจัดการ 
ศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดนั้น    ผูบริหารโรงเรียนตองใชกระบวนการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ   โดยใชกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ ประกอบดวย   การวางแผนหรือการสราง
กลยุทธจากการมีสวนรวมที่สอดรับกับนโยบายของหนวยเหนือ      บนพื้นฐานสภาพแวดลอมที่
แตกตางกัน    การกําหนดกลยุทธจากโอกาสและจุดแข็งของสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน
ตามบริบทของโรงเรียน  การปฏิบตัิตามกลยุทธหรือการนํากลยุทธไปปฏิบตัิ   โดยมีการยืดหยุน
ตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหกลยุทธที่กําหนดขึ้นเปนความจริงและประสบความสําเร็จตามตองการ  
การประเมินหรือควบคุมกลยุทธ เพ่ือเปรียบเทียบระหวางผลงานทีว่ดัไดและผลงานที่วางแผนไว  
การติดตามและตรวจสอบ  วิเคราะหปญหา   กําหนดแนวทางปรบัปรุง   และพัฒนาใหกลยุทธที่
กําลังดําเนินอยูใหบรรลุเปาหมายและบรรลุวตัถปุระสงค  ซึ่งตองอาศัยหลักแนวคดิ ทฤษฎตีางๆ 
เปนกรอบสําหรับการดําเนินงาน รวมถึงความตั้งใจทุมเทมุงม่ันในการพัฒนาของผูบริหาร  คณะ
ครู บุคลาการทางการศึกษา และผูที่มีสวนเก่ียวของ อีกทั้งรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ ชวยให
โรงเรียนมีวตัถุประสงคและกําหนดทิศทางในอนาคตทีช่ดัเจนและจะนาํไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารเชงิกลยุทธ   ซึ่งหมายถึงความเจริญกาวหนาดานการศึกษาของประเทศสืบไป 
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บทที่   3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

     การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก” มีวัตถุประสงค
เพ่ือวิเคราะหองคประกอบ และสรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
สําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเปนการวิจัยที่ใช
วิธีการวิจัยโดยรวม (mixed methodology)261     โดยขั้นตอนแรก  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research)     และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  
วัตถุประสงค คือ  1)  เพ่ือทราบองคประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
2)  เพ่ือทราบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยในการดําเนินการวิจัย  
ผูวิจัยจําแนกเปนสองสวนคือ  สวนที่หน่ึง : ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และ สวนที่สอง : ระเบียบ
วิธีวิจัยและสรุปยอ  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

ข้ันตอนการดําเนินการวจิัย 
 
     เพ่ือใหการวจัิยดําเนินไปตามระเบียบวธิวีิจัย  และสอดคลองกับวตัถุประสงคของการ
วิจัยที่กําหนดไว  ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนดําเนินการวิจัยไว  3  ขัน้ตอน คือ 
ข้ันตอนที่   1  การจัดเตรียมโครงการวจิัย 
     ผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวจัิยอยางเปนระบบตามระเบยีบวธิีการดําเนินการวิจัย  เริ่ม 
ตนดวยการศกึษาสภาพปญหาและความจําเปนของการบริหารเชิงกลยุทธสําหรบัโรงเรียนขนาด
เล็ก  ดวยการศึกษาวิเคราะห   สังเคราะห  แนวคิด  ทฤษฎี   และวรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ 
จากตํารา  เอกสารวิชาการ  ขอมูลสารสนเทศ  งานวิจัยตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศจาก
สื่อหลากหลายทั่วไปและสือ่อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย  จัดทําโครงราง
การวิจัย  นําเสนออาจารยที่ปรึกษา  และสอบปกปองโครงรางการวจัิย  โดยขั้นสุดทายของขั้นนี้  
เปนการปรับแกไขโครงรางการวิจัยตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกปองโครงรางการ
วิจัย และขออนุมัติบัณฑติวทิยาลัยเพื่อดําเนินการทําวจัิย 

                                          
  261 Abbas Tahakkori and Charles Tedlie,  Mixed Methodology : Combining 

Qualitative and Quantitative Approaches  (Thousand Oaks, California : Sage, 1998) : 21 - 25. 
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ข้ันตอนที่   2  การดําเนินการวิจัย 
     การดําเนินการวิจัยเพ่ือตอบคําถามการวิจัย  ขอ 1 “องคประกอบของการบริหารเชิง 
กลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  มีปจจัยใดบาง”  และ  ขอ  2  “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเปนอยางไร”   ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยเปน  3  
ขั้น ดังนี้ 
     ข้ันท่ี 1 วิเคราะหองคประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก  ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
     1.1 ศึกษา  วิเคราะห  และสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ การบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
     1.2 ศึกษา  วิเคราะห   งานวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็กทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 
     1.3 นาํขอสรุปที่ไดมาสังเคราะห (content synthesis) เปนองคความรูเกี่ยวกับ
การบริหารเชงิกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก       เพ่ือใชเปนกรอบในการสรางแบบสอบถาม 
(questionnaire) 
     1.4 นําบทสรุปองคประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก  จากการวิเคราะหเอกสาร  มาวิเคราะหและสังเคราะห (content synthesis)  เพ่ือสรุป
เปนตวัแปร  เพ่ือนําไปสรางเปนกระบวนคําถามของแบบสอบถาม 
     ข้ันท่ี 2 การรางรูปแบบ  ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
     2.1 นําตัวแปรองคประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก  พัฒนาเปนเครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถาม (questionnaire) 
     2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ดวยดัชนีความสอดคลองที่เรยีกวา IOC (Index of Item-
Objective Congruence)   ซึ่งพิจารณาคา IOC ที่มากกวา  0.5  ขึ้นไป  โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน   
5  คน 
     2.3 ทดลองใช (try out) กบักลุมตัวอยางทีไ่มใชกลุมตวัอยางเดียวกับการวิจัย
ครั้งนี้  จํานวน  10  โรงเรียน  รวมผูใหขอมูลจํานวน  40  คน   รวบรวมขอมูลทัง้หมดวิเคราะห
หาคาความเชือ่ม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม    ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-
coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)262 ไดคาความเชื่อม่ัน  0.985 

                                          
  262 Lee J.Cronbach,  Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York : 

Harper & Row, 1984), 126. 
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     2.4 นําแบบสอบถามที่จัดทําสมบูรณไปเกบ็ขอมูลกับหนวยวิเคราะห (unit of 
analysis) คือ โรงเรียนขนาดเล็ก รวมจํานวนทั้งสิ้น  155  โรงเรียน รวบรวมขอมูลแลววเิคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)   เพ่ือไดองคประกอบรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยทุธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
     ขั้นท่ี 3 การพัฒนารูปแบบ 
     3.1 รางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยหาความ 
สัมพันธเชิงสาเหตุของรูปแบบ  โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ (paths 
analysis) 
     3.2 นํารางรูปแบบไปเขาโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือศึกษาดูความสอดคลองของ 
ขอมูลเชิงประจักษและโมเดลที่ไดจากการศึกษาของผูวิจัย  ไดรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่  2 
     ข้ันที่ 4 ตรวจสอบรูปแบบทีเ่หมาะสม 
     ผูวิจัยนํารางองคประกอบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไดจากการพัฒนารูปแบบในขั้นที่  3  มาตรวจสอบและเพิ่มความเชื่อถือในการสรางรูปแบบที่
เหมาะสม นําองคประกอบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กมายืนยันดวย
วิธีการสัมภาษณโรงเรียนดีเดนขนาดเล็ก จํานวน  15  โรงเรียน โดยใหผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณา
ประเด็นความถูกตอง  ความเหมาะสม  ความเปนไปได  และการนําไปใชประโยชนพรอมทั้งให
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสมตอไป 
     จากรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยขางตน สามารถสรุปได ดังแผนภูมิที่  16 
ข้ันตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย 
     ผูวิจัยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูล  สรุปขอคนพบที่ไดจากการวิจัย  อภิปรายผล 
และขอเสนอแนะ  หลังจากนั้นจัดทํารางรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ นําเสนอคณะกรรมการ 
ควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  จัด 
พิมพรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ  เสนอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือขอ
อนุมัติใหเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ 
ศึกษา  
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ข้ันตอนการดําเนินการวจิัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นการวิจัย ขั้นดําเนินการวิจยั ผลลัพธ 

ขั้นท่ี  1 
วิเคราะหองคประกอบ 
รูปแบบการบริหาร  
เชิงกลยุทธสําหรับ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ขั้นท่ี  2 
การรางรปูแบบ 

ขั้นท่ี  3 
การพฒันารูปแบบ 

ขั้นท่ี  4 
ตรวจสอบรูปแบบ 

ที่เหมาะสม 

ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
โดยใชวิธีวิเคราะหเอกสาร 

(Content Analysis) ตัวแปรองคประกอบ 
รูปแบบ การบริหาร

เชิงกลยุทธ 
สําหรับโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

สรางแบบสอบถามองคประกอบรูปแบบ  
การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

ตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถาม 
                - Content Validity โดยใชวิธี IOC  
                - Try out และหาคา Reliability 

สอบถามความคิดเห็นจากประชากร 

รางรูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยการหาความสัมพนัธเชิงสาเหตุ (Paths Analysis) 

โดยใชโปรแกรม 

รวบรวมขอมูลวิเคราะหองคประกอบโดยใชสถิติ 
(Exploratory Factor Analysis) 

รางองคประกอบรูปแบบ  
การบริหารเชิงกลยุทธ 

สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

สราง  ตรวจสอบ และยืนยันรูปแบบ 
การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

โดยการสัมภาษณ 
โรงเรียนดีเดนขนาดเลก็  15  โรงเรียน 

 

รางรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ 

สําหรับโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

รูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ 

สําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

ศึกษา วิเคราะหงานวิจัย 
ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

(Content Analysis) 

 
แผนภูมิที่  17  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
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ระเบียบวิธีวจิัย 
 

     เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนด
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย  ประชากร และ
กลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่ศึกษา  การสรางเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การสัมภาษณ  การ
วิเคราะหขอมูล  และสถิติที่ใชในการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
     การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research)  มีแผนแบบการวจัิยในลักษณะการศึกษาแบบกลุมตวัอยางเดียว   ตรวจ 
สอบสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, non experimental design)   ซึ่งสามารถเขียน
เปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
 
 
                                                                         O 
 
 
                                               R                         X 
 
    เม่ือ R หมายถึง  กลุมตวัอยางที่ไดจากการสุมแบบหลายขัน้ตอน 
      X หมายถึง  ตัวแปรตาง ๆ ที่นํามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษากลุมตวัอยาง 
 
แผนภูมิที่  18  แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 
 
 
ประชากร 
     การวิจัยครั้งน้ี  ประชากรประกอบดวย  โรงเรียนเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชโรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนตั้งแต  80 - 120  คน) ในปการ 
ศึกษา  2549  จํานวนทั้งสิ้น  12,828  โรงเรียน 
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กลุมตวัอยาง 
     ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้นี้กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ
นักเรียนตั้งแต  80 - 120  คน จํานวน  155  โรงเรียน โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
random sampling) โดยมีวธิีการสุม ดังนี้ 
     1. แบงเขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  20  เขตตรวจราชการ    ผูวิจัย
สุมจังหวัดในเขตตรวจราชการ  เขตละ  1  จังหวัด 
     2. หลังจากนั้นสุมเขตพ้ืนที่ในจังหวัด  1  เขตพ้ืนที่การศึกษา  ไดกลุมตัวอยาง
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวน  155  โรงเรียน 
     3. จากโรงเรยีน 155 โรงเรยีน    ผูใหขอมูลในครั้งนีเ้ปนบคุลากรในโรงเรียน ๆ ละ 4  
คน  ประกอบดวย   ผูอํานวยการโรงเรียน  จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูปฏิบัติ
หนาที่แทน จํานวน 1 คน และครูผูสอน จํานวน  2  คน รวมทั้งสิ้น  620  คน  โดยมีรายละเอียด  
ดังตารางที่  1 
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แสดงกลุมตวัอยางและผูใหขอมูล 
 
ตารางที ่  1  แสดงกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
 

ผูใหขอมูล 
เขตตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัด 

สํานักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ตัว 
อยาง 

ผู
อํานวย 
การ 

รอง      
ผูอํานวย 
การ 

ครู 
ผูสอน 

รวม
ผูให
ขอมูล 

เขตตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร (สวนกลาง) กรุงเทพมหานคร เขต  3 3 3 3 6 12 
เขตตรวจราชการที่  1 เชียงใหม เขต  1 10 10 10 20 40 
เขตตรวจราชการที่  2 พิษณุโลก เขต  3 9 9 9 18 36 
เขตตรวจราชการที่  3 อุทัยธานี เขต  1 13 13 13 26 52 
เขตตรวจราชการที่  4 นนทบุรี เขต  2 5 5 5 10 20 
เขตตรวจราชการที่  5 สิงหบุรี เขต  1 10 10 10 20 40 
เขตตรวจราชการที่  6 ราชบุรี เขต  2 10 10 10 20 40 
เขตตรวจราชการที่  7 สมุทรสาคร เขต  1 5 5 5 10 20 
เขตตรวจราชการที่  8 สมุทรปราการ เขต  1 2 2 2 4 8 
เขตตรวจราชการที่  9 ชลบุรี เขต  2 5 5 5 10 20 
เขตตรวจราชการที่  10 อุดรธานี เขต  2 10 10 10 20 40 
เขตตรวจราชการที่  11 กาฬสินธุ เขต  1 10 10 10 20 40 
เขตตรวจราชการที่  12 มหาสารคาม เขต  2 17 17 17 34 68 
เขตตรวจราชการที่  13 นครราชสีมา เขต  4 13 13 13 26 52 
เขตตรวจราชการที่  14 ศรีสะเกษ เขต  3 10 10 10 20 40 
เขตตรวจราชการที่  15 ชุมพร เขต  1 9 9 9 18 36 
เขตตรวจราชการที่  16 นครศรีธรรมราช เขต  2 6 6 6 12 24 
เขตตรวจราชการที่  17 ภูเก็ต เขต  1 2 2 2 4 4 
เขตตรวจราชการที่  18 ปตตาน ี เขต  1 2 2 2 4 4 
เขตตรวจราชการที่  19 สงขลา เขต 2 4 4 4 8 16 

รวม  20 155 155 155 310 620 
 
 
.  
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ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวจัิยครั้งนี้   ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศกึษา  
ซึ่งมีรายละเอยีด ดังนี้ 
     1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ   ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล   ไดแก 
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
     2. ตัวแปรทีศ่ึกษา คือ ตวัแปรที่เกี่ยวของกบัองคประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวคิดทฤษฎขีอง  สมยศ  นาวีการ,  พัชรา  ม่ังชม,  พักตรผจง  
วัฒนสินธและพสุ  เดชะรินทร,     สมชาย  ภคภาสนววิัฒน,    วัฒนา  วงศเกียรตริัตนและคณะ,  
สาโรจน  โอพิทักษชวีิน,  สพุานี  สฤษฎวานิช,  จินตนา  บุญบงการและณัฎฐพันธ  เขจรนันทน,  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, Sergiovanni, Bryson, Thompson และ Strickland  
ซึ่งบูรณาการการบริหารเชงิกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ประกอบดวย  3  ขั้นตอน ดังนี้ 
       2.1 การวางแผนเชิงกลยุทธ หมายถึง  กระบวนการพัฒนาเปาหมายของ
โรงเรียน  ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา  
โดยศึกษาสภาพของโรงเรียน  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนเพ่ือหาจุดออน จุดแข็ง
และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน  เพ่ือทราบเกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคที่สงผลตอ
การจัดการศึกษา  และกําหนดทิศทางของโรงเรียนโดยการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  และ
เปาหมายของโรงเรียน  ปจจัยสําคัญในการวางแผนคือ  การเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  
บุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย ไดแก  คณะครู  ผูปกครอง  ชุมชน  มีสวนรวมในการวางแผนเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน  สรางความมั่นใจในผลสําเร็จของการเรียนรูและผลสมฤทธิ์ของนักเรียน 
       2.1.1 การจัดโครงสรางและทรัพยากร หมายถึง  กระบวนการจัด
โครงสรางองคกรการบริหารจัดการในการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติ  โดยมีการกําหนด
สายการบังคับบัญชา  มีชองทางการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมคลองตัว  มีการแบงงานและจัดคน
ใหเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ  กําหนดกรอบงานที่ใชในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน  บุคลากร
ทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน  การจัดทรัพยากร หมายถึง  การจัดทรัพยากร
ใหกับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่อยูในแผนงาน  สงเสริมการผลิตสื่อ  อุปกรณที่มีคุณภาพ  และ
นวัตกรรมสมัยใหม  การจัดอาคารสถานที่  สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนที่เอ้ือตอการเรียนการ
สอน  รวมทั้งเนนย้ําการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 
       2.1.2 การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา หมายถึง การสํารวจ  ศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของสถานศึกษา  ทั้งในดานโอกาสและ
อุปสรรค  ประกอบดวย ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  ดานเทคโนโลยี  ดานเศรษฐกิจและดาน
การเมืองและกฎหมาย และสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาที่เปนผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา  จุดแข็งและจุดออนในดานโครงสรางและนโยบาย  ผลผลิตและบริการบุคลากร  
ประสิทธิภาพทางการเงิน  วัสดุทรัพยากร  และการบริหารจัดการเพื่อประเมินสถานภาพของ
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สถานศึกษา  โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 
Threats) 
       2.1.3 การกําหนดทิศทางของสถานศึกษา หมายถึง การกําหนดจุดหมาย
ปลายทางในอนาคตที่ทาทาย  โดยนําขอมูลจากการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา  เพ่ือ
กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิตหลัก  ผลลัพธ  และตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
       2.1.4 การบริหารบุคลากรและการอํานวยการ หมายถึง การจัดสรรบุคลากร  
การคัดเลือกบคุลากรเขาทํางานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ  สรางความชดัเจนเกี่ยวกบั
บทบาทในการรับผิดชอบ  ชี้แนะเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับตาง ๆ รวมทั้งการนิเทศแนะนําให
คําปรึกษา  สนับสนนุใหพัฒนา ความรู ทักษะดวยเทคนิควิธกีารตาง ๆ การจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติ 
งานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   การอํานวยการ หมายถึง  การมอบหมายความรบัผิดชอบใหแก
บุคลากร  สรางขวัญกําลังใจใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  เปดโอกาสใหแตละคนไดคิดอยาง
อิสระและแกไขความขัดแยง  กระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค  และมีพลังในการนําแผนไปสูการ
ปฏิบตัิใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
       2.1.5 การกําหนดกลยุทธของสถานศึกษา หมายถึง  การเลือกวิธีการ
ทํางานอยางมีทิศทางที่เหมาะสมที่จะนําไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค
และสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
     2.2 การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ หมายถึง  กระบวนการนําแผนงาน  โครงการ
ที่ไดวางไวเขาสูระบบการบริหารจัดการตามขั้นตอน และตารางเวลาที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติ
การประจําป  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ  การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
โดยผูบริหารจะเปนผูกระตุน  สนับสนุน  ใหคําแนะนํา  และอํานวยความสะดวก บุคลากรทุกคน
มีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  สรางความสัมพันธภายในหมูคณะ 
     2.3 การติดตามและประเมินผล หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนหลังจากการปฏิบัติตามแผน  รวมทั้งผลการดําเนินงานของโครงการ
เสร็จสิ้นแลว  เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานตอบสนองตอนโยบาย  ปรัชญา  และเปาหมายของ
โรงเรียนหรือไมเพียงใด  ดังนั้นโรงเรียนจะตองสรางระบบการประเมินแผนงานและโครงการ  
รวมทั้งการประเมินบุคลากร  และนําขอมูลที่ไดมาทบทวนการกําหนดนโยบาย  การจัดทํา
แผนงานและโครงการ  เพ่ือการปรับโครงสรางการปฏิบัติงานการบริหารเชิงกลยุทธ  และการ
เสริมแรงในการใหกําลังใจดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค
ตอไป 
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เครื่องมือใชในการวิจัย 
     ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน  3  ชนิด คือ 
     1. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 
     2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) 
     3. แบบตรวจสอบรายการ (check list) 
     แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) เพ่ือศึกษาวิเคราะหขอมูลและพัฒนา
รูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งแบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอ
คําถาม  2  ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  1)  เพศ  2)  อายุ  3)  วุฒิ
การศึกษา  4)  ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา  5)  ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน  
โดยกําหนดการตอบเปนแบบเลือกตอบ (check list) 
     ตอนที่ 2 การถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบ การบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งประกอบดวย ขอคําถาม  109  ขอ  เปนมาตราสวนประเมินคา 
(rating scale) ตามแบบของ ไลเคอรท (Likert scale)263  เปนการวัดความคิดเห็นที่แสดงออก   
ถึง การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  5  ระดับ คือ 
  ระดับ  5  หมายถึง  มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับมากที่สุด   

ม่ีคาน้ําหนักเทากับ  5  คะแนน  
ระดับ 4  หมายถึง  มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับมาก   

ม่ีคาน้ําหนักเทากับ  4  คะแนน  
ระดับ 3 หมายถึง  มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับปานกลาง   

ม่ีคาน้ําหนักเทากับ  3  คะแนน  
ระดับ 2 หมายถึง  มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับนอย   

ม่ีคาน้ําหนักเทากับ  2  คะแนน  
ระดับ 1 หมายถึง  มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับนอยที่สุด   

ม่ีคาน้ําหนักเทากับ  1  คะแนน  
   แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) ใชสําหรบัตรวจสอบรูปแบบ 

การบริหารเชงิกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน  15  โรงเรียน  เพ่ือตรวจสอบรูปแบบที่
เหมาะสม  ความถูกตอง  และการนําไปใชประโยชน      เพ่ือนํามาสรุปและปรบัปรุงรูปแบบใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 
 
                                          

  263 Rensis Likert, อางถึงใน พวงรตัน  ทวีรตัน, วธิีวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร, 114 - 115. 
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การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
     ในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ  เพ่ือนําไปศึกษาวิจัยในแตละขั้นตอน  มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 
     1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก  ดําเนินการดังน้ี  วิเคราะหเอกสาร (content analysis) จากตํารา  เอกสาร
แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  สังเคราะหองคความรู 
(content synthesis) เพ่ือใหเปนกรอบในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 
     2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  ไดจัดสรางและพัฒนาแบบสอบถาม
ชนิดจัดอันดับหาระดับ  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
     2.1 ประมวลองคความรูเกี่ยวกับ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก  จากการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร (content analysis)  การสังเคราะหองคความรู 
(content synthesis)  ประมวลผลทุกสวน  นํามาสรางแบบสอบถามภายใตการแนะนําและ
คําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
     2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม  นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  5 คน 
ตรวจสอบดวยเทคนิค  IOC (Index of item objective congruence) ปรับปรุง แกไข สํานวน
ภาษาที่ใช  ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงคและนิยามตัวแปร 
     2.3 ทดลองใช (try out) เคร่ืองมือการวิจัย   ผูวิจัยนําไปทดลองกับโรงเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยาง   แตมีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางทุกประการ  โรงเรียนละ  4  คน รวม  10  
โรงเรียน  โดยกระจายใหครบทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา (ชวงชั้นที่  1 - 2) คิดเปนแบบสอบ 
ถามจํานวนทั้งสิ้น  40  ฉบับ 
     2.4 หาคาความเช่ือม่ัน (reliability) ของเครื่องมือวิจัย  โดยรวบรวมแบบสอบ 
ถามที่ไดรับกลับคืนทัง้หมด นํามาหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชคาสมัประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) 
ตามวธิีการของ ครอนบาค (Cronbach)264  ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากบั  0.985 
     2.5 ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย  เปนแบบสอบถามฉบับสมบรูณ   นําไปใชกับ
กลุมตวัอยางทั่วประเทศตอไป 
 
 

                                          
  264 Lee J.Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3nd ed. (New York : 

Harper & Row Publisher, 1974) : 161. 
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     3. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview)  ผูวิจัยดําเนินการสราง
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  โดยการประมวลสรุปองคประการการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ไดจากการดําเนินการวิจัยในขั้นที่  1  และขั้นที่  2  เปนกรอบในการกําหนด
แบบสัมภาษณภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
     โดยการสรางเครื่องมือเพ่ือตรวจสอบและสรางรูปแบบที่เหมาะสม  โดยนําราง
องคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่  2  มาตรวจสอบและเพิ่มความนาเชื่อถือของ
การสรางรูปแบบที่เหมาะสม  โดยการนําเสนอรางองคประกอบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งที่ผูวิจัยไดพัฒนาจากขอมูลทั้งหมด  โดยวิธีการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิโรงเรียนบริหารกลยุทธดีเดนขนาดเล็ก จํานวน  15  โรงเรียน  โดย
นําเสนอรูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กใหผูทรงคุณวุฒนิไดพิจารณา
ประเด็นดานความถูกตอง  ความเหมาะสม  ความเปนไปได  การนําไปใชประโยชนและ
ขอเสนอแนะ  เพ่ือปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสม  ซึ่งผูวิจัยไดสรางเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) จํานวน  1  ฉบับ  ซึ่งประกอบดวย  2  ตอน 
     ตอนที่ 1 เปนการตรวจสอบรายการของความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบ 
     ตอนที่ 2 เปนขอเสนอแนะและการวิจารณรูปแบบทีไ่ด ภายใตคําแนะนําของอาจารย 

ที่ปรึกษา    แลวนําไปสัมภาษณผูบริหารเชิงกลยทุธดีเดนโรงเรียนขนาด
เล็ก  15  โรงเรียน 

     4. การวิเคราะหปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ  ผูวิจัยไดสรุปขอคิดเห็น  ขอวิจารณ 
และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิที่ไดจากการสัมภาษณ  มาปรับปรุงองคประกอบของรูปแบบ 
การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  เพ่ือใหไดรูปแบบที่เหมาะสม  มีความถูกตอง 
และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
     ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน คอื 
     1. ขอหนังสือนําจากบัณฑิตวทิยาลัยเพ่ือแจงผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  สถานศึกษา
ที่เปนกลุมตวัอยางในทุกขัน้ตอน 
     2. การเก็บขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  ผูวิจัยจัดสงและรบัคืน
แบบสอบถามดวยตนเองสําหรับโรงเรียนที่สามารถดําเนินการได แตสําหรับโรงเรียนที่ติดขัดดวย
ขอจํากัดดานความพรอมและเวลา  ไดใชวธิีการสงและรับคืนทางไปรษณียโดยวธิีการลงทะเบยีน 
     3. การเก็บขอมูลการสัมภาษณ (structured interview) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบ  การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยวิธีสัมภาษณโรงเรียนบริหาร
เชิงกลยุทธดีเดนขนาดเล็ก  จํานวน  15  โรงเรียน  โดยผูวิจัยดําเนินการดวยตนเอง 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
     เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทุก
ขั้นตอนและนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้ 
     1. การวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  โดยนําขอมูลมาสรุปเปนตัวแปรที่ศึกษา 
     2. การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ
อายุ  วุฒิการศึกษา  ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา  ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน  
โดยใชคาความถี่ (frequency) และ คารอยละ (percentage) 
     3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
คาสถิติ  คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับเกณฑการวิเคราะห
ขอมูลดานองคประกอบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  วิเคราะหขอมูลตาม
แนวคิดของ เบสท (Best)

แ

                                         

265 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
คาเฉลีย่  0.00 - 1.49 หมายถึง มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับนอยที่สุด 
คาเฉลีย่  1.50 - 2.49 หมายถึง มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับนอย 
คาเฉลีย่  2.50 - 3.49 หมายถึง มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับปานกลาง 
คาเฉลีย่  3.50 - 4.49 หมายถึง มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับมาก 
คาเฉลีย่  4.50 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับมากที่สุด 
     4. การวิเคราะหองคประกอบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ใช
สถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) และคาสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปร (correlation) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  การวิเคราะหรูปแบบ การบริหารเชิง 
กลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กใชคาสถิติทดสอบ (t-test) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(standard error)  และการวิเคราะหความสันพันธเชิงเสน (path analysis) ซึ่งพิจารณาจากคา 
Chi-Square คา Goodness-of-fit Indices (GFI) และคา Root Mean Squared Residual 
(RMR) เพ่ือศึกษาดูความสอดคลองของขอมูลเชิงประจักษและโมเดลที่ไดจากการศึกษาของ
ผูวิจัย  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
     5. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสมของรูปแบบ การ
บริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ใชคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) 
และฐานนิยม (Mode)  การวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
 
 

 
  265 John W.Best, Research in Education  (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall Inc., 1970) : 190. 
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การนําเสนอขอมูล 
     การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของตาราง
แผนภูมิและการพรรณนาตามลักษณะของขอมูล 
 

สรุป 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ  1)  องคประกอบของ การบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  2)  รูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ผูวิจัย
ไดดําเนินการตามขั้นตอน  4  ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนที่  1  การวิเคราะหองคประกอบ  ขั้นตอนที่  
2  การรางรูปแบบ  ขั้นตอนที่  3  การพัฒนารูปแบบ  ขั้นตอนที่  4  การตรวจสอบรูปแบบที่
เหมาะสม  ประชากรการวิจัยคือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  กลุมตัวอยางไดจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) ผูให 
ขอมูลคือ  ผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน และครูผูสอน  
2  คน รวมโรงเรียนละ  4  คน  กลุมตัวอยางทั้งหมด  155  โรงเรียน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น  620  
คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) แบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง (structured interview) และ แบบตรวจสอบรายการ (check list) การเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามความคิดเห็น  ใชวิธีเก็บรวบรวมดวยตนเองและสงทางไปรษณียโดยวิธีลงทะเบียน  
แบบสัมภาษณ  ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง  และแบบตรวจสอบรายการ  สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต 
(mean)   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation 
coefficient)  คาสถิติทดสอบ (t-test)   คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error)   การ
วิเคราะหองคประกอบ (exploratory factor analysis)  และการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสน 
(path analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  และการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
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บทที่  4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

     การวิจัยครั้งน้ีศึกษา การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใชเทคนิค
การวิจัยเชิงพรรณนา (quantitative research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
ผูวิจัยทําการสงแบบสอบถาม จํานวน  620  ฉบับ ไดรับคืนจํานวน  132  โรงเรียน  528  ฉบับ 
หรือคิดเปนรอยละ  85.16  และใชตารางประกอบคําบรรยาย  จําแนกการนําเสนอขอมูล
ออกเปน  3  ตอน  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
     ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 
การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Document analysis) ผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัแนวคิด  ทฤษฎีการ
บริหารเชิงกลยุทธสําหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก  
     ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
       2.1 การวิเคราะหขอมูล  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
       2.2 การวิเคราะหระดับความคดิเห็นเกี่ยวกบั    การบริหารเชิงกลยทุธ 
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
       2.3 การวิเคราะหองคประกอบ  การบริหารเชงิกลยุทธสําหรับโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
       2.4 การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบการบริหารเชิงกลยทุธ 
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
     ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบตรวจสอบรายการ 
       3.1 การวิเคราะหขอมูล จากการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
จากการสัมภาษณ 
       3.2 การสังเคราะหขอสรุป  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

174 
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ตอนที ่  1   การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 
    1.1 การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร 
      ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารเปนขอมูลเบื้องตนเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ  โดย
ศึกษาจากทฤษฎี  บทความงานวิจัย  และเอกสารทางวิชาการตาง ๆ เพ่ือรวบรวมศึกษาขอมูลที่
เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยยึดแนวการศึกษาตามแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สมยศ  นาวีการ,  พัชรา  ม่ังชม,  พักตรผจง  
วัฒนสินธ,  พสุ  เดชะรินทร,  สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน,  วัฒนา  วงศเกียรติรัตนและคณะ,  
สาโรจน  โอพิทักษชีวิต,  สุพานี  สฤษฎวานิช,  จินตนา  บุญบงการและอุทิศ  ขาวเธียร, เสนาะ  
ติเยาว,  ศิริวรรณ  เสรีรัตน,  เอกคณิน  ชุมวรฐายี,  สมบัติ  ธํารงธัญวงศ,  สมโชค  ชุมพล,  
ไพโรจน  ปยะวงษวัฒนา,  เซอรจิโอวานี (Sergiovanni),  ไบรสัน (Bryson), ทอปมสันและสตริค
แมน (Thompson and Strickland),  ไอรแลนและฮอสกิสสัน (Ireland and Hoskisson),  รอบ
บินสและโคลเตอร (Robbins and Coulter),  เดวิด (David),  ไรท  พริงเคิลและครอล (Wrigh, 
Pringle and Kroll)  ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
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ตารางที ่ 2 สรุปสาระสําคญัจากการศึกษาวเิคราะหแนวคิด  ทฤษฎี 
 
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
ความหมายของกลยุทธ      ผลการศึกษาพบวา  ความหมายของการบริหารกลยุทธ มีดังนี้ 

1.  กลยุทธคอื แผนเพ่ือใชเปนสิ่งที่กําหนดทิศทาง 
2.  กลยุทธเปนแนวทางที่จะกําหนดงานในอนาคตที่จะกาวเดินจาก 
    ที่หน่ึงไปอีกที่หนึ่ง 
3.  กลยุทธคอื การกําหนดฐานะหรือตําแหนง 
4.  กลยุทธคอื ทัศนภาพเนนความสําคญัในองคกร 
5.  กลยุทธคอื การดําเนินงานหรือกลวิธใีนการแขงขันเพ่ือเอาชนะ 
6.  กลยุทธคอื  แนวทางปฏิบัตทิี่ถูกออกแบบดวยการบูรณาการ 
     และการประสานจุดเดน 
7.  กลยุทธคอื  การกําหนดและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่จะ 
    ทําใหบรรลุภารกิจ  และเปาประสงคที่ตั้งไว 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
การบริหารเชงิกลยุทธ 1.  การตัดสินใจและการดําเนินการเพื่อใหไดผลตามที่องคกรกําหนด  

     ซึ่งเนนกระบวนการ 
2.   การตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ  นําไปสูการพัฒนาที่มี       
      ประสิทธิภาพ 
3.  กระบวนการที่เกี่ยวของกับการบริหารจากทุกฝายขององคกร 
4.  การกําหนดกลยุทธและปฏิบตัิตามกลยุทธ  และการควบคุม 
     ประเมินผล 
5.  การกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสม  มีการวางแผนกิจกรรม  เพื่อ 
     ใหองคกรมีสมรรถนะ 
6.  เปนเคร่ืองมือในการบรหิารองคกร  ยึดหลักการมีสวนรวม 
7.  ยดึหลักการวิเคราะหสภาวะแวดลอม  วิสัยทศัน  พันธกิจ และ 
     วัตถุประสงค 
8.  การตัดสินใจอยางมีระบบ  ที่จะมีผลกระทบตอองคกรในอนาคต 
9.  การกําหนดภารกิจ  วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรใน 
     ระยะสั้นและระยะยาว 
10. กระบวนการของการกําหนดทิศทาง  การกําหนดกลยุทธ  การ 
     ดําเนินกลยุทธ และการประเมินกลยทุธขององคกร 
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11. การวางแผนดําเนินการ  ชวยใหการบริหารมีประสทิธิภาพและ 
     เกิดประสิทธิผล 
12. การบริหารองคกรโดยรวมใหมีกลยุทธหลักและกลยทุธการแขงขัน 
13. การตัดสนิใจและลงมือปฏิบตัิของผูบริหาร  เปนการกําหนดการ 
     ดําเนินงานระยะยาวขององคกร 
14. เปนศาสตรและศิลปในการกําหนดกลยุทธ  การปฏิบัติตามกลยุทธ  
     และการประเมินผลกลยทุธ 
15. การตัดสนิใจภายใตสถานการณและสามารถทําใหองคกรบรรล ุ
     ถึงวัตถุประสงคของกิจการได 
16. กระบวนการทําซ้ําอยางตอเนื่องที่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
17. การดําเนินงานสอดคลองสัมพันธกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  
18. กระบวนการบริหารบรรลุตามภารกิจและเปาหมายขององคกร 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 19. กระบวนการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินงาน โดยพิจารณา 

     สภาพแวดลอม 
20. การเริ่มตนจากวิสัยทศัน  จุดประสงค  และกําหนดกลยุทธแลว 
     บริหารใหเหมาะสม 

ความสําคัญของการ
บริหารเชิงกลยุทธ 

1.  ชวยใหผูบริหารมีการตื่นตัวตอการเปลีย่นแปลง 
2.  ใหองคกรมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
3.  ใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร  ทําใหไดพัฒนาความคิด 
4.  ชวยยกระดับผลการปฏบิัติงาน  ทําใหองคกรบรรลเุปาหมาย 
5.  ชวยในการวางแผน  หาวิธีการที่ดีทีสุ่ด  โดยใหความสําคัญ 
     ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
6.  ชวยวเิคราะหบริบทสภาพแวดลอม 
7.  มีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
8.  ชวยใหองคกรรูวตัถุประสงคและภารกจิในอนาคตอยางชัดเจน 
9.  ชวยใหการดําเนินการสอดคลองกันในหนาที่ตาง ๆ  
10. ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
11. วิเคราะหผลการดําเนินงานตาง ๆ  
12. ชวยบริหารงานในองคกรในขอบเขตและลดความเสี่ยง 
13. มีสวนรวมในการบริหาร  พัฒนาความคิดและชวยลดการตอตาน 
14. มุงหวังความสําเร็จในการดําเนินงาน 
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15. ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและกําหนดทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน 
16. ชวยใหผูบริหารวางแผนลวงหนาทันตอเหตุการณ 
17. ชวยใหองคกรสามารถกําหนดจุดประสงค  และทิศทางการ  
      ดําเนินงานในอนาคตมคีวามชัดเจน 
18. ชวยลําดับความสําคัญในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและใช 
     ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนกลยุทธใน
โรงเรียน 

1.  การมีสวนรวมในการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
     โรงเรียน 
2.  ความคาดหวังของผูเกี่ยวของในการจดัการศึกษา 
3.  ติดตามกระบวนการปฏบิัติงานเพื่อหาทางแกปญหาและเปน 
     อุปสรรคตองาน 
4.  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคผลผลิตหลกั 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 5.  ดานเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิน่ 

6.  ดานสังคมและวัฒนธรรม  จํานวนประชากร  การคมนาคม  การ 
     สื่อสาร  และอาชีพ 
7.  ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
8.  ดานวัสดุอุปกรณ  ความพอเพียงและคุณภาพของวสัดุอุปกรณ 
9.  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะและกําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จที่ 
     บรรลถุึงวตัถุประสงคในแตละดาน 
10. ดานบุคลากร ไดแก ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรใน 
      โรงเรียน 

ประเมินสภาพของ  
โรงเรียน 

1.  กําหนดแนวทางในการดําเนินงานโดยพิจารณาการวิเคราะห 
     สภาพโรงเรียน 
2.  ระดมความคิดของผูมีสวนรวมใหโรงเรียน  พัฒนาเพื่อให 
     บรรลุเปาหมาย 
3.  ปรับเปลีย่นกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบาย 
4.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ใหพรอมใชงานและเปนปจจุบัน 
5.  มีงบประมาณและผูรับผิดชอบชัดเจนตอการปฏิบตังิาน 
6.  ขอความในกลยุทธกระตุนเราใจตอการปฏิบตัิงานและมีความ 
     เปนไปได 
7.  มีการสื่อสารใหบุคลากรเขาใจการดําเนินงานอยางชัดเจน 
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8.  บุคลากรมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและตัวชี้วัด 
     ความสําเร็จของงาน 
9.  โครงการและกิจกรรมมีการกําหนดที่ชัดเจนและมีผูรับผิดชอบใน 
     การดําเนินงาน 
10. ระดมทรัพยากรจากภายนอก  เพื่อนํากลยุทธที่สําคญัสูการปฏิบตั ิ

กําหนดทิศทางของ
โรงเรียน 

1.  ผูบริหารจัดทําโครงสรางองคกรและแผนภูมิการปฏิบัติงานอยาง 
     ชัดเจน 
2.  ปรับปรุงกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรอง 
3.  มีการจัดทํารายละเอียด  ภาระงานใหบุคลากรผูรับผิดชอบอยาง 
     ชัดเจน 
4.  บุคลากรทกุคนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
5.  จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 6.  มีการจัดอาคารสถานที่  บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ 

     การจัดการเรียนการสอน 
7.  สงเสริมจัดทําสื่ออุปกรณที่มีคุณภาพและมีนวตักรรมที่ทันสมัย 
8.  กําหนดบทบาทผูรบัผิดชอบใหทุกคนอยางชัดเจน 
9.  ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรมเปนไปตามวัตถปุระสงคหรือไม 

กําหนดกลยุทธใน
โรงเรียน 

1.  กําหนดเปาหมายผลผลติหลัก  ผลลัพธและตวัชีว้ัดสอดคลองกับ  
     เปาหมาย 
2.  ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
3.  สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงาน 
4.  มอบหมายงานใหบุคลากรตามความสามารถและความตองการ 
5.  จัดเรียงลําดับความสําคญัของภารกิจที่ไดพิจารณารวมกัน 
6.  นาํวิสัยทัศนที่กําหนดแลวใหผูมีสวนเกีย่วของรวมกันกําหนด 
     บทบาทหนาที่ 
7.  นําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมา 
     กําหนดเปนภาพของโรงเรียน 
8.  กาํหนดเปาหมายผลผลติหลัก ใหสอดคลองกบัวิสยัทัศน  พันธกิจ  
     และเปาประสงคของโรงเรียน 
9.  ใชกระบวนการมีสวนรวม  เพ่ือกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 
10. มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย  เปาหมาย  
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     และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
ปฏิบตัิตามกลยุทธของ
โรงเรียน 

1.  นําแผนงานและโครงการที่กําหนดมาดําเนินงาน 
2.  แตงตั้งผูรบัผิดชอบและบริหารงานตามขั้นตอนและปฏิทินที่กําหนด 
3.  ศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงาน 
     ของสถานศึกษา 
4.  วิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายทรพัยากรของสถานศึกษา 
5.  มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหา  อุปสรรคและหา 
     แนวทางแกไขรวมกัน 
6.  การปฏิบัติงานมุงสูประสิทธิภาพ  คณุภาพและความพึงพอใจ 
     รวมกัน 
7.  กําหนดเกณฑเชิงปริมาณ  เกณฑเชิงคุณภาพและการจัดทํา 
     รายละเอียดของเกณฑอยางชัดเจน 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 8.  จัดทําปฏิทินการปฏิบตัติามกลยทุธของโรงเรียนอยางชัดเจน 

9.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันทันตอเหตุการณ 
10. รวมมือกันปฏิบตัิงานเพื่อบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกัน 

ประเมินผลกลยุทธของ
โรงเรียน 

1.  ตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตาม 
     โครงการ 
2.  มีความรูความเขาใจในการประเมินกลยุทธของโรงเรียน 
3.  จัดทําแผน  ปฏิทิน  กํากับติดตามประเมินผลกลยทุธ 
4.  ทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการติดตามและ 
     ประเมินผล 
5.  กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
6.  กําหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ 
     ดําเนินงาน  ครอบคลุมตัวชี้วัด 
7.  ติดตามประเมินกลยทุธ  โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นตามปฏิทิน 
     ที่กําหนดไว 
8.  กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามและประเมินผล 
9.  รายงานผลใหครู  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษา และทุกฝาย 
     ที่เกี่ยวของทราบ 
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ตารางที ่ 2 สรุปสาระสําคญัจากการศึกษาวเิคราะหแนวคิด  ทฤษฎี 
 
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
ความหมายของกลยุทธ      ผลการศึกษาพบวา  ความหมายของการบริหารกลยุทธ มีดังนี้ 

1.  กลยุทธคอื แผนเพ่ือใชเปนสิ่งที่กําหนดทิศทาง 
2.  กลยุทธเปนแนวทางที่จะกําหนดงานในอนาคตที่จะกาวเดินจาก 
    ที่หน่ึงไปอีกที่หนึ่ง 
3.  กลยุทธคอื การกําหนดฐานะหรือตําแหนง 
4.  กลยุทธคอื ทัศนภาพเนนความสําคญัในองคกร 
5.  กลยุทธคอื การดําเนินงานหรือกลวิธใีนการแขงขันเพ่ือเอาชนะ 
6.  กลยุทธคอื  แนวทางปฏิบัตทิี่ถูกออกแบบดวยการบูรณาการ 
     และการประสานจุดเดน 
7.  กลยุทธคอื  การกําหนดและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่จะ 
    ทําใหบรรลุภารกิจ  และเปาประสงคที่ตั้งไว 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
การบริหารเชงิกลยุทธ 1.  การตัดสินใจและการดําเนินการเพื่อใหไดผลตามที่องคกรกําหนด  

     ซึ่งเนนกระบวนการ 
2.   การตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ  นําไปสูการพัฒนาที่มี       
      ประสิทธิภาพ 
3.  กระบวนการที่เกี่ยวของกับการบริหารจากทุกฝายขององคกร 
4.  การกําหนดกลยุทธและปฏิบตัิตามกลยุทธ  และการควบคุม 
     ประเมินผล 
5.  การกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสม  มีการวางแผนกิจกรรม  เพื่อ 
     ใหองคกรมีสมรรถนะ 
6.  เปนเคร่ืองมือในการบรหิารองคกร  ยึดหลักการมีสวนรวม 
7.  ยดึหลักการวิเคราะหสภาวะแวดลอม  วิสัยทศัน  พันธกิจ และ 
     วัตถุประสงค 
8.  การตัดสินใจอยางมีระบบ  ที่จะมีผลกระทบตอองคกรในอนาคต 
9.  การกําหนดภารกิจ  วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรใน 
     ระยะสั้นและระยะยาว 
10. กระบวนการของการกําหนดทิศทาง  การกําหนดกลยุทธ  การ 
     ดําเนินกลยุทธ และการประเมินกลยทุธขององคกร 
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11. การวางแผนดําเนินการ  ชวยใหการบริหารมีประสทิธิภาพและ 
     เกิดประสิทธิผล 
12. การบริหารองคกรโดยรวมใหมีกลยุทธหลักและกลยทุธการแขงขัน 
13. การตัดสนิใจและลงมือปฏิบตัิของผูบริหาร  เปนการกําหนดการ 
     ดําเนินงานระยะยาวขององคกร 
14. เปนศาสตรและศิลปในการกําหนดกลยุทธ  การปฏิบัติตามกลยุทธ  
     และการประเมินผลกลยทุธ 
15. การตัดสนิใจภายใตสถานการณและสามารถทําใหองคกรบรรล ุ
     ถึงวัตถุประสงคของกิจการได 
16. กระบวนการทําซ้ําอยางตอเนื่องที่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
17. การดําเนินงานสอดคลองสัมพันธกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  
18. กระบวนการบริหารบรรลุตามภารกิจและเปาหมายขององคกร 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 19. กระบวนการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินงาน โดยพิจารณา 

     สภาพแวดลอม 
20. การเริ่มตนจากวิสัยทศัน  จุดประสงค  และกําหนดกลยุทธแลว 
     บริหารใหเหมาะสม 

ความสําคัญของการ
บริหารเชิงกลยุทธ 

1.  ชวยใหผูบริหารมีการตื่นตัวตอการเปลีย่นแปลง 
2.  ใหองคกรมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
3.  ใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร  ทําใหไดพัฒนาความคิด 
4.  ชวยยกระดับผลการปฏบิัติงาน  ทําใหองคกรบรรลเุปาหมาย 
5.  ชวยในการวางแผน  หาวิธีการที่ดีทีสุ่ด  โดยใหความสําคัญ 
     ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
6.  ชวยวเิคราะหบริบทสภาพแวดลอม 
7.  มีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
8.  ชวยใหองคกรรูวตัถุประสงคและภารกจิในอนาคตอยางชัดเจน 
9.  ชวยใหการดําเนินการสอดคลองกันในหนาที่ตาง ๆ  
10. ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
11. วิเคราะหผลการดําเนินงานตาง ๆ  
12. ชวยบริหารงานในองคกรในขอบเขตและลดความเสี่ยง 
13. มีสวนรวมในการบริหาร  พัฒนาความคิดและชวยลดการตอตาน 
14. มุงหวังความสําเร็จในการดําเนินงาน 
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15. ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและกําหนดทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน 
16. ชวยใหผูบริหารวางแผนลวงหนาทันตอเหตุการณ 
17. ชวยใหองคกรสามารถกําหนดจุดประสงค  และทิศทางการ  
      ดําเนินงานในอนาคตมคีวามชัดเจน 
18. ชวยลําดับความสําคัญในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและใช 
     ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนกลยุทธใน
โรงเรียน 

1.  การมีสวนรวมในการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
     โรงเรียน 
2.  ความคาดหวังของผูเกี่ยวของในการจดัการศึกษา 
3.  ติดตามกระบวนการปฏบิัติงานเพื่อหาทางแกปญหาและเปน 
     อุปสรรคตองาน 
4.  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคผลผลิตหลกั 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 5.  ดานเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิน่ 

6.  ดานสังคมและวัฒนธรรม  จํานวนประชากร  การคมนาคม  การ 
     สื่อสาร  และอาชีพ 
7.  ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
8.  ดานวัสดุอุปกรณ  ความพอเพียงและคุณภาพของวสัดุอุปกรณ 
9.  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะและกําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จที่ 
     บรรลถุึงวตัถุประสงคในแตละดาน 
10. ดานบุคลากร ไดแก ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรใน 
      โรงเรียน 

ประเมินสภาพของ  
โรงเรียน 

1.  กําหนดแนวทางในการดําเนินงานโดยพิจารณาการวิเคราะห 
     สภาพโรงเรียน 
2.  ระดมความคิดของผูมีสวนรวมใหโรงเรียน  พัฒนาเพื่อให 
     บรรลุเปาหมาย 
3.  ปรับเปลีย่นกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบาย 
4.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ใหพรอมใชงานและเปนปจจุบัน 
5.  มีงบประมาณและผูรับผิดชอบชัดเจนตอการปฏิบตังิาน 
6.  ขอความในกลยุทธกระตุนเราใจตอการปฏิบตัิงานและมีความ 
     เปนไปได 
7.  มีการสื่อสารใหบุคลากรเขาใจการดําเนินงานอยางชัดเจน 
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8.  บุคลากรมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและตัวชี้วัด 
     ความสําเร็จของงาน 
9.  โครงการและกิจกรรมมีการกําหนดที่ชัดเจนและมีผูรับผิดชอบใน 
     การดําเนินงาน 
10. ระดมทรัพยากรจากภายนอก  เพื่อนํากลยุทธที่สําคญัสูการปฏิบตั ิ

กําหนดทิศทางของ
โรงเรียน 

1.  ผูบริหารจัดทําโครงสรางองคกรและแผนภูมิการปฏิบัติงานอยาง 
     ชัดเจน 
2.  ปรับปรุงกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรอง 
3.  มีการจัดทํารายละเอียด  ภาระงานใหบุคลากรผูรับผิดชอบอยาง 
     ชัดเจน 
4.  บุคลากรทกุคนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
5.  จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 6.  มีการจัดอาคารสถานที่  บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ 

     การจัดการเรียนการสอน 
7.  สงเสริมจัดทําสื่ออุปกรณที่มีคุณภาพและมีนวตักรรมที่ทันสมัย 
8.  กําหนดบทบาทผูรบัผิดชอบใหทุกคนอยางชัดเจน 
9.  ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรมเปนไปตามวัตถปุระสงคหรือไม 

กําหนดกลยุทธใน
โรงเรียน 

1.  กําหนดเปาหมายผลผลติหลัก  ผลลัพธและตวัชีว้ัดสอดคลองกับ  
     เปาหมาย 
2.  ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
3.  สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงาน 
4.  มอบหมายงานใหบุคลากรตามความสามารถและความตองการ 
5.  จัดเรียงลําดับความสําคญัของภารกิจที่ไดพิจารณารวมกัน 
6.  นาํวิสัยทัศนที่กําหนดแลวใหผูมีสวนเกีย่วของรวมกันกําหนด 
     บทบาทหนาที่ 
7.  นําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมา 
     กําหนดเปนภาพของโรงเรียน 
8.  กาํหนดเปาหมายผลผลติหลัก ใหสอดคลองกบัวิสยัทัศน  พันธกิจ  
     และเปาประสงคของโรงเรียน 
9.  ใชกระบวนการมีสวนรวม  เพ่ือกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 
10. มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย  เปาหมาย  
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     และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
ปฏิบตัิตามกลยุทธของ
โรงเรียน 

1.  นําแผนงานและโครงการที่กําหนดมาดําเนินงาน 
2.  แตงตั้งผูรบัผิดชอบและบริหารงานตามขั้นตอนและปฏิทินที่กําหนด 
3.  ศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงาน 
     ของสถานศึกษา 
4.  วิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายทรพัยากรของสถานศึกษา 
5.  มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหา  อุปสรรคและหา 
     แนวทางแกไขรวมกัน 
6.  การปฏิบัติงานมุงสูประสิทธิภาพ  คณุภาพและความพึงพอใจ 
     รวมกัน 
7.  กําหนดเกณฑเชิงปริมาณ  เกณฑเชิงคุณภาพและการจัดทํา 
     รายละเอียดของเกณฑอยางชัดเจน 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 8.  จัดทําปฏิทินการปฏิบตัติามกลยทุธของโรงเรียนอยางชัดเจน 

9.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันทันตอเหตุการณ 
10. รวมมือกันปฏิบตัิงานเพื่อบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกัน 

ประเมินผลกลยุทธของ
โรงเรียน 

1.  ตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตาม 
     โครงการ 
2.  มีความรูความเขาใจในการประเมินกลยุทธของโรงเรียน 
3.  จัดทําแผน  ปฏิทิน  กํากับติดตามประเมินผลกลยทุธ 
4.  ทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการติดตามและ 
     ประเมินผล 
5.  กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
6.  กําหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ 
     ดําเนินงาน  ครอบคลุมตัวชี้วัด 
7.  ติดตามประเมินกลยทุธ  โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นตามปฏิทิน 
     ที่กําหนดไว 
8.  กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามและประเมินผล 
9.  รายงานผลใหครู  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษา และทุกฝาย 
     ที่เกี่ยวของทราบ 
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ตารางที ่ 2 สรุปสาระสําคญัจากการศึกษาวเิคราะหแนวคิด  ทฤษฎี 
 
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
ความหมายของกลยุทธ      ผลการศึกษาพบวา  ความหมายของการบริหารกลยุทธ มีดังนี้ 

1.  กลยุทธคอื แผนเพ่ือใชเปนสิ่งที่กําหนดทิศทาง 
2.  กลยุทธเปนแนวทางที่จะกําหนดงานในอนาคตที่จะกาวเดินจาก 
    ที่หน่ึงไปอีกที่หนึ่ง 
3.  กลยุทธคอื การกําหนดฐานะหรือตําแหนง 
4.  กลยุทธคอื ทัศนภาพเนนความสําคญัในองคกร 
5.  กลยุทธคอื การดําเนินงานหรือกลวิธใีนการแขงขันเพ่ือเอาชนะ 
6.  กลยุทธคอื  แนวทางปฏิบัตทิี่ถูกออกแบบดวยการบูรณาการ 
     และการประสานจุดเดน 
7.  กลยุทธคอื  การกําหนดและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่จะ 
    ทําใหบรรลุภารกิจ  และเปาประสงคที่ตั้งไว 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
การบริหารเชงิกลยุทธ 1.  การตัดสินใจและการดําเนินการเพื่อใหไดผลตามที่องคกรกําหนด  

     ซึ่งเนนกระบวนการ 
2.   การตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ  นําไปสูการพัฒนาที่มี       
      ประสิทธิภาพ 
3.  กระบวนการที่เกี่ยวของกับการบริหารจากทุกฝายขององคกร 
4.  การกําหนดกลยุทธและปฏิบตัิตามกลยุทธ  และการควบคุม 
     ประเมินผล 
5.  การกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสม  มีการวางแผนกิจกรรม  เพื่อ 
     ใหองคกรมีสมรรถนะ 
6.  เปนเคร่ืองมือในการบรหิารองคกร  ยึดหลักการมีสวนรวม 
7.  ยดึหลักการวิเคราะหสภาวะแวดลอม  วิสัยทศัน  พันธกิจ และ 
     วัตถุประสงค 
8.  การตัดสินใจอยางมีระบบ  ที่จะมีผลกระทบตอองคกรในอนาคต 
9.  การกําหนดภารกิจ  วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรใน 
     ระยะสั้นและระยะยาว 
10. กระบวนการของการกําหนดทิศทาง  การกําหนดกลยุทธ  การ 
     ดําเนินกลยุทธ และการประเมินกลยทุธขององคกร 
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11. การวางแผนดําเนินการ  ชวยใหการบริหารมีประสทิธิภาพและ 
     เกิดประสิทธิผล 
12. การบริหารองคกรโดยรวมใหมีกลยุทธหลักและกลยทุธการแขงขัน 
13. การตัดสนิใจและลงมือปฏิบตัิของผูบริหาร  เปนการกําหนดการ 
     ดําเนินงานระยะยาวขององคกร 
14. เปนศาสตรและศิลปในการกําหนดกลยุทธ  การปฏิบัติตามกลยุทธ  
     และการประเมินผลกลยทุธ 
15. การตัดสนิใจภายใตสถานการณและสามารถทําใหองคกรบรรล ุ
     ถึงวัตถุประสงคของกิจการได 
16. กระบวนการทําซ้ําอยางตอเนื่องที่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
17. การดําเนินงานสอดคลองสัมพันธกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  
18. กระบวนการบริหารบรรลุตามภารกิจและเปาหมายขององคกร 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 19. กระบวนการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินงาน โดยพิจารณา 

     สภาพแวดลอม 
20. การเริ่มตนจากวิสัยทศัน  จุดประสงค  และกําหนดกลยุทธแลว 
     บริหารใหเหมาะสม 

ความสําคัญของการ
บริหารเชิงกลยุทธ 

1.  ชวยใหผูบริหารมีการตื่นตัวตอการเปลีย่นแปลง 
2.  ใหองคกรมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
3.  ใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร  ทําใหไดพัฒนาความคิด 
4.  ชวยยกระดับผลการปฏบิัติงาน  ทําใหองคกรบรรลเุปาหมาย 
5.  ชวยในการวางแผน  หาวิธีการที่ดีทีสุ่ด  โดยใหความสําคัญ 
     ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
6.  ชวยวเิคราะหบริบทสภาพแวดลอม 
7.  มีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
8.  ชวยใหองคกรรูวตัถุประสงคและภารกจิในอนาคตอยางชัดเจน 
9.  ชวยใหการดําเนินการสอดคลองกันในหนาที่ตาง ๆ  
10. ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
11. วิเคราะหผลการดําเนินงานตาง ๆ  
12. ชวยบริหารงานในองคกรในขอบเขตและลดความเสี่ยง 
13. มีสวนรวมในการบริหาร  พัฒนาความคิดและชวยลดการตอตาน 
14. มุงหวังความสําเร็จในการดําเนินงาน 
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15. ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและกําหนดทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน 
16. ชวยใหผูบริหารวางแผนลวงหนาทันตอเหตุการณ 
17. ชวยใหองคกรสามารถกําหนดจุดประสงค  และทิศทางการ  
      ดําเนินงานในอนาคตมคีวามชัดเจน 
18. ชวยลําดับความสําคัญในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและใช 
     ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนกลยุทธใน
โรงเรียน 

1.  การมีสวนรวมในการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
     โรงเรียน 
2.  ความคาดหวังของผูเกี่ยวของในการจดัการศึกษา 
3.  ติดตามกระบวนการปฏบิัติงานเพื่อหาทางแกปญหาและเปน 
     อุปสรรคตองาน 
4.  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคผลผลิตหลกั 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 5.  ดานเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิน่ 

6.  ดานสังคมและวัฒนธรรม  จํานวนประชากร  การคมนาคม  การ 
     สื่อสาร  และอาชีพ 
7.  ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
8.  ดานวัสดุอุปกรณ  ความพอเพียงและคุณภาพของวสัดุอุปกรณ 
9.  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะและกําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จที่ 
     บรรลถุึงวตัถุประสงคในแตละดาน 
10. ดานบุคลากร ไดแก ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรใน 
      โรงเรียน 

ประเมินสภาพของ  
โรงเรียน 

1.  กําหนดแนวทางในการดําเนินงานโดยพิจารณาการวิเคราะห 
     สภาพโรงเรียน 
2.  ระดมความคิดของผูมีสวนรวมใหโรงเรียน  พัฒนาเพื่อให 
     บรรลุเปาหมาย 
3.  ปรับเปลีย่นกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบาย 
4.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ใหพรอมใชงานและเปนปจจุบัน 
5.  มีงบประมาณและผูรับผิดชอบชัดเจนตอการปฏิบตังิาน 
6.  ขอความในกลยุทธกระตุนเราใจตอการปฏิบตัิงานและมีความ 
     เปนไปได 
7.  มีการสื่อสารใหบุคลากรเขาใจการดําเนินงานอยางชัดเจน 
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8.  บุคลากรมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและตัวชี้วัด 
     ความสําเร็จของงาน 
9.  โครงการและกิจกรรมมีการกําหนดที่ชัดเจนและมีผูรับผิดชอบใน 
     การดําเนินงาน 
10. ระดมทรัพยากรจากภายนอก  เพื่อนํากลยุทธที่สําคญัสูการปฏิบตั ิ

กําหนดทิศทางของ
โรงเรียน 

1.  ผูบริหารจัดทําโครงสรางองคกรและแผนภูมิการปฏิบัติงานอยาง 
     ชัดเจน 
2.  ปรับปรุงกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรอง 
3.  มีการจัดทํารายละเอียด  ภาระงานใหบุคลากรผูรับผิดชอบอยาง 
     ชัดเจน 
4.  บุคลากรทกุคนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
5.  จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 6.  มีการจัดอาคารสถานที่  บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ 

     การจัดการเรียนการสอน 
7.  สงเสริมจัดทําสื่ออุปกรณที่มีคุณภาพและมีนวตักรรมที่ทันสมัย 
8.  กําหนดบทบาทผูรบัผิดชอบใหทุกคนอยางชัดเจน 
9.  ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรมเปนไปตามวัตถปุระสงคหรือไม 

กําหนดกลยุทธใน
โรงเรียน 

1.  กําหนดเปาหมายผลผลติหลัก  ผลลัพธและตวัชีว้ัดสอดคลองกับ  
     เปาหมาย 
2.  ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
3.  สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงาน 
4.  มอบหมายงานใหบุคลากรตามความสามารถและความตองการ 
5.  จัดเรียงลําดับความสําคญัของภารกิจที่ไดพิจารณารวมกัน 
6.  นาํวิสัยทัศนที่กําหนดแลวใหผูมีสวนเกีย่วของรวมกันกําหนด 
     บทบาทหนาที่ 
7.  นําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมา 
     กําหนดเปนภาพของโรงเรียน 
8.  กาํหนดเปาหมายผลผลติหลัก ใหสอดคลองกบัวิสยัทัศน  พันธกิจ  
     และเปาประสงคของโรงเรียน 
9.  ใชกระบวนการมีสวนรวม  เพ่ือกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 
10. มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย  เปาหมาย  
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     และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
ปฏิบตัิตามกลยุทธของ
โรงเรียน 

1.  นําแผนงานและโครงการที่กําหนดมาดําเนินงาน 
2.  แตงตั้งผูรบัผิดชอบและบริหารงานตามขั้นตอนและปฏิทินที่กําหนด 
3.  ศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงาน 
     ของสถานศึกษา 
4.  วิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายทรพัยากรของสถานศึกษา 
5.  มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหา  อุปสรรคและหา 
     แนวทางแกไขรวมกัน 
6.  การปฏิบัติงานมุงสูประสิทธิภาพ  คณุภาพและความพึงพอใจ 
     รวมกัน 
7.  กําหนดเกณฑเชิงปริมาณ  เกณฑเชิงคุณภาพและการจัดทํา 
     รายละเอียดของเกณฑอยางชัดเจน 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 8.  จัดทําปฏิทินการปฏิบตัติามกลยทุธของโรงเรียนอยางชัดเจน 

9.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันทันตอเหตุการณ 
10. รวมมือกันปฏิบตัิงานเพื่อบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกัน 

ประเมินผลกลยุทธของ
โรงเรียน 

1.  ตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตาม 
     โครงการ 
2.  มีความรูความเขาใจในการประเมินกลยุทธของโรงเรียน 
3.  จัดทําแผน  ปฏิทิน  กํากับติดตามประเมินผลกลยทุธ 
4.  ทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการติดตามและ 
     ประเมินผล 
5.  กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
6.  กําหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ 
     ดําเนินงาน  ครอบคลุมตัวชี้วัด 
7.  ติดตามประเมินกลยทุธ  โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นตามปฏิทิน 
     ที่กําหนดไว 
8.  กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามและประเมินผล 
9.  รายงานผลใหครู  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษา และทุกฝาย 
     ที่เกี่ยวของทราบ 
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ตารางที ่ 2 สรุปสาระสําคญัจากการศึกษาวเิคราะหแนวคิด  ทฤษฎี 
 
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
ความหมายของกลยุทธ      ผลการศึกษาพบวา  ความหมายของการบริหารกลยุทธ มีดังนี้ 

1.  กลยุทธคอื แผนเพ่ือใชเปนสิ่งที่กําหนดทิศทาง 
2.  กลยุทธเปนแนวทางที่จะกําหนดงานในอนาคตที่จะกาวเดินจาก 
    ที่หน่ึงไปอีกที่หนึ่ง 
3.  กลยุทธคอื การกําหนดฐานะหรือตําแหนง 
4.  กลยุทธคอื ทัศนภาพเนนความสําคญัในองคกร 
5.  กลยุทธคอื การดําเนินงานหรือกลวิธใีนการแขงขันเพ่ือเอาชนะ 
6.  กลยุทธคอื  แนวทางปฏิบัตทิี่ถูกออกแบบดวยการบูรณาการ 
     และการประสานจุดเดน 
7.  กลยุทธคอื  การกําหนดและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่จะ 
    ทําใหบรรลุภารกิจ  และเปาประสงคที่ตั้งไว 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
การบริหารเชงิกลยุทธ 1.  การตัดสินใจและการดําเนินการเพื่อใหไดผลตามที่องคกรกําหนด  

     ซึ่งเนนกระบวนการ 
2.   การตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ  นําไปสูการพัฒนาที่มี       
      ประสิทธิภาพ 
3.  กระบวนการที่เกี่ยวของกับการบริหารจากทุกฝายขององคกร 
4.  การกําหนดกลยุทธและปฏิบตัิตามกลยุทธ  และการควบคุม 
     ประเมินผล 
5.  การกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสม  มีการวางแผนกิจกรรม  เพื่อ 
     ใหองคกรมีสมรรถนะ 
6.  เปนเคร่ืองมือในการบรหิารองคกร  ยึดหลักการมีสวนรวม 
7.  ยดึหลักการวิเคราะหสภาวะแวดลอม  วิสัยทศัน  พันธกิจ และ 
     วัตถุประสงค 
8.  การตัดสินใจอยางมีระบบ  ที่จะมีผลกระทบตอองคกรในอนาคต 
9.  การกําหนดภารกิจ  วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรใน 
     ระยะสั้นและระยะยาว 
10. กระบวนการของการกําหนดทิศทาง  การกําหนดกลยุทธ  การ 
     ดําเนินกลยุทธ และการประเมินกลยทุธขององคกร 
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11. การวางแผนดําเนินการ  ชวยใหการบริหารมีประสทิธิภาพและ 
     เกิดประสิทธิผล 
12. การบริหารองคกรโดยรวมใหมีกลยุทธหลักและกลยทุธการแขงขัน 
13. การตัดสนิใจและลงมือปฏิบตัิของผูบริหาร  เปนการกําหนดการ 
     ดําเนินงานระยะยาวขององคกร 
14. เปนศาสตรและศิลปในการกําหนดกลยุทธ  การปฏิบัติตามกลยุทธ  
     และการประเมินผลกลยทุธ 
15. การตัดสนิใจภายใตสถานการณและสามารถทําใหองคกรบรรล ุ
     ถึงวัตถุประสงคของกิจการได 
16. กระบวนการทําซ้ําอยางตอเนื่องที่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
17. การดําเนินงานสอดคลองสัมพันธกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  
18. กระบวนการบริหารบรรลุตามภารกิจและเปาหมายขององคกร 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 19. กระบวนการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินงาน โดยพิจารณา 

     สภาพแวดลอม 
20. การเริ่มตนจากวิสัยทศัน  จุดประสงค  และกําหนดกลยุทธแลว 
     บริหารใหเหมาะสม 

ความสําคัญของการ
บริหารเชิงกลยุทธ 

1.  ชวยใหผูบริหารมีการตื่นตัวตอการเปลีย่นแปลง 
2.  ใหองคกรมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
3.  ใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร  ทําใหไดพัฒนาความคิด 
4.  ชวยยกระดับผลการปฏบิัติงาน  ทําใหองคกรบรรลเุปาหมาย 
5.  ชวยในการวางแผน  หาวิธีการที่ดีทีสุ่ด  โดยใหความสําคัญ 
     ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
6.  ชวยวเิคราะหบริบทสภาพแวดลอม 
7.  มีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
8.  ชวยใหองคกรรูวตัถุประสงคและภารกจิในอนาคตอยางชัดเจน 
9.  ชวยใหการดําเนินการสอดคลองกันในหนาที่ตาง ๆ  
10. ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
11. วิเคราะหผลการดําเนินงานตาง ๆ  
12. ชวยบริหารงานในองคกรในขอบเขตและลดความเสี่ยง 
13. มีสวนรวมในการบริหาร  พัฒนาความคิดและชวยลดการตอตาน 
14. มุงหวังความสําเร็จในการดําเนินงาน 
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15. ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและกําหนดทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน 
16. ชวยใหผูบริหารวางแผนลวงหนาทันตอเหตุการณ 
17. ชวยใหองคกรสามารถกําหนดจุดประสงค  และทิศทางการ  
      ดําเนินงานในอนาคตมคีวามชัดเจน 
18. ชวยลําดับความสําคัญในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและใช 
     ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนกลยุทธใน
โรงเรียน 

1.  การมีสวนรวมในการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
     โรงเรียน 
2.  ความคาดหวังของผูเกี่ยวของในการจดัการศึกษา 
3.  ติดตามกระบวนการปฏบิัติงานเพื่อหาทางแกปญหาและเปน 
     อุปสรรคตองาน 
4.  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคผลผลิตหลกั 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 5.  ดานเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิน่ 

6.  ดานสังคมและวัฒนธรรม  จํานวนประชากร  การคมนาคม  การ 
     สื่อสาร  และอาชีพ 
7.  ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
8.  ดานวัสดุอุปกรณ  ความพอเพียงและคุณภาพของวสัดุอุปกรณ 
9.  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะและกําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จที่ 
     บรรลถุึงวตัถุประสงคในแตละดาน 
10. ดานบุคลากร ไดแก ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรใน 
      โรงเรียน 

ประเมินสภาพของ  
โรงเรียน 

1.  กําหนดแนวทางในการดําเนินงานโดยพิจารณาการวิเคราะห 
     สภาพโรงเรียน 
2.  ระดมความคิดของผูมีสวนรวมใหโรงเรียน  พัฒนาเพื่อให 
     บรรลุเปาหมาย 
3.  ปรับเปลีย่นกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบาย 
4.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ใหพรอมใชงานและเปนปจจุบัน 
5.  มีงบประมาณและผูรับผิดชอบชัดเจนตอการปฏิบตังิาน 
6.  ขอความในกลยุทธกระตุนเราใจตอการปฏิบตัิงานและมีความ 
     เปนไปได 
7.  มีการสื่อสารใหบุคลากรเขาใจการดําเนินงานอยางชัดเจน 
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8.  บุคลากรมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและตัวชี้วัด 
     ความสําเร็จของงาน 
9.  โครงการและกิจกรรมมีการกําหนดที่ชัดเจนและมีผูรับผิดชอบใน 
     การดําเนินงาน 
10. ระดมทรัพยากรจากภายนอก  เพื่อนํากลยุทธที่สําคญัสูการปฏิบตั ิ

กําหนดทิศทางของ
โรงเรียน 

1.  ผูบริหารจัดทําโครงสรางองคกรและแผนภูมิการปฏิบัติงานอยาง 
     ชัดเจน 
2.  ปรับปรุงกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรอง 
3.  มีการจัดทํารายละเอียด  ภาระงานใหบุคลากรผูรับผิดชอบอยาง 
     ชัดเจน 
4.  บุคลากรทกุคนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
5.  จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 6.  มีการจัดอาคารสถานที่  บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ 

     การจัดการเรียนการสอน 
7.  สงเสริมจัดทําสื่ออุปกรณที่มีคุณภาพและมีนวตักรรมที่ทันสมัย 
8.  กําหนดบทบาทผูรบัผิดชอบใหทุกคนอยางชัดเจน 
9.  ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรมเปนไปตามวัตถปุระสงคหรือไม 

กําหนดกลยุทธใน
โรงเรียน 

1.  กําหนดเปาหมายผลผลติหลัก  ผลลัพธและตวัชีว้ัดสอดคลองกับ  
     เปาหมาย 
2.  ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
3.  สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงาน 
4.  มอบหมายงานใหบุคลากรตามความสามารถและความตองการ 
5.  จัดเรียงลําดับความสําคญัของภารกิจที่ไดพิจารณารวมกัน 
6.  นาํวิสัยทัศนที่กําหนดแลวใหผูมีสวนเกีย่วของรวมกันกําหนด 
     บทบาทหนาที่ 
7.  นําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมา 
     กําหนดเปนภาพของโรงเรียน 
8.  กาํหนดเปาหมายผลผลติหลัก ใหสอดคลองกบัวิสยัทัศน  พันธกิจ  
     และเปาประสงคของโรงเรียน 
9.  ใชกระบวนการมีสวนรวม  เพ่ือกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 
10. มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย  เปาหมาย  
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     และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
ปฏิบตัิตามกลยุทธของ
โรงเรียน 

1.  นําแผนงานและโครงการที่กําหนดมาดําเนินงาน 
2.  แตงตั้งผูรบัผิดชอบและบริหารงานตามขั้นตอนและปฏิทินที่กําหนด 
3.  ศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงาน 
     ของสถานศึกษา 
4.  วิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายทรพัยากรของสถานศึกษา 
5.  มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหา  อุปสรรคและหา 
     แนวทางแกไขรวมกัน 
6.  การปฏิบัติงานมุงสูประสิทธิภาพ  คณุภาพและความพึงพอใจ 
     รวมกัน 
7.  กําหนดเกณฑเชิงปริมาณ  เกณฑเชิงคุณภาพและการจัดทํา 
     รายละเอียดของเกณฑอยางชัดเจน 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 8.  จัดทําปฏิทินการปฏิบตัติามกลยทุธของโรงเรียนอยางชัดเจน 

9.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันทันตอเหตุการณ 
10. รวมมือกันปฏิบตัิงานเพื่อบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกัน 

ประเมินผลกลยุทธของ
โรงเรียน 

1.  ตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตาม 
     โครงการ 
2.  มีความรูความเขาใจในการประเมินกลยุทธของโรงเรียน 
3.  จัดทําแผน  ปฏิทิน  กํากับติดตามประเมินผลกลยทุธ 
4.  ทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการติดตามและ 
     ประเมินผล 
5.  กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
6.  กําหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ 
     ดําเนินงาน  ครอบคลุมตัวชี้วัด 
7.  ติดตามประเมินกลยทุธ  โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นตามปฏิทิน 
     ที่กําหนดไว 
8.  กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามและประเมินผล 
9.  รายงานผลใหครู  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษา และทุกฝาย 
     ที่เกี่ยวของทราบ 
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ตารางที ่ 2 สรุปสาระสําคญัจากการศึกษาวเิคราะหแนวคิด  ทฤษฎี 
 
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
ความหมายของกลยุทธ      ผลการศึกษาพบวา  ความหมายของการบริหารกลยุทธ มีดังนี้ 

1.  กลยุทธคอื แผนเพ่ือใชเปนสิ่งที่กําหนดทิศทาง 
2.  กลยุทธเปนแนวทางที่จะกําหนดงานในอนาคตที่จะกาวเดินจาก 
    ที่หน่ึงไปอีกที่หนึ่ง 
3.  กลยุทธคอื การกําหนดฐานะหรือตําแหนง 
4.  กลยุทธคอื ทัศนภาพเนนความสําคญัในองคกร 
5.  กลยุทธคอื การดําเนินงานหรือกลวิธใีนการแขงขันเพ่ือเอาชนะ 
6.  กลยุทธคอื  แนวทางปฏิบัตทิี่ถูกออกแบบดวยการบูรณาการ 
     และการประสานจุดเดน 
7.  กลยุทธคอื  การกําหนดและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่จะ 
    ทําใหบรรลุภารกิจ  และเปาประสงคที่ตั้งไว 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
การบริหารเชงิกลยุทธ 1.  การตัดสินใจและการดําเนินการเพื่อใหไดผลตามที่องคกรกําหนด  

     ซึ่งเนนกระบวนการ 
2.   การตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ  นําไปสูการพัฒนาที่มี       
      ประสิทธิภาพ 
3.  กระบวนการที่เกี่ยวของกับการบริหารจากทุกฝายขององคกร 
4.  การกําหนดกลยุทธและปฏิบตัิตามกลยุทธ  และการควบคุม 
     ประเมินผล 
5.  การกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสม  มีการวางแผนกิจกรรม  เพื่อ 
     ใหองคกรมีสมรรถนะ 
6.  เปนเคร่ืองมือในการบรหิารองคกร  ยึดหลักการมีสวนรวม 
7.  ยดึหลักการวิเคราะหสภาวะแวดลอม  วิสัยทศัน  พันธกิจ และ 
     วัตถุประสงค 
8.  การตัดสินใจอยางมีระบบ  ที่จะมีผลกระทบตอองคกรในอนาคต 
9.  การกําหนดภารกิจ  วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรใน 
     ระยะสั้นและระยะยาว 
10. กระบวนการของการกําหนดทิศทาง  การกําหนดกลยุทธ  การ 
     ดําเนินกลยุทธ และการประเมินกลยทุธขององคกร 
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11. การวางแผนดําเนินการ  ชวยใหการบริหารมีประสทิธิภาพและ 
     เกิดประสิทธิผล 
12. การบริหารองคกรโดยรวมใหมีกลยุทธหลักและกลยทุธการแขงขัน 
13. การตัดสนิใจและลงมือปฏิบตัิของผูบริหาร  เปนการกําหนดการ 
     ดําเนินงานระยะยาวขององคกร 
14. เปนศาสตรและศิลปในการกําหนดกลยุทธ  การปฏิบัติตามกลยุทธ  
     และการประเมินผลกลยทุธ 
15. การตัดสนิใจภายใตสถานการณและสามารถทําใหองคกรบรรล ุ
     ถึงวัตถุประสงคของกิจการได 
16. กระบวนการทําซ้ําอยางตอเนื่องที่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
17. การดําเนินงานสอดคลองสัมพันธกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  
18. กระบวนการบริหารบรรลุตามภารกิจและเปาหมายขององคกร 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 19. กระบวนการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินงาน โดยพิจารณา 

     สภาพแวดลอม 
20. การเริ่มตนจากวิสัยทศัน  จุดประสงค  และกําหนดกลยุทธแลว 
     บริหารใหเหมาะสม 

ความสําคัญของการ
บริหารเชิงกลยุทธ 

1.  ชวยใหผูบริหารมีการตื่นตัวตอการเปลีย่นแปลง 
2.  ใหองคกรมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
3.  ใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร  ทําใหไดพัฒนาความคิด 
4.  ชวยยกระดับผลการปฏบิัติงาน  ทําใหองคกรบรรลเุปาหมาย 
5.  ชวยในการวางแผน  หาวิธีการที่ดีทีสุ่ด  โดยใหความสําคัญ 
     ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
6.  ชวยวเิคราะหบริบทสภาพแวดลอม 
7.  มีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
8.  ชวยใหองคกรรูวตัถุประสงคและภารกจิในอนาคตอยางชัดเจน 
9.  ชวยใหการดําเนินการสอดคลองกันในหนาที่ตาง ๆ  
10. ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
11. วิเคราะหผลการดําเนินงานตาง ๆ  
12. ชวยบริหารงานในองคกรในขอบเขตและลดความเสี่ยง 
13. มีสวนรวมในการบริหาร  พัฒนาความคิดและชวยลดการตอตาน 
14. มุงหวังความสําเร็จในการดําเนินงาน 
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15. ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและกําหนดทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน 
16. ชวยใหผูบริหารวางแผนลวงหนาทันตอเหตุการณ 
17. ชวยใหองคกรสามารถกําหนดจุดประสงค  และทิศทางการ  
      ดําเนินงานในอนาคตมคีวามชัดเจน 
18. ชวยลําดับความสําคัญในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและใช 
     ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนกลยุทธใน
โรงเรียน 

1.  การมีสวนรวมในการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
     โรงเรียน 
2.  ความคาดหวังของผูเกี่ยวของในการจดัการศึกษา 
3.  ติดตามกระบวนการปฏบิัติงานเพื่อหาทางแกปญหาและเปน 
     อุปสรรคตองาน 
4.  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคผลผลิตหลกั 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 5.  ดานเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิน่ 

6.  ดานสังคมและวัฒนธรรม  จํานวนประชากร  การคมนาคม  การ 
     สื่อสาร  และอาชีพ 
7.  ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
8.  ดานวัสดุอุปกรณ  ความพอเพียงและคุณภาพของวสัดุอุปกรณ 
9.  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะและกําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จที่ 
     บรรลถุึงวตัถุประสงคในแตละดาน 
10. ดานบุคลากร ไดแก ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรใน 
      โรงเรียน 

ประเมินสภาพของ  
โรงเรียน 

1.  กําหนดแนวทางในการดําเนินงานโดยพิจารณาการวิเคราะห 
     สภาพโรงเรียน 
2.  ระดมความคิดของผูมีสวนรวมใหโรงเรียน  พัฒนาเพื่อให 
     บรรลุเปาหมาย 
3.  ปรับเปลีย่นกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบาย 
4.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ใหพรอมใชงานและเปนปจจุบัน 
5.  มีงบประมาณและผูรับผิดชอบชัดเจนตอการปฏิบตังิาน 
6.  ขอความในกลยุทธกระตุนเราใจตอการปฏิบตัิงานและมีความ 
     เปนไปได 
7.  มีการสื่อสารใหบุคลากรเขาใจการดําเนินงานอยางชัดเจน 
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8.  บุคลากรมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและตัวชี้วัด 
     ความสําเร็จของงาน 
9.  โครงการและกิจกรรมมีการกําหนดที่ชัดเจนและมีผูรับผิดชอบใน 
     การดําเนินงาน 
10. ระดมทรัพยากรจากภายนอก  เพื่อนํากลยุทธที่สําคญัสูการปฏิบตั ิ

กําหนดทิศทางของ
โรงเรียน 

1.  ผูบริหารจัดทําโครงสรางองคกรและแผนภูมิการปฏิบัติงานอยาง 
     ชัดเจน 
2.  ปรับปรุงกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรอง 
3.  มีการจัดทํารายละเอียด  ภาระงานใหบุคลากรผูรับผิดชอบอยาง 
     ชัดเจน 
4.  บุคลากรทกุคนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
5.  จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 6.  มีการจัดอาคารสถานที่  บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ 

     การจัดการเรียนการสอน 
7.  สงเสริมจัดทําสื่ออุปกรณที่มีคุณภาพและมีนวตักรรมที่ทันสมัย 
8.  กําหนดบทบาทผูรบัผิดชอบใหทุกคนอยางชัดเจน 
9.  ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรมเปนไปตามวัตถปุระสงคหรือไม 

กําหนดกลยุทธใน
โรงเรียน 

1.  กําหนดเปาหมายผลผลติหลัก  ผลลัพธและตวัชีว้ัดสอดคลองกับ  
     เปาหมาย 
2.  ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
3.  สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงาน 
4.  มอบหมายงานใหบุคลากรตามความสามารถและความตองการ 
5.  จัดเรียงลําดับความสําคญัของภารกิจที่ไดพิจารณารวมกัน 
6.  นาํวิสัยทัศนที่กําหนดแลวใหผูมีสวนเกีย่วของรวมกันกําหนด 
     บทบาทหนาที่ 
7.  นําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมา 
     กําหนดเปนภาพของโรงเรียน 
8.  กาํหนดเปาหมายผลผลติหลัก ใหสอดคลองกบัวิสยัทัศน  พันธกิจ  
     และเปาประสงคของโรงเรียน 
9.  ใชกระบวนการมีสวนรวม  เพ่ือกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 
10. มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย  เปาหมาย  
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     และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
ปฏิบตัิตามกลยุทธของ
โรงเรียน 

1.  นําแผนงานและโครงการที่กําหนดมาดําเนินงาน 
2.  แตงตั้งผูรบัผิดชอบและบริหารงานตามขั้นตอนและปฏิทินที่กําหนด 
3.  ศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงาน 
     ของสถานศึกษา 
4.  วิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายทรพัยากรของสถานศึกษา 
5.  มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหา  อุปสรรคและหา 
     แนวทางแกไขรวมกัน 
6.  การปฏิบัติงานมุงสูประสิทธิภาพ  คณุภาพและความพึงพอใจ 
     รวมกัน 
7.  กําหนดเกณฑเชิงปริมาณ  เกณฑเชิงคุณภาพและการจัดทํา 
     รายละเอียดของเกณฑอยางชัดเจน 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 8.  จัดทําปฏิทินการปฏิบตัติามกลยทุธของโรงเรียนอยางชัดเจน 

9.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบันทันตอเหตุการณ 
10. รวมมือกันปฏิบตัิงานเพื่อบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกัน 

ประเมินผลกลยุทธของ
โรงเรียน 

1.  ตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงานตาม 
     โครงการ 
2.  มีความรูความเขาใจในการประเมินกลยุทธของโรงเรียน 
3.  จัดทําแผน  ปฏิทิน  กํากับติดตามประเมินผลกลยทุธ 
4.  ทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการติดตามและ 
     ประเมินผล 
5.  กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
6.  กําหนดวิธีวัดและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ 
     ดําเนินงาน  ครอบคลุมตัวชี้วัด 
7.  ติดตามประเมินกลยทุธ  โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นตามปฏิทิน 
     ที่กําหนดไว 
8.  กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามและประเมินผล 
9.  รายงานผลใหครู  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษา และทุกฝาย 
     ที่เกี่ยวของทราบ 
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ตารางที ่ 2 สรุปสาระสําคญัจากการศึกษาวเิคราะหแนวคิด  ทฤษฎี 
 
แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
ความหมายของกลยุทธ      ผลการศึกษาพบวา  ความหมายของการบริหารกลยุทธ มีดังนี้ 

1.  กลยุทธคอื แผนเพ่ือใชเปนสิ่งที่กําหนดทิศทาง 
2.  กลยุทธเปนแนวทางที่จะกําหนดงานในอนาคตที่จะกาวเดินจาก 
    ที่หน่ึงไปอีกที่หนึ่ง 
3.  กลยุทธคอื การกําหนดฐานะหรือตําแหนง 
4.  กลยุทธคอื ทัศนภาพเนนความสําคญัในองคกร 
5.  กลยุทธคอื การดําเนินงานหรือกลวิธใีนการแขงขันเพ่ือเอาชนะ 
6.  กลยุทธคอื  แนวทางปฏิบัตทิี่ถูกออกแบบดวยการบูรณาการ 
     และการประสานจุดเดน 
7.  กลยุทธคอื  การกําหนดและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ที่จะ 
    ทําใหบรรลุภารกิจ  และเปาประสงคที่ตั้งไว 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
การบริหารเชงิกลยุทธ 1.  การตัดสินใจและการดําเนินการเพื่อใหไดผลตามที่องคกรกําหนด  

     ซึ่งเนนกระบวนการ 
2.   การตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ  นําไปสูการพัฒนาที่มี       
      ประสิทธิภาพ 
3.  กระบวนการที่เกี่ยวของกับการบริหารจากทุกฝายขององคกร 
4.  การกําหนดกลยุทธและปฏิบตัิตามกลยุทธ  และการควบคุม 
     ประเมินผล 
5.  การกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสม  มีการวางแผนกิจกรรม  เพื่อ 
     ใหองคกรมีสมรรถนะ 
6.  เปนเคร่ืองมือในการบรหิารองคกร  ยึดหลักการมีสวนรวม 
7.  ยดึหลักการวิเคราะหสภาวะแวดลอม  วิสัยทศัน  พันธกิจ และ 
     วัตถุประสงค 
8.  การตัดสินใจอยางมีระบบ  ที่จะมีผลกระทบตอองคกรในอนาคต 
9.  การกําหนดภารกิจ  วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรใน 
     ระยะสั้นและระยะยาว 
10. กระบวนการของการกําหนดทิศทาง  การกําหนดกลยุทธ  การ 
     ดําเนินกลยุทธ และการประเมินกลยทุธขององคกร 
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11. การวางแผนดําเนินการ  ชวยใหการบริหารมีประสทิธิภาพและ 
     เกิดประสิทธิผล 
12. การบริหารองคกรโดยรวมใหมีกลยุทธหลักและกลยทุธการแขงขัน 
13. การตัดสนิใจและลงมือปฏิบตัิของผูบริหาร  เปนการกําหนดการ 
     ดําเนินงานระยะยาวขององคกร 
14. เปนศาสตรและศิลปในการกําหนดกลยุทธ  การปฏิบัติตามกลยุทธ  
     และการประเมินผลกลยทุธ 
15. การตัดสนิใจภายใตสถานการณและสามารถทําใหองคกรบรรล ุ
     ถึงวัตถุประสงคของกิจการได 
16. กระบวนการทําซ้ําอยางตอเนื่องที่จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
17. การดําเนินงานสอดคลองสัมพันธกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  
18. กระบวนการบริหารบรรลุตามภารกิจและเปาหมายขององคกร 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 19. กระบวนการตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนินงาน โดยพิจารณา 

     สภาพแวดลอม 
20. การเริ่มตนจากวิสัยทศัน  จุดประสงค  และกําหนดกลยุทธแลว 
     บริหารใหเหมาะสม 

ความสําคัญของการ
บริหารเชิงกลยุทธ 

1.  ชวยใหผูบริหารมีการตื่นตัวตอการเปลีย่นแปลง 
2.  ใหองคกรมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
3.  ใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร  ทําใหไดพัฒนาความคิด 
4.  ชวยยกระดับผลการปฏบิัติงาน  ทําใหองคกรบรรลเุปาหมาย 
5.  ชวยในการวางแผน  หาวิธีการที่ดีทีสุ่ด  โดยใหความสําคัญ 
     ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
6.  ชวยวเิคราะหบริบทสภาพแวดลอม 
7.  มีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร 
8.  ชวยใหองคกรรูวตัถุประสงคและภารกจิในอนาคตอยางชัดเจน 
9.  ชวยใหการดําเนินการสอดคลองกันในหนาที่ตาง ๆ  
10. ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
11. วิเคราะหผลการดําเนินงานตาง ๆ  
12. ชวยบริหารงานในองคกรในขอบเขตและลดความเสี่ยง 
13. มีสวนรวมในการบริหาร  พัฒนาความคิดและชวยลดการตอตาน 
14. มุงหวังความสําเร็จในการดําเนินงาน 
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15. ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและกําหนดทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน 
16. ชวยใหผูบริหารวางแผนลวงหนาทันตอเหตุการณ 
17. ชวยใหองคกรสามารถกําหนดจุดประสงค  และทิศทางการ  
      ดําเนินงานในอนาคตมคีวามชัดเจน 
18. ชวยลําดับความสําคัญในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและใช 
     ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนกลยุทธใน
โรงเรียน 

1.  การมีสวนรวมในการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 
     โรงเรียน 
2.  ความคาดหวังของผูเกี่ยวของในการจดัการศึกษา 
3.  ติดตามกระบวนการปฏบิัติงานเพื่อหาทางแกปญหาและเปน 
     อุปสรรคตองาน 
4.  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคผลผลิตหลกั 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 5.  ดานเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิน่ 

6.  ดานสังคมและวัฒนธรรม  จํานวนประชากร  การคมนาคม  การ 
     สื่อสาร  และอาชีพ 
7.  ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
8.  ดานวัสดุอุปกรณ  ความพอเพียงและคุณภาพของวสัดุอุปกรณ 
9.  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะและกําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จที่ 
     บรรลถุึงวตัถุประสงคในแตละดาน 
10. ดานบุคลากร ไดแก ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรใน 
      โรงเรียน 

ประเมินสภาพของ  
โรงเรียน 

1.  กําหนดแนวทางในการดําเนินงานโดยพิจารณาการวิเคราะห 
     สภาพโรงเรียน 
2.  ระดมความคิดของผูมีสวนรวมใหโรงเรียน  พัฒนาเพื่อให 
     บรรลุเปาหมาย 
3.  ปรับเปลีย่นกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบาย 
4.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ใหพรอมใชงานและเปนปจจุบัน 
5.  มีงบประมาณและผูรับผิดชอบชัดเจนตอการปฏิบตังิาน 
6.  ขอความในกลยุทธกระตุนเราใจตอการปฏิบตัิงานและมีความ 
     เปนไปได 
7.  มีการสื่อสารใหบุคลากรเขาใจการดําเนินงานอยางชัดเจน 
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8.  บุคลากรมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและตัวชี้วัด 
     ความสําเร็จของงาน 
9.  โครงการและกิจกรรมมีการกําหนดที่ชัดเจนและมีผูรับผิดชอบใน 
     การดําเนินงาน 
10. ระดมทรัพยากรจากภายนอก  เพื่อนํากลยุทธที่สําคญัสูการปฏิบตั ิ

กําหนดทิศทางของ
โรงเรียน 

1.  ผูบริหารจัดทําโครงสรางองคกรและแผนภูมิการปฏิบัติงานอยาง 
     ชัดเจน 
2.  ปรับปรุงกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรอง 
3.  มีการจัดทํารายละเอียด  ภาระงานใหบุคลากรผูรับผิดชอบอยาง 
     ชัดเจน 
4.  บุคลากรทกุคนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 
5.  จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคญัที่นําไปใช 
 6.  มีการจัดอาคารสถานที่  บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ 

     การจัดการเรียนการสอน 
7.  สงเสริมจัดทําสื่ออุปกรณที่มีคุณภาพและมีนวตักรรมที่ทันสมัย 
8.  กําหนดบทบาทผูรบัผิดชอบใหทุกคนอยางชัดเจน 
9.  ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรมเปนไปตามวัตถปุระสงคหรือไม 

กําหนดกลยุทธใน
โรงเรียน 

1.  กําหนดเปาหมายผลผลติหลัก  ผลลัพธและตวัชีว้ัดสอดคลองกับ  
     เปาหมาย 
2.  ศึกษาวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
3.  สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงาน 
4.  มอบหมายงานใหบุคลากรตามความสามารถและความตองการ 
5.  จัดเรียงลําดับความสําคญัของภารกิจที่ไดพิจารณารวมกัน 
6.  นาํวิสัยทัศนที่กําหนดแลวใหผูมีสวนเกีย่วของรวมกันกําหนด 
     บทบาทหนาที่ 
7.  นําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมา 
     กําหนดเปนภาพของโรงเรียน 
9.  ใชกระบวนการมีสวนรวม  เพ่ือกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 
10. มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย  เปาหมาย  
     และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
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     ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
     2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเปนผูอํานวยการโรงเรียน  รอง
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน  ครูผูสอน จํานวน 132 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  528 
คน  เม่ือแยกพิจารณาตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษาและ
ประสบการณทํางานในตําแหนงปจจุบัน  โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาคารอยละ 
(percentage) รายละเอียด  ดังตารางที่  3 
 
ตารางที ่ 3 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รวม ขอ สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1 เพศ 

     -   ชาย 
     -   หญิง 

 
253 
275 

 
47.90 
52.10 

รวม 528 100 
2 อายุ 

     -  ไมเกิน  30  ป 
     -  30 - 40  ป 
     -  41 - 50  ป 
     -  51  ป ขึ้นไป 

 
76 
94 
178 
210 

 
14.40 
12.10 
33.70 
39.80 

รวม 528 100 
3 ระดับการศึกษา 

     -  ปริญญาตรี 
     -  ปริญญาโท 
     -  ปริญญาเอก 
     -  อ่ืน ๆ 

 
368 
159 
1 
- 

 
69.70 
30.10 
0.20 

- 
รวม 528 100 

4 ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา 
     -  ผูอํานวยการโรงเรียน 
     -  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
        หรือผูปฏิบัติหนาที่แทน 
     -  ครูผูสอน 

 
132 
132 

 
264 

 
25.00 
25.00 

 
50.00 

รวม 528 100 
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ตารางที ่ 3  (ตอ) 
 

รวม ขอ สถานภาพ จํานวน รอยละ 
5 ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 

     -  ไมเกิน  5  ป 
     -   6 - 10  ป 
     -  11 - 15  ป 
     -  15  ป  ขึ้นไป 

 
44 
84 
127 
273 

 
8.30 
15.90 
24.10 
51.70 

รวม 528 100 
 
     จากตารางที่ 3   พบวา  ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  528  คน  สวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน  275  คน คิดเปนรอยละ  52.10 เพศชายจํานวน  253  คน คิดเปนรอยละ  47.90 
ดานอายุพบวา สวนใหญอายุ  51 ปขึ้นไปมีมากที่สุด จํานวน  210  คน คิดเปนรอยละ  39.80  
นอยที่สุดอายุไมเกิน  30  ป จํานวน  76 คน คิดเปนรอยละ  14.40   ดานระดับการศึกษาพบวา  
ระดับปริญญาตรี  มากที่สุด จํานวน  368  คน คิดเปนรอยละ  69.70  และนอยที่สุดคือ ระดับ
ปริญญาเอก  จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ  0.2    ดานประสบการณในการทํางานในตําแหนง
ปจจุบัน พบวา  สวนใหญมีอายุงาน  15  ปขึ้นไป  มีมากที่สุด จํานวน  273  คน  คิดเปนรอยละ  
51.70  และนอยที่สุดคือ อายุงานไมถึง  5  ป จํานวน  44  คน คิดเปนรอยละ  8.30 
     2.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัตวัแปรทีเ่ปนองคประกอบของรูปแบบ   การ
บริหารเชิงกลยุทธสําหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก 

  ในการวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก ผูวิจัยไดวิเคราะหจากคาเฉลีย่ ( x ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดงัตารางที่  4 
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ตารางที ่ 4 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของแตละตัวแปรที่เปน 
องคประกอบของรูปแบบ การบริหารเชงิกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในภาพรวม 

 

ขอท่ี การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

1 ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพื่อศึกษา 
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในสถานศึกษา 

4.35 0.73 มาก 

2 ศึกษาประเดน็ปจจัยภายนอกทั้งในอดีตและปจจุบันที่
สงผลตอการดําเนินงานของสถานศึกษา  ครอบคลุม
ดานสังคมและวัฒนธรรม  ดานเทคโนโลยี  ดาน
เศรษฐกิจ  และดานการเมืองและกฎหมาย 

4.05 0.69 มาก 

3 ศึกษากฎหมาย  นโยบาย  รวมทั้งความคาดหวังของ
ผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษา 

4.14 0.81 มาก 

4 สํารวจแนวคิดและการปฏบิตัิของหนวยงาน  และผูมี
สวนเกี่ยวของตอการวางแผนกลยุทธ 

4.08 0.76 มาก 

5 วิเคราะหประเมินปจจัยภายนอกแตละประเด็นวา เปน
โอกาสหรืออุปสรรคตอการดําเนินงานของสถานศึกษา 

4.08 0.79 มาก 

6 วิเคราะหภารกิจที่สถานศึกษาตองปฏิบัต ิ แลวจัด
เรียงลําดับความสําคัญ 

4.12 0.79 มาก 

7 วิเคราะหผลการดําเนินงาน  ผลผลติหลัก  เชน  ผล
การเรียนคุณลักษณะนักเรยีน  การใหบริการในดาน
ปริมาณและคณุภาพในรอบปการศึกษาทีผ่านมา 

4.17 0.77 มาก 

8 วิเคราะหดานสังคมและวัฒนธรรม  เชน  จํานวน
ประชากร  ระบบการศกึษา  ขนบธรรมเนียม  
แนวโนมสังคม  การคมนาคม  การสื่อสาร  อาชีพ 

4.12 0.75 มาก 

9 วิเคราะหดานเทคโนโลยี  ไดแก  ความกาวหนาดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  การผลิตเคร่ืองจักรตาง ๆ  
และ-ภูมิปญญาทองถิ่น 

4.35 0.75 มาก 

10 วิเคราะหดานเศรษฐกิจ  อาชีพของประชาชน  และ
รายไดของทองถิ่น 

4.06 0.72 มาก 
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ตารางที ่ 4  (ตอ) 
 

ขอท่ี การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

11 วิเคราะหดานการเมืองและกฎหมาย  ไดแก  
รัฐธรรมนูญ  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  หลักสูตร  
นโยบายรัฐบาล  และนโยบายหนวยงานตนสังกัด  
กฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ  การแทรกแซงทางการเมือง 

4.03 0.82 มาก 

12 ศึกษาและวิเคราะหปจจัยทีมี่อิทธิพลโดยตรงตอการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา (ปจจัยภายใน)  ดาน
โครงสรางและนโยบาย  ผลผลิตและบริการ  บุคลากร  
ประสิทธิภาพทางการเงิน  วัสดุ  ทรัพยากร  และการ
บริหารจัดการ 

4.04 0.79 มาก 

13 นําประเด็นทีว่เิคราะหแลวมาจัดเรียง  และแยกเปน  
ดานโอกาสและอุปสรรค  ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.09 0.78 มาก 

14 วิเคราะหประเมินปจจัยภายในแตละดานวา  เปนจุด
แข็ง (ผลสําเรจ็)  ของสถานศึกษา 

4.15 0.78 มาก 

15 วิเคราะหโครงสรางสถานศึกษา  ในการใหบริการ
การศึกษาและคุณภาพดานวิชาการของนกัเรียน 

4.15 0.78 มาก 

16 วิเคราะหดานบุคลากร  ไดแก  ปริมาณและคุณภาพ  
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.15 0.73 มาก 

17 วิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงิน  ไดแก  ความ
พอเพียง ความคลองตวัในการเบิกจายเงนิ  การระดม
ทรัพยากร  และการใชจายทรัพยากรของสถานศึกษา 

4.10 0.77 มาก 

18 วิเคราะหดานวัสดุ อุปกรณ  ไดแก  ความพอเพียง
และคุณภาพของวัสดุอุปกรณ 

4.09 0.79 มาก 

19 วิเคราะหดานการบริหารจัดการ  ไดแก  การมีสวน
รวมของบุคลากรในสถานศกึษา  การมอบอํานาจ  
การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการของสถาน 
ศึกษา  และการประชาสัมพันธ 

4.12 0.79 มาก 
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ตารางที ่ 4  (ตอ) 
 

ขอท่ี การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

20 ระดมความคดิเรียงลําดับประเด็นแยกเปน  จุดแข็ง  
จุดออนของสถานศึกษา 

4.37 0.77 มาก 

21 นําผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกมากําหนดเปนภาพของสถานศกึษาใน
ปจจุบันวา  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคใน
การดําเนินการจัดการศึกษาอยางไร 

4.14 0.69 มาก 

22 ประเมินภาพอนาคตของสภาวะแวดลอม  ที่อาจสงผล
กระทบตอสถานศึกษา 

4.13 0.74 มาก 

23 วิเคราะหและทบทวนภารกจิ  อํานาจหนาที่  ของ
สถานศึกษาวา  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทและสภาวะแวดลอมในอนาคตเพียงใด 

4.02 0.76 มาก 

24 จัดเรียงลําดับความสําคัญของภารกิจที่ไดพิจารณา
รวมกันแลว  เพ่ือแสดงใหเห็นงานหลักดานตาง ๆ 

4.17 0.78 มาก 

25 วิเคราะหทบทวนภารกิจหลกั  อํานาจหนาที่ในปจจุบัน
ของสถานศึกษา  แลวกําหนดภารกิจที่คาดหวัง
สําหรับอนาคต 

4.04 0.76 มาก 

26 จัดกลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา  วเิคราะหความ
เชื่อมประสานระหวางกลุมภารกิจตาง ๆ  และ
ความสัมพันธรูปแบบโครงสรางของสถานศึกษา 

4.07 0.78 มาก 

27 กําหนดสถานภาพในอนาคตของสถานศกึษาที่
ตองการ   ซึ่งมีความเปนไปได  โดยพิจารณาจาก  
ขอมูลยอนอดีต  และมองปจจุบัน  ทั้งสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายใน 

4.07 0.76 มาก 

28 ระบุความคาดหวังในอนาคตใหชัดเจน  แลวเขียนเปน
วิสัยทศันของสถานศึกษา  โดยใชขอมูลยอนอดีต และ 
มองปจจุบัน  ทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 

4.10 0.78 มาก 
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ตารางที ่ 4  (ตอ) 
 

ขอท่ี การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

29 นําวิสัยทศันทีก่ําหนดแลว ใหผูมีสวนเกี่ยวของรวมกัน
กําหนดบทบาทหนาที่  ที่จะตองปฏิบตัิใหบรรลุ
วิสัยทศัน 

4.09 0.78 มาก 

30 ระบุสิ่งทีต่องดําเนินการนั้น  เชื่อมโยงกับเปาหมาย
หรือความคาดหวัง  ที่ตองการใหเกิดขึ้น  จากการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ แลวกําหนดเปนขอผูกพัน
ในเชิงสรางแรงจูงใจ 

4.07 0.78 มาก 

31 ศึกษาผลผลิตหลักและตวัชีว้ัด  ที่หนวยงานตนสังกัด
กําหนดใหดําเนินการ  ประกอบกับทบทวนวสิัยทศัน  
พันธกิจ  เปาประสงคของสถานศึกษา 

4.32 0.81 มาก 

32 กําหนดเปาหมายผลผลิตหลักใหสอดคลองกับนโยบาย
และเปาหมายของตนสังกัด โดยการพิจารณาควบคูไป
กับขอมูลพ้ืนฐาน  ทั้งดานปริมาณ  คุณภาพ เวลา  
และคาใชจาย 

4.07 0.72 มาก 

33 ใชขอมูลจากการวิเคราะหโอกาส , อุปสรรค  และจุด
แข็ง  จุดออน  เพ่ือประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  
โดยใชเทคนิค  SWOT  Analysis 

4.13 0.81 มาก 

34 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช  เทคนิค  SWOT  
Analysis 

4.05 0.86 มาก 

35 การเชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม  
การประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  เพ่ือกําหนด
วิสัยทศัน 

4.09 0.77 มาก 

36 วิสัยทศันของสถานศึกษาระบุภาพหรือความคาดหวัง
ในอนาคตทีช่ดัเจน  ทาทาย  กระตุนใหเกิดแรง
บันดาลใจในการนําสูความเปนจริง 

4.09 0.78 มาก 

37 วิสัยทศันสอดคลองกับนโยบายทางการศกึษาและมี
ความเปนไปได 

4.16 0.77 มาก 
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ตารางที ่ 4  (ตอ) 
 

ขอท่ี การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

38 กําหนด (พันธกิจ) บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาที่
ตองดําเนินการ  เพ่ือใหบรรลุวิสยัทัศนไวชัดเจน 

4.14 0.76 มาก 

39 พันธกิจที่กําหนดบงบอกหนาที่ที่ตองดําเนนิการเพื่อ 
ใหเกิดผลผลติตามกฎหมายและตามนโยบาย 

4.08 0.78 มาก 

40 กําหนดเปาประสงคความคาดหวังหรือผลการ
ดําเนินงานที่ตองการบรรล ุ สอดคลองกับพันธกิจ 

4.15 0.77 มาก 

41 ใชขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน  เพ่ือกําหนด
เปาหมายที่ทาทาย  ผลักดันใหเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง 

4.08 0.77 มาก 

42 กําหนดเปาหมายผลผลติหลัก  ผลลัพธและตัวชี้วัด
สอดคลองกับเปาหมายผลผลิตหลักของหนวยเหนือ 

4.10 0.77 มาก 

43 กําหนดเปาหมายผลผลติหลักในแตละป  เปนระยะ 
เวลา  5  ป  เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทศัน    พันธกิจ  
และเปาประสงคของสถานศึกษา 

4.12 0.81 มาก 

44 มีความรูความเขาใจในการกําหนดวิสัยทศัน  พันธ
กิจ  เปาประสงค  ผลผลติหลักของสถานศึกษา 

4.38 0.78 มาก 

45 วิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาประสงค  ของสถานศึกษามี
ความสอดคลองสัมพันธกัน 

4.15 0.68 มาก 

46 กําหนดตัวชีว้ดัของผลผลติ/ผลลัพธ  ครอบคลุมดาน
ปริมาณคุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย 

4.20 0.77 มาก 

47 ใชกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือกําหนดกลยุทธ
สถานศึกษา 

4.11 0.72 มาก 

48 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธของ
สถานศึกษา 

4.12 0.74 มาก 

49 กลยุทธที่กําหนด  เชื่อมโยง  สอดคลอง  เหมาะสม  
และสัมพันธกบัสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

4.20 0.71 มาก 
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ตารางที ่ 4  (ตอ) 
 

ขอท่ี การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

50 นําจุดแข็ง , จุดออน , โอกาส , อุปสรรค  เชื่อมโยง
และสัมพันธกนั  เพ่ือกําหนดกลยุทธ 

4.16 0.74 มาก 

51 กลยุทธที่กําหนด  มีความชัดเจนเชื่อมโยงและแสดง
ใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่สามารถบรรลวุิสยัทัศน     
พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิต  ผลลัพธ  และตวัชีว้ัด 

4.17 0.72 มาก 

52 มีการปรับเปลีย่นกลยุทธ  เพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายเปาหมาย  และสภาพแวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลง 

4.10 0.77 มาก 

53 มีการคิดคนนวัตกรรม  กําหนดกลยุทธทีท่าทาย  เพ่ือ
สรางผลงานทีดี่เยี่ยม (best practice) ของสถานศึกษา 

4.05 0.78 มาก 

54 ขอความในกลยุทธ  กระตุน  เราใจตอการปฏิบตัิงาน
และมีความเปนไปไดจริง 

4.14 0.77 มาก 

55 มีการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ 4.15 0.76 มาก 
56 มีการสื่อสารใหบุคลากรในสถานศึกษาเขาใจเปาหมาย

ของกลยุทธอยางชัดเจน 
4.11 0.78 มาก 

57 ระดมความคดิของผูมีสวนรวมในการระบุการบริการ
และผลผลติ  โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการ
และผลผลติหลัก  ที่สถานศกึษาจะพัฒนาขึ้นมา  เพ่ือ 
ใหบรรลเุปาหมายของวิสัยทัศน 

4.19 0.73 มาก 

58 กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน  โดยพิจารณาจาก
ผลการวเิคราะหสถานภาพสถานศึกษา 

4.13 0.74 มาก 

59 กําหนดวัตถปุระสงคเฉพาะ  และกําหนดตวัชีว้ัดความ 
สําเร็จที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงคในแตละดาน 

4.37 0.78 มาก 

60 ระบุภาพความสําเร็จที่ตองการ  ซึ่งเปนทางเลือกที่ถกู
เลือกในลักษณะของการประมาณการที่คาดวา จะตอง 
เกิดขึ้นในอนาคต  3 - 5 ป  ขางหนา 

4.07 0.69 มาก 

61 วิเคราะหความเปนไปไดของทางเลือกแตละทาง  แลว
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ผูมีสวนรวมเห็นวา  ดีที่สุด 

4.11 0.77 มาก 
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ตารางที ่ 4  (ตอ) 
 

ขอท่ี การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

62 ระบุแผนงานโครงงาน / กิจกรรม  ผลที่จะไดรับ  และ
การปฏิบตัิทีต่องเกิดขึ้นตามกลยุทธ  เพ่ือสรางแรง 
ผลักดันใหบรรลุวิสยัทศัน 

4.10 0.76 มาก 

63 ทบทวน / ปรบัวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค     
กลยุทธใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและสอดรับ
กับนโยบายเปาหมาย  และตวัชีว้ัดของตนสังกัด 

4.12 0.77 มาก 

64 บุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับวตัถุประสงคและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน / โครงการ 

4.08 0.74 มาก 

65 มีการประมาณการรายไดจากงบประมาณรายหัว
นักเรียน / เงินนอกงบประมาณ 

4.14 0.77 มาก 

66 มีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน / โครงการ  
เพ่ือกําหนดกรอบวงเงินรายจายสถานศกึษา 

4.13 0.79 มาก 

67 ทบทวนจัดลําดับความสําคญัของกลยุทธเพ่ือปรับลด
เปาหมายกิจกรรมตามกรอบวงเงิน 

4.10 0.78 มาก 

68 เลือกกลยทุธที่จัดลําดับความสําคัญ  แปลงสูการ
ปฏิบตัิในรูปงาน / โครงการ / กิจกรรม 

4.15 0.74 มาก 

69 โครงการ / กิจกรรมมีการกําหนดวัตถปุระสงค  
เปาหมายผลผลิต  ผลลัพธ  ตัวชีว้ัด  ระยะเวลา
ดําเนินการ งบประมาณ  และผูรบัผิดชอบอยางชัดเจน 

4.15 0.74 มาก 

70 ระดมทรัพยากรจากภายนอก  เพ่ือนํากลยุทธที่สําคัญ
ที่สงผลตอเปาหมายองคกรสูการปฏิบตั ิ

4.18 0.77 มาก 

71 กําหนดเกณฑเชิงปริมาณ  เกณฑเชิงคณุภาพ  และ
การจัดทํารายละเอียดของเกณฑไวอยางชัดเจน 

4.32 0.78 มาก 

72 การกําหนดสภาพการณที่คาดหวัง  กําหนดวิธีปฏบิตัิ  
และวิธีดําเนินการไวอยางชดัเจน 

4.09 0.72 มาก 

73 มีผังการปฏิบตัิงาน  (Gantt chart)  กําหนดระยะเวลา
แลวเสร็จชัดเจน  สามารถใชไดจริงในทางปฏิบัต ิ

4.12 0.79 มาก 
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ตารางที ่ 4  (ตอ) 
 

ขอท่ี การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

74 ดําเนินงานตามผังกระบวนการปฏิบตัิงาน (flow chart) 4.07 0.74 มาก 
75 กิจกรรมตามโครงการ  สามารถกอใหเกิดผลงานและ

นําสูการบรรลวุัตถุประสงคของงาน / โครงการ  อยาง
เปนรูปธรรม 

4.15 0.74 มาก 

76 สื่อสารใหบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของรับรูเปาหมาย
ใหความรู  สรางความเขาใจแนวทางในการปฏิบตัิงาน
เพ่ือบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกัน 

4.12 0.72 มาก 

77 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและแตงตั้งคณะทํางาน 
อยางชัดเจน 

4.19 0.74 มาก 

78 จัดทําปฏิทินการปฏิบตัิตามกลยุทธของสถานศึกษา
อยางชัดเจน 

4.12 0.76 มาก 

79 จัดเตรียมขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน  ถูกตอง  
ชัดเจน  และครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 

4.17 0.75 มาก 

80 สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวมใน
การวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา 

4.11 0.77 มาก 

81 ผูที่มีสวนเกีย่วของทุกฝายไดมีสวนรวมระดมความคิด
ในการดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษา 

4.13 0.76 มาก 

82 ผูที่มีสวนเกีย่วของทุกฝาย  ปฏิบัติงานตามกลยุทธ
ของสถานศึกษาที่กําหนดไวตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

4.18 0.76 มาก 

83 จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบตัิงาน
ที่เปนปจจุบัน  ทันเหตุการณ  เพ่ือพรอมใชงานเสมอ 

4.20 0.78 มาก 

84 มีการสนับสนนุใหบุคลากรแสวงหา แลกเปลี่ยนความรู  
เพ่ิมทักษะความชํานาญ  ในการปฏิบตัิงานดวยวธิีที่
หลากหลาย 

4.13 0.77 มาก 

85 มีการประสานสัมพันธและรวมมือกันปฏิบัติงาน  เพ่ือ
บรรลุเปาหมายในทศิทางเดยีวกัน 

4.16 0.79 มาก 
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ตารางที ่ 4  (ตอ) 
 

ขอท่ี การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

86 มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหา  อุปสรรค
และหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน 

4.49 0.70 มาก 

87 มีการสรรหา / ผลิต  และใชเทคโนโลยเีพ่ือการสราง
องคความรู  การเรียนรู  การบริหารจัดการ  เพ่ือให
ทันการเปลีย่นแปลง 

4.10 0.69 มาก 

88 ในการปฏิบตังิานมุงสูประสิทธิภาพ  คุณภาพ  
นวัตกรรม  และความพึงพอใจของผูปกครอง 

4.23 0.75 มาก 

89 กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 4.09 0.73 มาก 
90 บุคลากรมีความรู  ความเขาใจ  ความตระหนักใน

ความสําคัญของการติดตาม  ประเมินผลการปฏบิตัิงาน 
4.12 0.76 มาก 

91 สื่อสารสรางความเขาใจกระบวนการติดตาม
ประเมินผลทัว่ทั้งองคกร 

4.15 0.72 มาก 

92 กําหนดวิธวีัดและเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุมตัวชีว้ัด 

4.13 0.74 มาก 

93 จัดทําแผนและปฏิทินการกาํกับ  ติดตาม  และ
ประเมินผล 

4.18 0.73 มาก 

94 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินกลยุทธของ
สถานศึกษา 

4.08 0.79 มาก 

95 กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับ ติดตามและประเมินผล 4.26 0.74 มาก 
96 กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของสถานศึกษา 4.16 0.73 มาก 
97 สรางเครื่องมือและกําหนดเกณฑในการประเมิน     

กลยุทธใหครอบคลุมวสิัยทศัน  เปาหมาย  ภารกิจ 
4.15 0.76 มาก 

98 ติดตามประเมนิกลยุทธโดยใชเครื่องมือทีส่รางขึ้นตาม
ปฏิทินที่กําหนด 

4.22 0.74 มาก 

99 ติดตามการใชงบประมาณ  ทรัพยากร  ระยะเวลาตาม
โครงการ / กิจกรรม  ตามแผนที่กําหนดอยางตอเน่ือง 

4.12 0.76 มาก 
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ตารางที ่ 4  (ตอ) 
 

ขอท่ี การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

(S.D.) 

ระดับ 
การ
ปฏิบัติ 

100 การรับรูขาวสาร  ขอมูลผลการปฏิบตัิงานรวมกัน เพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

4.18 0.77 มาก 

101 มีการติดตามแนวโนมหรือโอกาสที่กิจกรรม  จะกอให 
เกิดผลผลติ  ภายในระยะเวลาที่กําหนดอยางตอเน่ือง 

4.12 0.78 มาก 

102 ติดตามกระบวนการปฏบิัตงิาน  เพ่ือหาทางแกปญหา
ที่อาจเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ 

4.41 0.74 มาก 

103 นําผลการปฏบิัติงานและผลการกํากับตดิตาม  
เปรียบเทียบกบัเปาหมาย  ทบทวนปรบัเพิ่มกลยุทธ 

4.12 0.69 มาก 

104 รวมวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุของความสําเร็จและความ
ลมเหลวท่ีเกิดขึ้น 

4.25 0.79 มาก 

105 ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรม    กอใหเกิดผลลัพธ
ตามเปาประสงคของหนวยงานหรือไม 

4.14 0.76 มาก 

106 เทียบเคียงผลการปฏิบตัิงาน  (benchmarking)  กับ
หนวยงานอื่น  เพ่ือผลักดันใหเกิดการปรบัปรุง  
เปลี่ยนแปลง  อยางกาวกระโดด 

4.15 0.82 มาก 

107 จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรค  และ
ขอเสนอแนะ 

4.17 0.77 มาก 

108 รายงานผลใหครู  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หนวยงานตนสังกัด  และ  
สาธารณชนทราบ 

4.27 0.75 มาก 

109 ปรับปรุง   แกไข   กลยุทธของสถานศึกษาที่บกพรอง  
ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึน้ 

4.21 0.79 มาก 
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  จากตารางที่ 4 พบวา โดยภาพรวม ตวัแปรทั้ง  109  ขออยูระหวาง  4.05 - 4.41
แสดงวา  กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูอํานวยการโรงเรียน   รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูที่ปฏิบตัิหนาที่
แทน และครผููสอน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัตวัแปรโดยเฉลี่ย ( x ) ของตวัแปรอยูในระดับมากท
ขอ  เม่ือพิจารณาคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.69 - 0.82 แสด
กลุมตวัอยางมีความคิดเห็นตอตวัแปรไมแตกตางกัน  มีความสอดคลองกัน 

ุก
งวา  

    2.3 การวิเคราะหองคประกอบ  การบริหารเชงิกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ดวยการวเิคราะหองคประกอบ (factor analysis) 
     การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยการวเิคราะหองคประกอบ  (factor analysis) 
ขอตกลงเบื้องตนที่สําคญัคอื ตัวแปรมีความสัมพันธกัน และพิจารณาจากคา KMO and Bartlett’s 
Test โดยคา Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling Adequacy (MSA) อยูระหวาง  0  ถึง  
1  และ  สถติทิดสอบตวัที่  2  คือ  Bartlett’s Test of Sphericity   ใชทดสอบตวัแปรตาง ๆ วามี
ความสัมพันธกันหรือไม  จากการวิเคราะหองคประกอบไดผล  ดังตารางที่  5 
 
ตารางที ่ 5 คา KMO-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
Bartlett’s Test of Approx. Chi-Square Sphericity 
                       Df 
                       Sig. 
 

 

.949 
22271.7 

5886 
.000 

 
     จากตารางที่  5   พบวา  KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling)   มีคา
เทากับ  0.949   ซึ่งมีคาใกล  1.00  แสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอมูล  
สามารถวิเคราะหองคประกอบได  และจาก  Bartlett’s Test of Sphericity  มีคา Chi-Square  มี
นัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา  แมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรมีความสัมพันธ ทําใหขอมูลสามารถ
นําไปวิเคราะหตอไปได 
     การวิเคราะหองคประกอบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กโดยเกณฑ
ขอตกลงเบื้องตนในการพิจารณาองคประกอบคือ คาไอเกน (eigenvalues) มากกวา 1.00 เกณฑ
ในการพิจารณาตัวแปรที่เปนองคประกอบที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  มากกวา  
0.45  และจากคาแมทริกซสหสัมพันธและคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรพบวา ตัวแปร
ทุกองคประกอบ (factor extraction)  ดวยการวิเคราะหองคประกอบ (maximum Likelihood) และ
หมุนแกนองคประกอบดวยวิธีแวรี่แมกซ (varimax with Kaiser Normalization) 
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     ผลการวิเคราะหโดยสกัดองคประกอบ (factor extraction) พบวา ตัวแปรองคประกอบ 
การบริหารเชงิกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สามารถจัดกลุมองคประกอบไดทั้งหมด  6 องค 
ประกอบ  และมีคาไอเกน (eigenvalues) มากกวา  1.00  รายละเอยีดดังตารางที่  6 
 
ตารางที ่ 6 คาไอเกน  คารอยละ ของความแปรปรวน  คารอยละของความแปรปรวนสะสม 
    ในองคประกอบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

องคประกอบ 
(factor) 

คาไอเกน 
(eigenvalue) 

ความแปรปรวน
รอยละ 

 (% variance) 

ความแปรปรวนสะสม
รอยละ (cumulative % 

of variance) 
1 27.368 25.108 25.108 
2 2.770 2.541 27.650 
3 2.264 2.077 29.727 
4 1.702 1.562 31.288 
5 1.667 1.529 32.817 
6 1.598 1.466 34.283 

 
     จากตารางที่  6  พบวา  องคประกอบทีมี่คาไอเกนมากกวา  1.00  ทั้งหมด  6  องค 
ประกอบ และสามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดรอยละ  34.283 
 
ตารางที ่  7   องคประกอบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก      
     

องคประกอบ จํานวนตวัแปร 
1 9 
2 4 
3 3 
4 3 
5 4 
6 7 

รวมทัง้สิ้น 30 
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     จากตารางที่  7    พบวา  ในองคประกอบที่  1  มีตัวแปรอธิบายองคประกอบ  9 ตัว 
แปร    องคประกอบที่  2  มีตัวแปรที่อธบิายองคประกอบได  4  ตัวแปร   องคประกอบที่  3  มี
ตัวแปรที่อธบิายองคประกอบได  3  ตัวแปร    องคประกอบที่  4  มีตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ
ได  3  ตัวแปร  องคประกอบที่  5  มีตัวแปรที่อธิบายองคประกอบได  4  ตัวแปร  และ องคประกอบ 
ที่  6  มีตัวแปรที่อธิบายองคประกอบได  7  ตัวแปร  รวมทั้งสิ้น  6  องคประกอบ  30  ตัวแปร 
 
ตารางที ่ 8  องคประกอบที่  1   
 

ตัวแปร ขอความ คานํ้าหนัก
องคประกอบ 

102 ติดตามกระบวนการปฏบิัตงิาน  เพ่ือหาทางแกปญหาที่
อาจเปนอุปสรรคตอความสาํเร็จ 

.696 

071 กําหนดเกณฑเชิงปริมาณ  เกณฑเชิงคณุภาพ  และการ
จัดทํารายละเอียดของเกณฑไวอยางชัดเจน 

.656 

020 ระดมความคดิเรียงลําดับประเด็นแยกเปน จุดแข็งจุดออน
ของสถานศึกษา 

.648 

059 กําหนดวัตถปุระสงคเฉพาะ  และกําหนดตวัชีว้ัดความ 
สําเร็จที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงคในแตละดาน 

.646 

031 ศึกษาผลผลิตหลักและตวัชีว้ัดที่หนวยงานตนสังกัด
กําหนดใหดําเนินการ  ประกอบกับทบทวนวสิัยทศัน  
พันธกิจ  เปาประสงคของสถานศึกษา 

.602 

001 ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพื่อศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในสถานศึกษา 

.584 

086 มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหา  อุปสรรค
และหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน 

.565 

044 มีความรูความเขาใจในการกําหนดวิสัยทศัน  พันธกิจ
เปาประสงค  ผลผลติหลักของสถานศึกษา 

.555 

009 วิเคราะหดานเทคโนโลยี ไดแก  ความกาวหนาดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  การผลิตเคร่ืองจักรตาง ๆ และภูมิ
ปญญาทองถิน่ 

.549 

          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 27.368 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 25.108 
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     จากตารางที่ 8   พบวา   องคประกอบที่ 1 ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน 9 ตัว
แปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.549  ถึง  0.696  มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues)  เทากับ 27.368  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  25.108  
แสดงวา ตัวแปรทั้ง  9  ตัวแปร ที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด  และองคประกอบนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมได รอยละ 25.108 เม่ือ เทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืน ๆ แลว พบวาองคประกอบนี้มีความสําคัญเปน
อันดับ  1  ผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบนี้วา  “การวางแผนกลยุทธ”   
 
ตารางที ่ 9 องคประกอบที่  2   
 

ตัวแปร ขอความ 
คานํ้าหนัก
องคประกอบ 

056 มีการสื่อสารใหบุคลากรในสถานศึกษาเขาใจเปาหมาย
ของกลยุทธอยางชัดเจน 

.667 

058 กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน  โดยพิจารณาจากผล
การวิเคราะหสถานภาพสถานศึกษา 

.479 

083 จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบตัิงานที่
เปนปจจุบัน  ทันเหตุการณ  เพ่ือพรอมใชงานอยูเสมอ 

.453 

070 งบประมาณและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  ระดมทรัพยากร
จากภายนอก เพ่ือนํากลยุทธที่สําคัญ ที่สงผลตอเปาหมาย
องคกรสูการปฏิบัต ิ

.452 

          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 2.770 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 2.541 

 
  จากตารางที่ 9   พบวา   องคประกอบที่  2   ซึ่งบรรยายตัวแปรสําคัญ จํานวน  4  

ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง 0.452  ถึง  0.667   มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ  2.770  และคารอยละของความแปรปรวน เทากับ  2.541  
แสดงวา ตัวแปรทั้ง  4  ตัวแปร ที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้   
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ  2.541 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืน ๆ แลว  พบวา  องคประกอบนี้มีความ สําคัญเปน
อันดับ  2  ผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบนี้วา  “ประเมินสภาพของโรงเรียน” 
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ตารางที ่ 10  องคประกอบที่  3   
 

ตัวแปร ขอความ 
คานํ้าหนัก
องคประกอบ 

109 ปรับปรุง  แกไข  กลยุทธของสถานศึกษาที่บกพรอง  ให
มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

0.632 

107 จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ 

0.585 

105 ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรม  กอใหเกิดผลลัพธตาม
เปาประสงคของหนวยงานหรือไม 

0.494 

          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 2.264 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 2.077 

 
  จากตารางที่ 10   พบวา    องคประกอบที่  3  ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 

จํานวน  3  ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ อยูระหวาง  0.495  ถึง  0.632  มีคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 2.264 และคารอยละของความแปรปรวน 
เทากับ 2.077 แสดงวา ตัวแปรทั้ง  3  ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดี
ที่สุด     และองคประกอบนี้  สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ   2.077 
ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืน ๆ แลว พบวา  
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ  3  ผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบนี้วา  “กําหนดทิศทางของ
โรงเรียน” 
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ตารางที ่ 11  องคประกอบที่  4   
 

ตัวแปร ขอความ 
คานํ้าหนัก
องคประกอบ 

042 กําหนดเปาหมายผลผลติหลัก  ผลลัพธและตัวชี้วัด
สอดคลองกับเปาหมายผลผลิตหลักของหนวยเหนือ 

0.597 

017 วิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงิน  ไดแก  ความพอเพียง
ความคลองตวัในการเบิกจายเงิน  การระดมทรัพยากร  
และการใชจายทรัพยากรของสถานศึกษา 

0.513 

012 ศึกษาและวิเคราะหปจจัยทีมี่อิทธิผลโดยตรงตอการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา (ปจจัยภายใน) ดาน
โครงสรางและนโยบาย  ผลผลิตและบริการ  บุคลากร  
ประสิทธิภาพทางการเงิน  วัสดุ  ทรัพยากร  และการ
บริหารจัดการ 

0.451 

          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 1.702 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 1.562 

 
  จากตารางที่ 11   พบวา องคประกอบที่  4  ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน  

3  ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  0.451 ถึง  0.597  มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ  1.702  และคารอยละของความแปรปรวน  เทากับ  1.562 
แสดงวา ตัวแปรทั้ง  3  ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และ
องคประกอบนี้  สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ  1.562  ซึ่งเม่ือเทียบ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืน ๆ แลว พบวา  องคประกอบนี้
มีความสําคัญเปนอันดับ  4  ผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบนี้วา  “กําหนดกลยุทธของโรงเรียน” 
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ตารางที ่ 12  องคประกอบที่  5   
 

ตัวแปร ขอความ 
คานํ้าหนัก
องคประกอบ 

097 สรางเครื่องมือและกําหนดเกณฑในการประเมินกลยทุธให
ครอบคลุมวิสยัทัศน  เปาหมาย  ภารกิจ 

0.581 

098 ติดตามประเมนิกลยุทธ  โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นตาม
ปฏิทินที่กําหนด 

0.58 

100 การรับรูขาวสาร  ขอมูลผลการปฏิบตัิงานรวมกัน  เพือ่
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

0.457 

096 กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของสถานศึกษา 0.453 
          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 1.667 

คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 1.529 
 

  จากตารางที่ 12  พบวา  องคประกอบที่  5 ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญจํานวน  
4  ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ อยูระหวาง  0.453 ถึง  0.498  มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ  1.667 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ  
1.529 แสดงวา ตัวแปรทั้ง  4  ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด   
และองคประกอบนี้  สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ  1.529  ซึ่งเม่ือ
เทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับตัวประกอบอ่ืน ๆ แลว พบวา  
องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ  5  ผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบนี้วา  “การปฏิบัติตาม     
กลยุทธของโรงเรียน” 
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ตารางที ่ 13  องคประกอบที่  6   
 

ตัวแปร ขอความ 
คานํ้าหนัก
องคประกอบ 

048 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธของ
สถานศึกษา 

0.578 

045 วิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาประสงค ของสถานศึกษา มีความ 
สอดคลองสัมพันธกัน 

0.542 

034 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชเทคนิค SWOT 
Analysis 

0.515 

089 กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 0.509 
093 จัดทําแผนและปฏิทินการกาํกับ  ติดตาม  และประเมินผล 0.463 
095 กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับ  ติดตามและประเมินผล 0.452 
108 รายงานผลใหครู  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  หนวยงานตนสงักัด  และสาธารณชนทราบ 
0.450 

          คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 1.598 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 1.466 

 
  จากตารางที่ 13   พบวา   องคประกอบที่  6  ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรสําคัญ

จํานวน 7 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ  อยูระหวาง  0.450 ถึง  0.578 โดยมีคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 1.598  และคา รอยละของความแปรปรวน 
(percent of variance) เทากับ  1.466   แสดงวา  ตัวแปรทั้ง  7  ตัวแปร  เปนตัวแปรที่รวมกัน
บรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด   และองคประกอบนี้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมไดรอยละ  1.466  ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของ ตัวแปร (eigenvalues) กับตัว
ประกอบอื่น ๆ แลว  องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ  6  ผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบนี้วา  
“ประเมินกลยุทธของโรงเรียน” 
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     จากผลการวเิคราะหองคประกอบของรูปแบบ การบริหารเชิงกลยทุธสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก จากกลุมตวัอยาง  มี  6  องคประกอบ  สรปุไดเปนแผนภูมิดังนี้ 
 
 

องคประกอบการ
บริหารเชิงกลยุทธ

สําหรับ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

1.  
การ

วางแผน 
กลยุทธ 

3. 
กําหนด
ทิศทาง 
ของ

โรงเรียน 

2. 
ประเมิน
สภาพ 
ของ

โรงเรียน 

4. 
กําหนด  
กลยุทธ 
ของ

โรงเรียน 

5. 
การปฏิบตัิ

ตาม 
กลยุทธของ 
โรงเรียน 

 

6. 
ประเมิน    
กลยุทธ 

ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่    19  สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบของ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน 

 ขนาดเล็ก 
 
 
     จากแผนภูมิที่  19  สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก จากกลุมตัวอยางพบวา ประกอบดวย  6  องคประกอบ คือ  1)  การวางแผน 
กลยุทธ  2)  ประเมินสภาพของโรงเรียน  3)  กําหนดทิศทางของโรงเรียน  4)  กําหนดกลยุทธ
ของโรงเรียน  5)  การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน  และ  6)  ประเมินกลยุทธโรงเรียน 
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    2.4 การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
      เพ่ือใหไดรูปแบบองคประกอบของ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก  ผูวิจัยวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก  โดยพิจารณาความสอดคลองของโมเดล  ดังนี้ 
    1. Chi-square : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 
    2. Goodness-of-fit indices : GFI และ  AGFI 
    3. Root Mean Squared Residual  :  คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวน   
                     เหลือ (RMR) 
    4. Root Mean Square Error of Approximation 
    5. Comparative fit  : ดัชนีเปรียบเทยีบโมเดลพ้ืนฐานกับโมเดลตามทฤษฎี / ตาม 

สมมุติฐาน 
 

ตารางที่  14 คาสถิติวัดความคลาดเคลื่อนสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลและขอมูล 
เชิงประจักษ 

 

คาสถิต ิ คา เกณฑความสอดคลอง 
ไค-สแควร (χ)2 

(chi-square) 
562.46 

(P=0.00000) 
ไมแตกตางทางสถิติ  ยอมรับสมมุตฐิานหลัก
ที่วา  โมเดลตามทฤษฎีมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 

ดัชนีความกลมกลืน 
(Goodness of fit GFI) 

0.93 มีคาเขาใกล  1  โมเดล สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 

Adjusted Goodness of 
fit (AGFI) 

0.92 มีคาเขาใกล  1  โมเดล สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 

Relative Fit Index (RFI) 0.96 มีคาเขาใกล  1  โมเดล สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 

Root Mean Squared 
Residual : RMR 

0.21 มีคาระหวาง  0  - 1  หมายถึงโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

Largest Standardized 
Residual 

0.036 มีคาไมเกิน  0.08  โมเดล สอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ 

Root Mean Square 
Error of Approximation 
(RMSEA) 

0.028 มีคาระหวาง  0  - 0.05  หมายถึงโมเดลมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับ 
ดีมาก 
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     จากตารางที่  14  พบวา  คา ไค-สแควร (chi-square : χ)2 มีคาเทากับ  562.46 
(P=0.00000)  แสดงใหเห็นความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง  รูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพของ การบริหารเชิงกลยุทธที่มีความสอดคลองเชิงประจักษ  นอกจากนี้ยังสามารถ
พิจารณาคาดัชนีวัดความสอดคลองอ่ืน ๆ ไดอีก  เชน  Goodness of fit Index (GFI) และ 
Adjusted Goodness of fit Index (AGFI)  มีคาเขาใกล  1  คือ คา  GFI = 0.93  และคา  AGFI 
= 0.92  ซึ่งมากกวา  0.90 แสดงใหเห็นวา  รูปแบบที่มีประสิทธิภาพของ การบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  คา  Root Mean Squared 
Residual (RMR) มีคาเทากับ  0.21  และคา  Standardized Root Mean Square Residual 
(Standardized RMR) มีคาเขาใกล  0  และไมเกิน  0.08  ซึ่งในที่นี้มีคาเทากับ  0.036  แสดง
ใหเห็นวา  รูปแบบโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  คาดัชนี  Root Mean Square 
Error of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ  0.028  ซึ่งมีคาระหวาง  0 - 0.05  แสดงวา  
โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดีมาก 
     จากผลการวิเคราะหคาสถิติที่ไดนําเสนอแลวขางตน  แสดงใหเห็นวา  รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ (strategic management) ภายหลังการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) 
ซึ่งประกอบดวย  6  องคประกอบยอย  30  ตัวแปร  ซึ่ง  6  องคประกอบยอย ไดแก 
     การวางแผนกลยุทธ (X1) ประเมินสภาพของโรงเรียน (X2) กําหนดทิศทางของ
โรงเรียน (X3)  กําหนดกลยุทธของโรงเรียน (X4) การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน (X5)  
และ  ประเมินกลยุทธของโรงเรียน (X6) 
 

Strategic Management 
 

Con1   หรือ X1  การวางแผนกลยุทธ  
Con2   หรือ  X2  ประเมินสภาพของโรงเรียน 
Con3   หรือ  X3  กําหนดทิศทางของโรงเรียน  
Con4   หรือ  X4  กําหนดกลยุทธของโรงเรียน 
Con5   หรือ  X5  การปฏิบตัิตามกลยุทธของโรงเรียน 
Con6   หรือ X6  ประเมินกลยทุธของโรงเรียน 
 
การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง  องคประกอบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับ

โรงเรียนขนาดเล็ก  ดังรายละเอียด  แผนภูมิที่  19  แสดงรูปแบบที่ผูวิจัยนําเสนอ  ดังนี้ 
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ตารางที ่  15 แสดงคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารเชงิกลยุทธ 
สําหรับโรงเรยีนขนาดเล็ก (X1 - X6) 

  

    X1 X2 X3 X4 X5 X6 
X1 Pearson Correlation 1 .497** .376** .485** .527** .551** 
  Sig. (2-tailed)   .000 .000 .000 .000 .000 
  N 528 528 528 528 528 528 
X2 Pearson Correlation .497** 1 .461** .421** .536** .577** 
  Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 
  N 528 528 528 528 528 528 
X3 Pearson Correlation .376** .461** 1 .361** .537** .525** 
  Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 
  N 528 528 528 528 528 528 
X4 Pearson Correlation .485** .421** .361** 1 .392** .488** 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 .000 
  N 528 528 528 528 528 528 
X5 Pearson Correlation .527** .536** .537** .392** 1 .611** 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 
  N 528 528 528 528 528 528 
X6 Pearson Correlation .551** .577** .525** .488** .611** 1 
  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
  N 528 528 528 528 528 528 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก  มีรูปแบบดังนี้ 
 

 
แผนภูมิที่  20  แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบ การบริหารเชิงกลยทุธ 

สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
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     จากแผนภูมิที่  19  แสดงรูปแบบความสัมพันธระหวาง ตัวประกอบ การบริหารเชิง 
กลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการโครงสราง  ไดดังนี้ 
   Con2  = 0.87* con6 ,  Errorvar.=  0.26     ,    R2  =  0.74 
       (0.092)      (0.064) 
         9.46        4.02 
     จากโครงสรางสมการ สามารถอธิบายไดวา  การประเมินกลยุทธ (Con6) มีอิทธิพล
ทางตรงตอประเมินสภาพของโรงเรียน (Con2) มีสัมประสิทธิ์อิทธิพล (B) =  0.87  โดยพิจารณา
คา  t มีคาเทากับ  9.46  ในขณะที่คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) มีคาต่ําคือ  
มีคา S.E. = 0.092  และสามารถอธิบายความแปรน (R2) ได  74% 
   Con5  = 0.36* Con1  +  0.64* con3 ,  Errorvar. =  0.21    ,   R2  =  0.79 
       (0.060)   (0.072)      (0.057) 
        6.01      8.95         3.66 
     จากโครงสรางสมการ  สามารถอธิบายไดวา  การวางแผนกลยุทธ (Con1) มีอิทธิพล
ทางตรงตอการปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน (Con5)  มีสัมประสิทธิ์อิทธิพล (B) =  0.36  โดย
พิจารณาคา  t มีคาเทากับ  6.10  ในขณะที่คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) มี
คาต่ําคือ  มีคา  S.E. = 0.060   สามารถอธิบายความแปรน (R2) ได  79% 
     การกําหนดทิศทางของโรงเรียน (Con3) มีอิทธิพลทางตรงตอการปฏิบัติตามกลยุทธ
ของโรงเรียน (Con6)  มีสัมประสิทธิ์อิทธิพล (B) =  0.64  โดยพิจารณาคา  t มีคาเทากับ  8.95  
ในขณะที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) มีคาต่ําคือ  มีคา  S.E.= 0.072  และ
สามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได  79% 
   Con6  = 0.70* con5  +  0.33* Con4 ,  Errorvar. =  0.099    ,   R2  =  0.90 
       (0.096)   (0.074)      (0.039) 
         7.31      4.50         2.52 
     จากโครงสรางสมการ  สามารถอธิบายไดวา  การปฏิบัติตามกลยุทธ (Con5) มี
อิทธิพลทางตรงตอการประเมินกลยุทธของโรงเรียน (Con6)  มีสัมประสิทธิ์อิทธิพล (B) =  0.70  
โดยพิจารณาคา  t มีคาเทากับ  7.31  ในขณะที่คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard 
error) มีคาต่ําคือ  มีคา  S.E. = 0.096   และสามารถอธิบายความแปรน (R2) ได  90% 
     การกําหนดกลยุทธของโรงเรียน (Con4) มีอิทธิพลทางตรงตอการประเมินกลยุทธ
ของโรงเรียน (Con6)  มีสัมประสิทธิ์อิทธิพล (B) =  0.33  โดยพิจารณาคา  t มีคาเทากับ  4.50  
ในขณะที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) มีคาต่ําคือ  มีคา  S.E.= 0.074  และ
สามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) ได  90% 
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แนวคิดทฤษฎีที่สนับสนุนความสัมพันธเชิงตรรก 
ขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอกัน 

 
   1. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานประเมินกลยุทธของโรงเรียนกับ

องคประกอบดานประเมินสภาพของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่   21   แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดาน  ประเมินกลยุทธของโรงเรียน กับ 

องคประกอบดานประเมินสภาพของโรงเรียน 
 
     นักวิชาการหลายทาน  ไดแสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางการประเมิน
กลยุทธของโรงเรียนกับประเมินสภาพของโรงเรียน ไดแก  พสุ  เดชะรินทร  กลาววา  หนาที่
การจัดการของผูบริหาร  ประกอบดวย  1)  การวางแผน  2)  การจัดองคกร  3)  การสั่งการและ
ชี้นํา  และ  4)  การประเมินผลและควบคุม  จะพบวา  การประเมินผลการดําเนินงานเปนหน่ึงใน
หนาที่ทั้งภาครัฐและเอกชนใหความสําคัญ  โดยใชแนวคิดในการติดตามการประเมินผลหลาย
แนวคิด  แตหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.)  ไดนํามาปรับใชกับหนวยราชการไทย คือ  
แนวคิด  BSC (Balanced Score Card) สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ไพโรจน  กุลอ้ึงประเสริฐ  
พบวา  ขั้นตอนการติดตามประเมินผล  โรงเรียนควรกําหนดกรอบติดตามประเมินผล  จัดทํา
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะห  และกําหนดแนวทางในการพัฒนา  สอดคลองกับการ
วิจัยของ  สมพร  เมืองแปน ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธ
ในสถานศึกษาพบวา  สถานศึกษาตองมีการประเมินและการควบคุมกลยุทธที่สอดครับกับ
นโยบายของหนวยเหนือ  สถานศึกษาตองตื่นตัวในการพัฒนางานตามมิติของการประเมินใหมี
คุณภาพตามเปาหมายที่กําหนด  และสอดคลองกับ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลาววา  สถานศึกษาตองมีการตรวจ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง 

ประเมิน 
  กลยุทธ 
ของ

โรงเรียน 
(Con6) 

ประเมิน     
สภาพของ
โรงเรียน 
(Con2) 
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     สรุป จากขอสนับสนุนที่กลาวไวขางตน  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการประเมิน
กลยุทธของโรงเรียน  มีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบการประเมินสภาพของโรงเรียน 
 

   2. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการวางแผนกลยุทธกับองคประกอบดาน
การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่   22   แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดาน  วางแผนกลยุทธกับองคประกอบ 

ดานปฏิบัตติามกลยุทธของโรงเรียน 
 
     การวางแผนกลยุทธเปนปจจัยสําคัญในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ  ซึ่งสอดคลองกับ 
พวงรัตน  เกษรแพทย กลาววา  การวางแผนกลยุทธเปนกระบวนการคิดหาวิธีที่ดีที่สุด  โดยให
ความสําคัญกับผลกระทบสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน  จะนําไปสูการปฏิบัติตามกลยุทธ  
จึงกลาวไดวา  การวางแผนกลยุทธมีความจําเปนอยางมากสําหรับผูบริหารที่มุงหวังผลสําเร็จใน
การดําเนินงาน  นอกจากนี้  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลาวถึงความสําคัญ
ของการวางแผนกลยุทธไววา  การวางแผนกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหหนวยงาน
สามารถนําไปปฏิบัติพัฒนาตนเองทันกับสภาพเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  และสอดคลอง
กับ  รังสรรค  มณีเล็ก กลาววา  การวางแผนกลยุทธเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถาน 
ศึกษา  ศึกษาจุดแข็ง  จุดออนเพ่ือเปนทิศทางเดียวกันในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ  สอดคลองกับ
ผลวิจัยของ  ใบศรี  พันเทศ  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการวิจัยพบวา  ตองมีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ  โดยใหมีการวางแผนกลยุทธเพ่ือกําหนดทิศทางขององคกรอยางชัดเจน  
ทําใหองคกรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     สรุปจากขอสนับสนุนที่กลาวมาขางตน  แสดงใหเห็นถึงความสําคญัของการวางแผน
กลยุทธที่มีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบการปฏิบตัติามกลยทุธของโรงเรียน 

การ
วางแผน 
กลยุทธ 
(Con1) 

การปฏิบตัิ
ตามกลยทุธ
ของโรงเรียน 

(Con5) 
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   3. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดาน การกําหนดทิศทาง กับองคประกอบดาน
การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่   23   แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดาน  กําหนดทิศทางของโรงเรียน  กับ 

องคประกอบดานปฏิบัตติามกลยุทธของโรงเรียน 
 
     ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธการกําหนดทิศทางของโรงเรียนกับการ
ปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน  แนวคิดยืนยันความสัมพันธ ไดแก  ทอมปสันและสตริคแลนด 
(Thompson and Strickland) กลาววา การกําหนดทิศทางของการบริหารเชิงกลยุทธเปนขั้นตอน
สําคัญของการบริหาร ประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (strategic vision)  การ
กําหนดจุดประสงค (setting objective)   การกําหนดกลยุทธ (strategic formulation) และการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ  เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว  
สอดคลองกับ  จินตนา  บุญบงการ  ใหความสําคัญของการกําหนดทิศทางองคกร  เปนกระบวน 
การบริหารชวยใหผูบริหารเกิดความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศน  ทําใหสามารถ
กําหนดวัตถุประสงคและทิศทางของการดําเนินงานที่สามารถนําไปปฏิบัติตามกลยุทธอยางเปน
รูปธรรม  และสอดคลองกับ  พักตรผจง  วัฒนสินธ และ พสุ  เดชะรินทร  กลาววา  การกําหนด
ทิศทางขององคกรเปนการบงชี้วา  องคกรจะมุงไปในทิศทางใด การดําเนินงานมีลักษณะชัดเจน
ขึ้น  สามารถปฏิบัติตามกลยุทธเพื่อใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
     สรุปจากขอสนับสนุนที่กลาวมาขางตน  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการกําหนด
ทิศทางของโรงเรียนที่มีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบการปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

กําหนด
ทิศทางของ
โรงเรียน 
(Con3) 

การปฏิบตัิ
ตามกลยทุธ
ของโรงเรียน 

(Con5) 
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   4. ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียนกับ
องคประกอบดานประเมินกลยุทธของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่   24   แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานการปฏิบตัิตามกลยุทธของ 

โรงเรียนกับองคประกอบดานประเมินตามกลยุทธของโรงเรียน 
 
     นักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตาม
กลยุทธของโรงเรียนกับการประเมินกลยุทธของโรงเรียน ไดแก รอบบินสและโคลเตอร (Robbins 
and Coulter) ไดกลาววา การตัดสินใจและลงมือปฏิบัติกลยุทธตองอาศัยกระบวนการจัดการที่
เปนพ้ืนฐานขององคกรคือ  การวางแผน  การจัดองคกร  การนําไปปฏิบัติ  และการควบคุม
ประเมินกลยุทธ  สอดคลองกับ  ไรทและคณะ (Wright and others)  ไดกลาวสนับสนุนแนวคิด
ขางตนวา  เปนการกําหนดกลวิธีที่เหมาะสม  การปฏิบัติงานตามกลยุทธที่กําหนดไว  การใช
อํานาจหนาที่ในการควบคุมประเมินกลยุทธ  เพ่ือทําใหม่ันใจวา  กลวิธีที่นํามาใชสามารถนําไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  สอดคลองกับผลวิจัยของ ทองทิพย  สิงหหลง  ไดศึกษา
เกี่ยวกับการใชแผนกลยุทธ  โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกลยุทธ  การบริหาร
ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบวา  ขาราชการ 
ครูโดยสวนรวม  มีการปฏิบัติตามกลยุทธการบริหารในระดับมาก  และปฏิบัติงานโดยรวมเกิด
ประโยชนสูงสุด  โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 
     สรุป จากขอสนับสนุนที่กลาวไวขางตน  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติ
ตามของโรงเรียน  มีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบประเมินกลยุทธของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

การปฏิบตัิ
ตามกลยุทธ
ของโรงเรียน 

(Con5) 

ประเมิน     
กลยุทธของ
โรงเรียน 
(Con6) 
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   5. แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดานกําหนดกลยุทธของโรงเรียนกับ
องคประกอบดานประเมินกลยุทธของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่   25   แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบดาน  กําหนดกลยุทธของโรงเรียน  กับ 

องคประกอบดานประเมินกลยุทธของโรงเรียน 
 
     แนวคิดยืนยันความสัมพันธดังกลาวไดแก แนวคิดของ เดสสและมิลเลอร (Dess and 
Miller) กลาววา  การกําหนดกลยุทธเปนวิธีการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคระยะยาว  การวิเคราะห
กลยุทธที่สมเหตุสมผลคือ  เกณฑ  3  ระดับ  1)  กลยุทธระดับองคกร  เปนกระบวนการกําหนด
ลักษณะทั้งหมดและจุดประสงคขององคกร  2)  กลยุทธระดับธุรกิจ  เปนกลยุทธที่พยายามหาวิธี
แขงขันในแตละองคกร และ 3)  กลยุทธระดับหนาที่ เปนการสรางขอไดเปรียบสําหรับการแขงขัน 
ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จในการประเมินกลยุทธ        สอดคลองกับ  เสนาะ  
ติเยาว  กลาววา  การบริหารกลยุทธโดยทั่วไปหมายถึง  การตัดสินใจและดําเนินการเพื่อทําใหได 
ผลตามที่องคกรกําหนดไว  ซึ่งเนนที่กระบวนการตั้งแต  การกําหนดกลยุทธ  การนําเอากลยุทธ
ไปปฏิบัติ  และการประเมินผลกลยุทธ  เปนกระบวนการวางแผนและทําใหม่ันใจวา แผนนั้นไดนํา 
ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ  วัฒนา  พัฒนพงษ  การกําหนดกลยุทธ เปนขั้นตอนใน
การเลือกเสนทางหรือวิธีการที่ใชปฏิบัติแตละพันธกิจของสถานศึกษาที่มีความเปนไปได  และ
เกิดความสําเร็จบรรลุเปาประสงคของการจัดการศึกษา 
     สรุป จากขอสนับสนุนที่กลาวไวขางตน  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการกําหนด
กลยุทธของโรงเรียน  มีอิทธิพลโดยตรงตอองคประกอบการประเมินผลกลยุทธของโรงเรียน 
 
 
 
 
 

กําหนด    
กลยุทธของ
โรงเรียน 
(Con4) 

ประเมิน     
กลยุทธของ
โรงเรียน 
(Con6) 
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ตารางที ่ 16   คาสัมประสทิธิ์อิทธิพล  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error, SE) 
      คาสถิติทดสอบ  t-test ขององคประกอบการวางแผนกลยุทธ 
 

องคประกอบ การบริหารเชิงกลยทุธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

คา
สัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล 

คาความ 
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

(SE) 

คาสถิติ
ทดสอบ 
(t-test) 

a 1   ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมอง
เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและ
ภายในสถานศึกษา 

0.45 0.031 14.59 

a 9  วิเคราะหดานเทคโนโลยี ไดแก ความ 
กาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การผลิต
เครื่องจักรตาง ๆ และภูมิปญญาทองถิ่น 

0.48 0.031 15.28 

a 20  ระดมความคิดเรียงลาํดับประเด็นแยกเปน
จุดแข็ง  จุดออนของสถานศึกษา 

0.52 0.031 16.88 

a 31  ศึกษาผลผลติหลักและตัวชี้วัดที่หนวยงาน
ตนสังกัดกําหนดใหดําเนินการ  ประกอบกับ
ทบทวนวิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาประสงคของ
สถานศึกษา 

0.54 0.033 16.43 

a 44  มีความรูความเขาใจในการกําหนด
วิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิตหลัก
ของสถานศึกษา 

0.49 0.032 15.11 

a 59  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะและกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงคใน
แตละดาน 

0.56 0.031 18.18 

a 71  กําหนดเกณฑเชิงปรมิาณ  เกณฑเชิง
คุณภาพ  และการจัดทํารายละเอียดของเกณฑไว
อยางชัดเจน 

0.53 0.032 16.72 

a 86  มีการประชุม  ปรึกษาหารือ เม่ือเกิดปญหา  
อุปสรรคและหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน 

0.43 0.029 14.69 

a 102  ติดตามกระบวนการปฏิบตัิงาน  เพ่ือหา 
ทางแกปญหาที่อาจเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ 

0.50 0.030 16.83 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 237

     จากตารางที่  16  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบการวางแผนกลยุทธ โดย
เรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอยคือ (a59) กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะและ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงคในแตละดาน  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ  0.56 (SE = 0.031 , t-test = 18.18)  รองลงมาเปน (a31)  ศึกษาผลผลิตหลักและ
ตัวชี้วัดที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดใหดําเนินการ  ประกอบกับทบทวนวิสัยทัศน  พันธกิจ  
เปาประสงคของสถานศึกษา  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.54 (SE = 0.033 , t-test = 
16.43) (a71) กําหนดเกณฑเชิงปริมาณ  เกณฑเชิงคุณภาพ  และการจัดทํารายละเอียดของ
เกณฑไวอยางชัดเจน  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.53 (SE = 0.032 , t-test = 16.72) 
(a31) ศึกษาผลผลิตหลักและตัวชี้วัดที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดใหดําเนินการ  ประกอบกับ
ทบทวนวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคของสถานศึกษา  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.52     
(SE = 0.031 , t-test = 16.88) (a102) ติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน  เพ่ือหาทางแกไขปญหา
ที่อาจเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.50 (SE = 0.030, t-test = 
16.83) (a44) มีความรูความเขาใจในการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิตหลัก
ของสถานศึกษา  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.49 (SE = 0.032 , t-test = 15.11) (a9) การ 
วิเคราะหเทคโนโลยี ไดแก  ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การผลิตเครื่องจักร
ตาง ๆ และภูมิปญญาทองถิ่น  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.48 (SE = 0.031, t-test = 
15.28) (a1) กระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพื่อศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายในสถานศึกษา  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.45 (SE = 0.031, t-test = 
14.59) และ (a86) มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหาอุปสรรคและหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกัน  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ    0.43  (SE = 0.029, t-test = 14.69) 
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ตารางที ่ 17   คาสัมประสทิธิ์อิทธิพล  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error, SE) 
      คาสถิติทดสอบ  t-test ขององคประกอบประเมินสภาพของโรงเรียน 
 

องคประกอบ การบริหารเชิงกลยทุธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

คา
สัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล 

คาความ 
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

(SE) 

คาสถิติ
ทดสอบ 
(t-test) 

a 56   มีการสื่อสารใหบุคลากรในสถานศกึษา
เขาใจเปาหมายของกลยุทธอยางชัดเจน 

0.47 0.028 13.59 

a 58  กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน  โดย
พิจารณาจากผลการวเิคราะหสถานภาพ
สถานศึกษา 

0.44 0.042 10.42 

a 70  ระดมทรัพยากรจากภายนอก  เพ่ือนํา   
กลยุทธที่สําคญัที่สงผลตอเปาหมายองคกรสูการ
ปฏิบตั ิ

0.41 0.043 9.66 

a 83  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เกีย่วของกับการ
ปฏิบตัิงานที่เปนปจจุบัน  ทันเหตุการณ เพ่ือ
พรอมใชงานเสมอ 

0.48 0.045 10.72 

 
     จากตารางที่  17  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบประเมินสภาพของ
โรงเรียน  โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอยคือ (a83)  จัดเก็บขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่เปนปจจุบัน  ทันเหตุการณ  เพ่ือพรอมใชงานอยูเสมอ  
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.48 (SE = 0.045 , t-test = 10.72)  รองลงมาเปน (a46)  
ตัวชี้วัดของผลผลิต/ผลลัพธครอบคลุมดานปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย  มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.47 (SE = 0.028 , t-test = 13.59) (a58) กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงาน  โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหสถานภาพสถานศึกษา  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เทากับ  0.44 (SE = 0.042 , t-test = 10.42) และ  (a70)  ระดมทรัพยากรจากภายนอก เพ่ือนํา
กลยุทธที่สําคัญที่สงผลตอเปาหมายองคกรสูการปฏิบัติ  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.41     
(SE = 0.043 , t-test = 9.68)  
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ตารางที ่ 18   คาสัมประสทิธิ์อิทธิพล  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error, SE) 
      คาสถิติทดสอบ  t-test ขององคประกอบกําหนดทิศทางของโรงเรียน 
 

องคประกอบ การบริหารเชิงกลยทุธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

คา
สัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล 

คาความ 
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

(SE) 

คาสถิติ
ทดสอบ 
(t-test) 

a 105   ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรม  
กอใหเกิดผลลพัธตามเปาประสงคของหนวยงาน
หรือไม 

0.50 0.035 14.26 

a 107  จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา   
อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

0.45 0.036 12.62 

a 109  ปรับปรุง  แกไข  กลยุทธของสถานศึกษา
ที่บกพรองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

0.48 0.037 13.10 

 
     จากตารางที่  18  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบ  กําหนดทิศทางของ
โรงเรียน  โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอยคือ (a105)  ประเมินผลผลิต
ที่ไดจากกิจกรรม  กอใหเกิดผลลัพธตามเปาประสงคของหนวยงานหรือไม  มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเทากับ  0.50 (SE = 0.035 , t-test = 14.26)  รองลงมาเปน (a109)  ปรับปรุง  แกไข
กลยุทธของสถานศึกษาที่บกพรองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  
0.48 (SE = 0.037 , t-test = 13.10) และ (a107) จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน ปญหา  อุปสรรค  
และขอเสนอแนะ  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.45 (SE = 0.036 , t-test = 12.62)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 240

ตารางที ่ 19   คาสัมประสทิธิ์อิทธิพล  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error, SE) 
      คาสถิติทดสอบ  t-test ขององคประกอบกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 
 

องคประกอบ การบริหารเชิงกลยทุธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

คา
สัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล 

คาความ 
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

(SE) 

คาสถิติ
ทดสอบ 
(t-test) 

a 42   ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดม
สมองเพ่ือศึกษาวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
และภายในสถานศึกษา 

0.45 0.037 12.01 

a 17  ศึกษาผลผลติหลักและตัวชี้วัดที่หนวยงาน
ตนสังกัดกําหนดใหดําเนินการ  ประกอบกับ
ทบทวนวิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาประสงคของ
สถานศึกษา 

0.44 0.037 11.82 

a 12  กําหนดเกณฑเชิงปรมิาณ  เกณฑเชิง
คุณภาพ  และการจัดทํารายละเอียดของเกณฑไว
อยางชัดเจน 

0.43 0.038 11.25 

 
     จากตารางที่  19  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบ  กําหนดกลยุทธของ
โรงเรียน  โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอยคือ (a42) กําหนดเปาหมาย
ผลผลิตหลัก  ผลลัพธ  และตัวชี้วัดสอดคลองกับเปาหมายผลผลิตหลักของหนวยเหนือ  มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.45 (SE = 0.037 , t-test = 12.01)  รองลงมาเปน (a17)  
วิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงิน  ไดแก  ความพอเพียง  ความคลองตัวในการเบิกจายเงิน  
การระดมทรัพยากร  และการใชจายทรัพยากรของสถานศึกษา  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  
0.44 (SE = 0.037 , t-test = 11.82)  และ  (a12)   ศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพล
โดยตรงตอการดําเนินงานของสถานศึกษา (ปจจัยภายใน) ดานโครงสรางและนโยบาย  ผลผลิต
และบริการบุคลากร  ประสิทธิภาพทางการเงิน  วัสดุ  ทรัพยากรและการบริหารจัดการ  มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.43 (SE = 0.038 , t-test = 11.25)   
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ตารางที ่ 20   คาสัมประสทิธิ์อิทธิพล  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error, SE) 
      คาสถิติทดสอบ  t-test ขององคประกอบการปฏิบตัิกลยุทธของโรงเรียน 
 

องคประกอบ การบริหารเชิงกลยทุธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

คา
สัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล 

คาความ 
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

(SE) 

คาสถิติ
ทดสอบ 
(t-test) 

a 96   กําหนดปฏิทินการประเมินกลยทุธของ
สถานศึกษา 

0.43 0.025 14.19 

a 97  สรางเครื่องมือและกําหนดเกณฑในการ
ประเมินกลยทุธใหครอบคลุมวิสัยทัศน  เปาหมาย  
ภารกิจ 

0.48 0.044 10.81 

a 98  ติดตามประเมินกลยทุธ  โดยใชเครื่องมือที่
สรางขึ้นตามปฏิทินที่กําหนด 

0.43 0.042 10.34 

a 100  การรับรูขาวสาร  ขอมูลผลการปฏิบัติงาน
รวมกัน  เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานให
บรรลุเปาหมาย 

0.44 0.043 10.19 

 
     จากตารางที่  20  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบ  การปฏิบัติตามกลยุทธ
ของโรงเรียน  โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอยคือ (a97)  สรางเครื่องมือ
และกําหนดเกณฑในการประเมินกลยุทธใหครอบคลุมวิสัยทัศน  เปาหมาย  ภารกิจ  มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.48 (SE = 0.044 , t-test = 10.81)  รองลงมาเปน (a96)  กําหนด
ปฏิทินการประเมินกลยุทธของสถานศึกษา  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.43 (SE = 0.025 
, t-test = 14.19)  (a98)  ติดตามประเมินกลยุทธโดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นตามปฏิทินที่กําหนด  
มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.43 (SE = 0.042 , t-test = 10.34) และ (a100)  การรับรู
ขาวสาร  ขอมูลผลการปฏิบัติงานรวมกัน  เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหบรรลุเปาหมาย  มี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.44 (SE = 0.043 , t-test = 10.19)   
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ตารางที ่ 21   คาสัมประสทิธิ์อิทธิพล  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error, SE) 
      คาสถิติทดสอบ  t-test ขององคประกอบประเมินกลยทุธของโรงเรียน 
 

องคประกอบ การบริหารเชิงกลยทุธสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

คา
สัมประสิทธ์ิ
อิทธิพล 

คาความ 
คลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

(SE) 

คาสถิติ
ทดสอบ 
(t-test) 

a 34  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช  
เทคนิค  SWOT Analysis 

0.46 0.035 9.59 

a 45  วิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาประสงคของ
สถานศึกษามคีวามสอดคลองสัมพันธกัน 

0.36 0.039 9.22 

a 48  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกาํหนด
กลยุทธของสถานศึกษา 

0.37 0.042 8.84 

a 89  กําหนดกรอบและแนวทางในการตดิตาม
และประเมินผล 

0.38 0.041 9.05 

a 93  จัดทําแผนและปฏิทินการกํากับ  ตดิตาม 
และประเมินผล 

0.38 0.042 9.20 

a 95  กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับ  ติตาม 
และประเมินผล 

0.35 0.041 8.48 

a 108  รายงานผลใหครู  ผูปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หนวยงาน
ตนสังกัด  และสาธารณชนทราบ 

0.34 0.041 8.36 

 
     จากตารางที่  21  แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลองคประกอบ  ประเมินกลยุทธของ
โรงเรียน  โดยเรียงลําดับคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอยคือ (a34)  มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการใช  เทคนิค  SWOT Analysis  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.46 (SE = 
0.035 , t-test = 9.59)  รองลงมาเปน (a93)  จัดทําแผนและปฏิทินการกํากับ  ติดตาม และ
ประเมินผล  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.38 (SE = 0.042 , t-test = 9.20)  (a89)   
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.39 
(SE = 0.041 , t-test = 9.05)   (a48)  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธของ
โรงเรียน  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.37 (SE = 0.042 , t-test = 8.84)  (a45)  วิสัยทัศน  
พันธกิจ  เปาประสงคของสถานศึกษา  มีความสอดคลองสัมพันธกัน  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
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เทากับ  0.36 (SE = 0.039 , t-test = 9.22)  (a95)  กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามและ 
ประเมินผล  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.34 (SE = 0.041 , t-test = 8.48)  และ (a108)  
รายงานผลใหครู  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หนวยงานตนสังกัด  และ
สาธารณชนทราบ  มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ  0.34 (SE = 0.041 , t-test = 8.36)   
 
     ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบตรวจสอบรายการ 
     3.1 การวิเคราะหขอมูลจากการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบจากการสัมภาษณ 
     ผูวิจัยไดนํารางองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหและพัฒนารูปแบบ การบริหารเชิง 
กลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมและเปนไปได  ในขั้นตอนที่  2  มาตรวจสอบและ
เพ่ิมความเชื่อถือในการสรางรูปแบบที่เหมาะสม  ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งที่ผูวิจัยไดพัฒนาจากขอมูล
ทั้งหมด ดวยวิธีสัมภาษณ  โดยนําเสนอรูปรางแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็กใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาความเหมาะสม  ความเปนไปได  ความถูกตอง  
และการนําไปใชประโยชน  และขอเสนอแนะ  เพ่ือปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสม  โดยผูวิจัย
ไดเลือกกลุมตัวอยางจากเกณฑ ผูบริหารที่บริหารเชิงกลยุทธดีเดนโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  15  โรงเรียน  ดังรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที ่ 22  แสดงคาความถี่และรอยละจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคณุวุฒิที่มีตอ 
     องคประกอบของรูปแบบ การบริหารเชงิกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
     ดานความเหมาะสมขององคประกอบ 

 

ความคิดเห็น 
ความ

เหมาะสม 
ความเปน 
ไปได 

ความ
ถูกตอง 

นําไปใช
ประโยชน 

องคประกอบของ
รูปแบบ 

จํานวน รอย
ละ จํานวน รอย

ละ จํานวน รอย
ละ จํานวน รอย

ละ 
การวางแผนกลยุทธ 15 100 15 100 15 100 15 100 
ประเมินสภาพของ
โรงเรียน 

15 100 15 100 15 100 15 100 

กําหนดทิศทางของ
โรงเรียน 

15 100 15 100 15 100 15 100 

กําหนดกลยุทธของ
โรงเรียน 

15 100 15 100 15 100 15 100 

การปฏิบตัิตามกลยุทธ
ของโรงเรียน 

15 100 15 100 15 100 15 100 

ประเมินกลยทุธของ
โรงเรียน 

15 100 15 100 15 100 15 100 

การวางแผนกลยุทธ 15 100 15 100 15 100 15 100 
ประเมินสภาพของ
โรงเรียน 

15 100 15 100 15 100 15 100 

รวมเฉลี่ย 15 100 15 100 15 100 15 100 
 
 

     จากตารางที่  22  พบวา  ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  15  คน  มีความ
คิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก รูปแบบมี
ความเหมาะสม  มีความเปนไปได  มีความถูกตอง  สามารถนําไปใชประโยชนได   จํานวน  15  
คน  คิดเปนรอยละ  100 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 245

     3.2 การสังเคราะหขอสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
       ในขั้นตอนนี้  ผูวิจัยไดนํารางองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหและพัฒนา
รูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมและเปนไปได  ในขั้นตอนที่  
2  มาตรวจสอบและเพิ่มความเชื่อถือในการสรางรูปแบบที่เหมาะสม  โดยการนําเสนอ
องคประกอบของ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาจากขอมูลทั้งหมด  ดวยวิธีการประเมินในรูปแบบ  สัมภาษณ  โดยนําเสนอรูปรางแบบ 
การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณา
ประเด็นดานความเหมาะสม  ความเปนไปได  ความถูกตอง  และการใชประโยชน  พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสม  ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางจากเกณฑ
ผูบริหารที่บริหารเชิงกลยุทธดีเดนโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  15  โรงเรียน  ซึ่งผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ดังนี้ 
 

  องคประกอบที่  1   “การวางแผนกลยทุธ”   ประกอบดวย  9  ตวัแปร คือ 
     1.  ติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน        เพ่ือหาทางแกปญหาที่อาจเปนอุปสรรคตอ    
            ความสําเร็จ 
     2.  กําหนดเกณฑเชิงปริมาณ   เกณฑเชิงคุณภาพ    และการจัดทาํรายละเอียดของ 

   เกณฑไวอยางชัดเจน 
     3.  ระดมความคิดเรียงลําดับประเด็น  แยกเปนจุดแข็ง  จุดออนของสถานศึกษา 
     4.  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค  

   ในแตละดาน 
     5.  ศึกษาผลผลติและตวัชี้วัด  ที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดใหดําเนินการ ประกอบ 

   ทบทวน วิสยัทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคของสถานศึกษา 
     6.  ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมอง     เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม 

   ภายนอก และภายในสถานศึกษา 
     7.  มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหา  อุปสรรค  และหาแนวทางในการแก  

   ปญหารวมกัน 
     8.  มีความรูความเขาใจในการกําหนดวิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิตหลัก 

   ของสถานศกึษา 
     9.  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การผลิตเคร่ืองจักรตาง ๆ และภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 246

     องคประกอบที่  2  “ประเมินสภาพของโรงเรียน” ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ 
     1.  มีการสื่อสารใหบุคลากรในสถานศึกษาเขาใจเปาหมายของกลยุทธอยางชัดเจน 
     2.  กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลการวเิคราะหสถานภาพ 

   สถานศึกษา 
     3.  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่เปนปจจุบัน ทันเหตุการณ   

   เพื่อพรอมใชงานเสมอ 
     4.  ระดมทรัพยากรจากภายนอก  เพ่ือนํากลยุทธที่สาํคัญที่สงผลตอเปาหมายองคกร   

  สูการปฏิบัต ิ
 

     องคประกอบที่  3  “กําหนดทิศทางของโรงเรียน” ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ 
     1.  ปรับปรุง  แกไข  กลยทุธของสถานศึกษาทีบ่กพรองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
     2.  จัดทําสรุปผลการดําเนนิงาน  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
     3.  ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรม กอใหเกิดผลลพัธตามเปาประสงคของหนวยงาน  

   หรือไม 
 

  องคประกอบที่  4 “กําหนดกลยุทธของโรงเรียน” ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ 
     1.  กําหนดเปาหมายผลผลิต  ผลลัพธ  และตัวชี้วัด สอดคลองกับเปาหมายผลผลิต 

  หลักของหนวยเหนือ 
  2.  วิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงิน  ไดแก  ความพอเพียง  ความคลองตวัในการ 

   เบิกจาย  เงิน  การระดมทรัพยากร  และการใชจายทรัพยากรของสถานศึกษา 
  3.  ศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงานของสถานศึกษา   

  (ปจจัยภายใน)   ดานโครงสรางของนโยบายผลผลติ  และบริการบุคลากร           
  ประสิทธิภาพทางการเงิน  วัสดุ  ทรัพยากรและการบริหารจัดการ 
 

     องคประกอบที่  5 “การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน” ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ 
     1.  สรางเครื่องมือและกําหนดเกณฑในการประเมินกลยุทธ   ใหครอบคลุมวสิัยทศัน   

  เปาหมาย  ภารกิจ 
     2.  ติดตามประเมินผลกลยุทธ  โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นตามปฏทินิที่กําหนด 
     3.  การรับรูขาวสาร  ขอมูล  ผลการปฏิบัติงานรวมกัน  เพื่อปรับปรุงกระบวนการ  

  ทํางาน ใหบรรลุเปาหมาย 
     4.  กําหนดปฏิทินการประเมินกลยทุธของสถานศึกษา 
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     องคประกอบที่  6  “ประเมินกลยุทธของโรงเรยีน”  ประกอบดวย  7 ตวัแปร  คือ 
     1.  มีความรูความเขาใจเกีย่วกับการกําหนดกลยุทธของสถานศึกษา 
     2.  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคของสถานศึกษา  มีความสอดคลองสัมพันธกนั 
     3.  มีความรูความเขาใจเกีย่วกับการใชเทคนิค  SWOT Analysis (Strengths  

Weaknesses Opportunities and Threats) 
     4.  กําหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล 
     5.  จัดทําแผนและปฏทิินการกํากับ  ติดตาม  และประเมินผล 
     6.  กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับ  ติดตาม  และประเมินผล 
     7.  รายงานผลใหครู  ผูปกครอง  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหนวยงานตน  
                  สังกัด และสาธารณชนทราบ 
 
     จากองคประกอบทั้ง  6  องคประกอบดงักลาว  ถาโรงเรียนไดศึกษาและนําไปปฏิบัติ
อยางจริงจัง  ตอเน่ือง  และเปนระบบ  จะสงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนใหไดมาตรฐานตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

บทที่  5 
 

สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

     การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1)  ทราบองคประกอบ การบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  2)  นําเสนอรูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน  4  ขั้นตอน คือ  1)  การศึกษาวิเคราะห  สังเคราะห  และสรุป
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  โดยใชวิธีสังเคราะหเอกสาร  ศึกษาวิเคราะหงานวิจัย  องคประกอบการ 
บริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  2)  การศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดและรางรูปแบบ  
3)  การสรางรูปแบบที่เหมาะสมและพัฒนารูปแบบ  และ  4)  ตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสมและ
นําเสนอรูปแบบ  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  12,828  โรงเรียน  19  เขตตรวจราชการ  และเขต
ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (สวนกลาง)  รวมทั้งสิ้น  20  เขตตรวจราชการ  การเลือกกลุม
ตัวอยางใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน  
155  โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวย  ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน  1  คน  รองผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน จํานวน  1  คนและครูผูสอน จํานวน  2  คน รวมผูใหขอมูล 
จํานวน  620 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) และแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คาความถี่ (frequency)  คารอยละ (percentage)  คามัชฌิมเลข
คณิต (mean)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  การวิเคราะหองคประกอบ 
(exploratory factor analysis)  การวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสน (path analysis) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปและการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

     จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น  ไดขอคนพบสรุปผลการวิจัย
ตามวตัถุประสงคของการวจัิย ไดดังนี้ 
     1. องคประกอบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดวย  
6  องคประกอบ  30  ตัวแปร ดังนี้  1)  การวางแผนกลยุทธ  2)  ประเมินสภาพของโรงเรียน  
3)  กําหนดทิศทางของโรงเรียน  4)  กําหนดกลยุทธของโรงเรียน  5)  การปฏิบัติตามกลยุทธ

248

248 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 249

ของโรงเรียน และ  6)  ประเมินกลยุทธของโรงเรียน  มีคาสถิติ  Chi-Square Sphericity เทากับ  
22271.7 (p < .01) แสดงวา เมตริกซสหสัมพันธนี้แตกตางจากเมตริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01  สอดคลองกับคา  KMO ซึ่งมีคาเทากับ  0.955  แสดงถึงความเหมาะสม
เพียงพอของขอมูล  สามารถใชการวิเคราะหองคประกอบไดในระดับ ดีมาก  และจากคาไอเกน
ขององคประกอบที่มากกวา  1.00  โดยมีความแปรปรวนสะสมเทากับรอยละ  34.28  ในแตละ
องคประกอบ  ไดจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ดังนี้ 

  องคประกอบที่  1   “การวางแผนกลยทุธ” ประกอบ ดวย  9  ตวัแปร  1) ติดตาม 
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อหาทางแกปญหาที่อาจเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ  2)  กําหนดเกณฑ
เชิงปริมาณ   เกณฑเชิงคุณภาพ  และการจัดทํารายละเอียดของเกณฑไวอยางชัดเจน  3) ระดม
ความคิดเรียงลําดับประเด็น  แยกเปนจุดแข็ง  จุดออนของสถานศึกษา  4)  กําหนดวัตถุประสงค
เฉพาะและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงคในแตละดาน  5)  ศึกษาผลผลิตและ
ตัวชี้วัดที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดให  ดําเนินการ ประกอบกับทบทวน วิสัยทัศน  พันธกิจ  
เปาประสงคของสถานศึกษา  6)  ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมอง เพ่ือศึกษาวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก และภายในสถานศึกษา  7)  มีการประชุมปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหา  
อุปสรรค  และหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน  8)  มีความรูความเขาใจในการกําหนด
วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิตหลักของสถานศึกษา  9)  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
ผลิตเครื่องจักรตาง ๆ และภูมิปญญาทองถิ่น 
     องคประกอบที่  2  “ประเมินสภาพของโรงเรียน” ประกอบดวย 4 ตัวแปร  1)  มี
การสื่อสารใหบุคลากรในสถานศึกษาเขาใจเปาหมายของกลยุทธอยางชัดเจน  2)  กําหนดแนว 
ทางในการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหสถานภาพสถานศึกษา  3)  จัดเก็บขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่เปนปจจุบันทันเหตุการณเพ่ือพรอมใชงานเสมอ     4 )  
ระดมทรัพยากรจากภายนอก เพ่ือนํากลยุทธที่สําคัญที่สงผลตอเปาหมายองคกรสูการปฏิบัติ 
     องคประกอบที่  3   “การกําหนดทิศทางของโรงเรียน”  ประกอบดวย  3  ตัวแปร 
1)  ปรับปรุง  แกไข  กลยุทธของสถานศกึษาที่บกพรองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  2)  จัดทํา
สรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ  3)  ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรม 
กอใหเกิดผลลพัธตามเปาประสงคของหนวยงานหรือไม 

  องคประกอบที่  4   “การกําหนดกลยุทธของโรงเรียน”  ประกอบดวย  3  ตัวแปร    
1)  กําหนดเปาหมายผลผลิต  ผลลัพธ   และตัวชี้วัด  สอดคลองกับเปาหมายผลผลิตหลักของ
หนวยเหนือ  2)  วิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงิน ไดแก  ความพอเพียง ความคลองตัวในการ
เบิกจาย เงิน การระดมทรัพยากรและการใชจายทรัพยากรของสถานศึกษา  3) ศึกษาและวิเคราะห
ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรง  ตอการดําเนินงานของสถานศึกษา (ปจจัยภายใน) ดานโครงสรางของ
นโยบาย  ผลผลิต  และบริการบุคลากร  ประสิทธิภาพทางการเงิน  วัสดุ  ทรัพยากรและการ
บริหารจัดการ 
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     องคประกอบที่  5   “การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน”  ประกอบดวย  4  ตัวแปร   
1)  สรางเครื่องมือและกําหนดเกณฑในการประเมินกลยุทธ   ใหครอบคลุมวิสัยทศัน   เปาหมาย  
ภารกิจ  2)  ติดตามประเมินผลกลยทุธ  โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นตามปฏิทินที่กําหนด  3) การ
รับรูขาวสาร ขอมูล ผลการปฏิบตัิงานรวมกัน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
4)  กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของสถานศึกษา 

     องคประกอบที่  6     “ประเมินกลยุทธของโรงเรียน”   ประกอบดวย  7   ตัวแปร  
1)  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธของสถานศึกษา  2)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  
เปาประสงคของสถานศึกษา มีความสอดคลองสัมพันธกัน  3)  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ใชเทคนิค SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 4) กําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล   5) จัดทําแผนและปฏิทินการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผล  6)  กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล  7)  รายงานผลใหครู  
ผูปกครอง  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหนวยงานตนสังกัด และสาธารณชนทราบ 

  2. รูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก จากการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) คาสถิติที่ใชในการทดสอบโมเดลคือ คาไค-สแควร 
(Chi-Square : χ2)  มีคาเทากับ  562.63  (P = 0.00000)  แสดงใหเห็นความแตกตางอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ หมายถึง   รูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก  มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาคาดัชนีวัด
ความสอดคลองอ่ืน ๆ ไดอีก เชน  Goodness of Fit Index (GFI)  และ Adjusted Goodness of 
Fit Index (AGFI)  มีคาใกล  1  คือ  GFI = 0.93  และคา  AGFI = 0.92  ซึ่งมีคามากกวา  0.90  
แสดงใหเห็นวา  รูปแบบที่มีประสิทธิภาพของ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษระดับดีมาก  คา  Root Mean Squared Residual 
(RMR)  มีคาเทากับ  0.21  และคา  Standardized Root Mean Square Residual 
(Standardized RMR)  มีคาเขาใกล  0  และไมเกิน  0.08  ซึ่งในที่นี้เทากับ 0.036  แสดงใหเห็น
วา  รูปแบบโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  คาดัชนี  Root Mean Square Error 
of Approximation (RMSEA) มีคาเทากับ  0.028  ซึ่งมีคาระหวาง  0 ถึง  0.05  แสดงวา โมเดล
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดีมาก  แสดงวารูปแบบความสัมพันธของตัวแปร
การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก   ที่ผูวิจัยเสนอ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ  สามารถอธิบายไดวา   องคประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ    สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก   
มีสัมประสทิธิอิ์ทธิพล (B) = 0.87, 0.36  และ 0.70  อยางมีนัยสําคัญ โดยพิจารณาคา  t =  9.46,  
6.01 และ  7.31   คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error)   มีคา  S.E. = 0.92,  0.06  
และ  0.09   และในแบบจําลอง      สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิภาพการบริหารเชงิ  
กลยุทธสําหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก ไดรอยละ 74, 79, 79, 90  และ  90  (R2 = 0.74, 0.79, 0.79,  
0.90 และ 0.90) 
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     ตรวจสอบรปูแบบ การบรหิารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
     จากการพิจารณาตรวจสอบความเปนไปได  ความถูกตอง  ความสอดคลองและการ
นําไปใชประโยชนของรางรูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใชวิธี
สัมภาษณผูบริหารที่บริหารเชิงกลยุทธดีเดน  จํานวน  15  คน  พบวา  ผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองกันทั้งหมด  15  คน  โดยมีความเห็นวา  รูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบดวยองคประกอบ  จํานวน  6  องคประกอบ คือ  
1)  การวางแผนกลยุทธ  2)  ประเมินสภาพของโรงเรียน  3)  กําหนดทิศทางของโรงเรียน  4)  
กําหนดกลยุทธของโรงเรียน  5)  การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน  และ  6)  ประเมินกลยุทธ
ของโรงเรียน  และเปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมถูกตอง  สามารถนําไปใชประโยชนใน การ
บริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  26  แสดง รูปแบบความสัมพันธระหวางองคประกอบการบรหิารเชิงกลยุทธ       

สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
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การอภิปรายผล 
 

     ผลการวิจัยครั้งนี้  มีประเด็นสําคัญที่คนพบจากรูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธสาํหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก  และสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังนี้ 
     1. องคประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
จากขอคนพบเกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
มีองคประกอบที่สําคัญ  6  องคประกอบ  โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก  ซึ่งไดแก  1)  การ
วางแผนกลยุทธ  2)  ประเมินสภาพของโรงเรียน  3)  กําหนดทิศทางของโรงเรียน  4)  กําหนด
กลยุทธของโรงเรียน  5)  การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน  และ  6)  ประเมินกลยุทธของ
โรงเรียน  ทั้งน้ีเพราะ การบริหารเชิงกลยุทธเปนงานที่สําคัญของผูบริหาร  เพราะผูบริหารมี
บทบาทสําคัญในการบริหารงานตาง ๆ ของโรงเรียน  และตองตระหนักถึงแนวโนมการศึกษาใน
ปจจุบันที่ตองพัฒนาใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  โดยตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความเขาใจในการพัฒนางาน  ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกรสามารถพัฒนาตนเอง
ไดทันตอการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งผูบริหารสามารถปรับวิธีการบริหารใหทันตอสถานการณ  ในยุค
ของการสื่อสารไรพรมแดน  ผูบริหารตองเรียนรูและพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบตอโรงเรียนทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ตลอดจนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนเร่ืองคุณภาพและความสอดคลองกับความตองการของชาติในการ
บริหารเชิงกลยุทธใหขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทุกระดับ  เพ่ือผลักดันใหเปลี่ยน
กระบวนทัศน  มีสมรรถนะเชื่อมโยงและสอดคลองกับการประเมินสูมาตรฐานวิชาชีพของ
ผูบริหารและครูผูสอน  ตลอดจนพัฒนาบุคลากร  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ใหมีความรู
ดาน  ICT (Information and Communication Technology) เพ่ือสามารถใชเทคโนโลยีเปดโลก
ทัศนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งการใชระบบเครือขายความรวมมือโรงเรียนเพื่อให
โรงเรียนสรางความเขมแข็งทางดานศักยภาพตาง ๆ ในการบริหารเชิงกลยุทธ  ดังน้ันผูบริหาร
ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ  ตองเอาใจใสดูแลอยางจริงจังและเปนระบบ  
เพ่ือใหการบริหารเชิงกลยุทธมีคุณภาพ  ดังผลของการวิจัยที่ได  6  องคประกอบ ซึ่งมีความ
แตกตางกันในเรื่องของลําดับความสําคัญขององคประกอบตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
จากโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนกลุมตัวอยาง
งานวิจัยครั้งนี้ 
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     องคประกอบ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ทั้ง  6  องคประกอบ
นั้น  เปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางคือ  ผูอํานวยการโรงเรียน  รอง
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน  และครูผูสอน  จํานวน  620  คน ทั่วประเทศเพื่อ
เสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีมีความ
สอดคลองกับแนวความคิดของนักทฤษฎีและนักวิจัย  เชน   สุพานี  สฤษฎวานิช  ซึ่งไดนําเสนอ
แนวคิดกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ มีสามขั้นตอน คือ  1) การกําหนดแผนกลยุทธ (strategy 
formulation)  หรือการวางแผนกลยุทธ (strategic planning)  2)  การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ 
(strategy implementation)  3)  การติดตามและประเมินผลกลยุทธ (strategy evaluation and 
control) สอดคลองกับ จินตนา บุญบงการและณัฏฐพันธ  เขจรนนทน เสนอแนวคิดกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ (strategic management process) วา  มีสวนประกอบสําคัญหาขั้นตอน คือ  
1)  การวิเคราะหสภาพแวดลอม (environment analysis)  2)  การกําหนดทิศทางขององคกร 
(set organization direction)  3) การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation)  4) การนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติ (strategy implementation)  5)  การควบคุมและการประเมินกลยุทธ (strategy 
evaluation and control)    วัฒนา  วงศเกียรติรัตน และคณะ  ไดนําเสนอแนวคิดกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ (strategic management process) มีหาขั้นตอน ประกอบดวย 1) การวิเคราะห
สภาพ แวดลอม (environmental analysis)  2)  การจัดวางทิศทางขององคกร (establishing 
organization direction)  3) การกําหนดกลยุทธ (strategy formulation)  4)  การปฏิบัติงานตามกลยุทธ 
(strategy implementation)  5)  การควบคุมเชิงกลยุทธ (strategic control)    พักตรผจง วัฒนสินทร 
และพสุ เดชะรินทร เสนอแนวคิดกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  ประกอบดวยสี่ขั้นตอนคือ  1)  
การกําหนดทิศทางขององคกร (direction setting)  2) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (strategic analysis)   
3) การจัดทํากลยุทธ (strategic formulation)  4) การปฏิบัติตามกลยุทธ (strategic implementation)    
ไบรสัน (John M.Bryson) ไดกําหนดตัวแบบของการวางแผนกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับหนวยงาน
ในภาครัฐ  ประกอบดวย  10  ขั้นตอน คือ  1)  กําหนดขอตกลงหรือแนวคิดเบื้องตนในการวาง 
แผนกลยุทธ (initiate and agree upon a strategic planning process)  2)  การระบุถึงอํานาจ
หนาที่ขององคการ (identity organizational mandates) 3) ทําความกระจางในภารกิจและ
คานิยมขององคกร (clarifying organizational mission and values)  4)  การประเมินสภาพ 
แวดลอมภายนอกและภายใน (assessing the organization’s external and internal environments)  
5)  การระบุประเด็นที่จะนําไปสูการวางกลยุทธ  (identifying the facing the strategic issue 
organization)  6)  การกําหนดกลยุทธ (formulation strategies and plans to manage the 
issues)  7)  ทบทวนและอนุมัติกลยุทธและแผน (reviewing and adapting the strategies and 
plan)  8)  การกําหนดวิสัยทัศนขององคกร (establishing and effective organizational vision)  9)  
การนําแผนไปปฏิบัติ (developing an effective implementation process) 10)  การประเมินผล 
(reassessing strategies and the strategic planning process)  เซอรจิโอวานี (Sergiovanni)  ได
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สรุปลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลวาควรมีองคประกอบดังนี้ 1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  
2)  มีแผนงานทางวิชาการที่ดี  3)  จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน  4)  มี
บรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก  5)  สงเสริมความมีปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม  6)  มี
การพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง  7)  ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม  8)  สงเสริมการแกปญหา
อยางสรางสรรค และ  9)  ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  กําหนดใหการจัดทําแผนกลยุทธเปนกระบวนการทํางานดานการวางแผน  เพ่ือให
ไดกลยุทธในการบริหารงานของหนวยงาน  การกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธของ
สถานศึกษามี  3  ขั้นตอน คือ  1)  การศึกษาสถาน ภาพสถานศึกษา ประกอบดวยการวิเคราะห
ภารกิจและผลผลิตหลัก  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน  การประเมินสภาพ
สถานศึกษา  2)  การกําหนดทิศทางสถานศึกษาประกอบดวย  กําหนดวิสัยทัศน  กําหนดพันธกิจ  
กําหนดเปาประสงคและกําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก  3)  การกําหนดกลยุทธสถานศึกษา  และ
การปฏิบัติตามกลยุทธที่ประกอบดวย  ขั้นตอนการทําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ  การกําหนด
กรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลางและการควบคุมกลยุทธ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการไดกําหนดกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  เปน  3  ขั้นตอน ไดแก  การกําหนดกลยุทธ 
(strategy formulation)  การกําหนดยุทธศาสตร (strategy implementation)  การควบคุมและ
ประเมินผลทางยุทธศาสตร (strategy control) นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดใชความคิดของผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหารเชิงกลยุทธที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารโรงเรียน มา
ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ดวย  และจากแนวคิด ทฤษฎีดังกลาว  สามารถนํามาเปนกรอบแนวคิดที่
ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  โดยเขียนเปนแผนภูมิ   
     ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้เปนหัวขอ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
     1. การวางแผนกลยุทธ  เปนองคประกอบที่สําคัญตอรูปแบบ การบริหารเชิง  
กลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อันดับ  1  เม่ือพิจารณาขอคําถามของแบบสอบถามความ
คิดเห็น  ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ดังตอไปน้ีคือ  1)  ติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือหา 
ทางแกปญหาที่อาจเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ  2)  กําหนดเกณฑเชิงปริมาณ  เกณฑเชิง
คุณภาพ  และการจัดทํารายละเอียดของเกณฑไวอยางชัดเจน  3)  ระดมความคิดเรียงลําดับ
ประเด็นแยกเปน จุดแข็งจุดออนของสถานศึกษา  4)  กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ  และกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงคในแตละดาน  5)  ศึกษาผลผลิตหลักและตัวชี้วัดที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนดใหดําเนินการ  ประกอบกับทบทวนวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค
ของสถานศึกษา  6)  ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพื่อศึกษาวิเคราะหสภาพ 
แวดลอมภายนอกและภายในสถานศึกษา  7)  มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหา  
อุปสรรคและหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน  8)  มีความรูความเขาใจในการกําหนดวิสัยทัศน  
พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิตหลักของสถานศึกษา และ  9)  วิเคราะหดานเทคโนโลยี ไดแก  
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ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การผลิตเครื่องจักรตาง ๆ   และภูมิปญญาทองถิ่น  
องคประกอบนี้ประกอบดวยตัวแปรมีคาน้ําหนักอยูระหวาง  0.549 - 0.656 มีคาความแปรปรวน
ตัวแปรรอยละ  25.108  ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง  9  ตัวแปร  
ในองคประกอบที่  1  แสดงใหเห็นวา  ผูใหขอมูล การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็กไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวาตัวแปรทั้ง  9  ตัวแปรสามารถจัดอยูในกลุม
องคประกอบที่  1  คือ  การวางแผนกลยุทธ  ซึ่งสงผลสําคัญตอการปฏิบัติตามกลยุทธของ
โรงเรียน  การวางแผน (planning) ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการ
วางแผนกลยุทธและมีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหาอุปสรรค  เพ่ือหาแนวทางแกไข
ปญหารวมกัน  จัดใหมีการประชุมปฏิบัติการเพื่อกําหนดวัตถุประสงคและกําหนดตัวชี้วัดความ 
สําเร็จที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงคในแตละดาน  และจัดทําแผนกลยุทธใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ  
เปดโอกาสระดมความคิดโดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการวางแผน  หาจุดออนจุดแข็ง
ทบทวนวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค ของโรงเรียนใหชัดเจน  นําเทคโนโลยีและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหมีสวนรวมในการวางแผน  และผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ใบศรี  
พันเทศ  ซึ่งไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณเชิง กลยุทธของมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ  :  กรณีศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผลการวิจัยพบวา  ตองมีการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการใหมีการบริหารเชิงกลยุทธหรือวางแผนเชิง   กลยุทธ  เพ่ือกําหนดทิศทางของ
องคกรอยางชัดเจน ทําใหองคกรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ภายใต
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ลดความขัดแยงภายในองคกรลงได  ใหความสําคัญที่การวางแผน
และควบคุมตามโครงการที่กําหนด  โดยคํานึงถึงความเปนจริงที่เกิดขึ้น  สอดคลองกับหลักการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่มุงใหการบริหารจัดการอยางอิสระและคลองตัว  
เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  และสอดคลองกับ  เทแรน (Teran) ได
ศึกษาวิจัยเร่ือง  การวางแผนเชิงกลยุทธระบบการศึกษาของโรงเรียนในเขตเมือง  ผลการวิจัย
พบวา  การวางแผนเชิงกลยุทธของโรงเรียนดังกลาวมีผลดีตอโรงเรียนและทําใหผูบริหารมีความ
ตั้งใจ  กระตือรือรนในการรวมมือพัฒนางานกับผูนําชุมชนมากขึ้น    นอกจากนี้  ไบรสัน (John 
M.Bryson) ไดกําหนดตัวแบบของการวางแผนกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับหนวยงานในภาครัฐ  
ซึ่งประกอบดวย  กําหนดขอตกลงหรือแนวคิดเบื้องตนในการวางแผนกลยุทธ การระบุถึงอํานาจ
หนาที่ขององคกร  ทําความกระจางในภารกิจ  และคานิยมขององคกร  ประเมินสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายใน  ระบุประเด็นที่จะนําไปสูการวางกลยุทธ  การกําหนดกลยุทธ  ทบทวนและ
อนุมัติกลยุทธและแผนการกําหนดวิสัยทัศนขององคกร การนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล  
สอดคลองกับ    สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน    กลาวถึงการวางแผนกลยุทธไววา    การวางแผน
เชิงกลยุทธ  ถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารเชิง กลยุทธ  ประกอบดวย  การวิเคราะหสภาพ 
แวดลอมภายนอกและภายใน  ทางเลือกกลยุทธ  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  วางแผนการใช
ทรัพยากร  และการจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสม ซึ่ง สอดคลองกับผลการวิจัยของ  กานต  
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เสกขุนทด  ที่ศึกษาสภาพและปญหาการจัดทําแผน     กลยุทธของผูบริหารโรงเรียนนํารอง  
การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  พบปญหาดานบุคลากรขาดความรู  ประสบการณในการประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา  การกําหนดผลผลิตและการกําหนด  กลยุทธ  และสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ  ณรงค  เสนาฤทธิ์  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การวางแผนการปฏิบัติการประจําป
โรงเรียนมัธยม  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ : ศึกษากรณีโรงเรียนลําปาววิทยาคม  
ผลการวิจัยพบวา  บุคลากรบางสวนไมมีความรูและทักษะในการวางแผน  ขอมูลสารสนเทศ
บางสวนไมเปนปจจุบัน การจัดทําลาชา มีขอมูลไมเพียงพอ การดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
ตามเปาหมายที่กําหนด  ดังน้ันโรงเรียนจึงตองมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ  มีการประเมิน
ความตองการ  ความจําเปนและเลือกทางเลือกที่เห็นวาดีที่สุด  โดยมีวิสัยทัศนเปนกรอบในการ
กําหนดเปาหมายของโรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษาจะชวยใหบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนมี
ความกระจางชัดในทิศทางการจัดการศึกษา 
     2. ประเมินสภาพของโรงเรียน  เปนองคประกอบที่สําคัญตอรูปแบบ การบริหาร
เชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุดเปนอันดับ  2  เม่ือพิจารณาขอคําถามของแบบ 
สอบถามความคิดเห็น  ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ดังตอไปน้ี  1)  มีการสื่อสารใหบุคลากรใน
สถานศึกษาเขาใจเปาหมายของกลยุทธอยางชัดเจน  2)  กําหนดแนวทางในการดําเนินงานโดย 
พิจารณาจากผลการวิเคราะหสถานภาพสถานศึกษา  3)  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานที่เปนปจจุบัน  ทันเหตุการณ  เพ่ือพรอมใชงานอยูเสมอ    และ  4)  งบประมาณ
และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  ระดมทรัพยากรจากภายนอก เพ่ือนํากลยุทธที่สําคัญ ที่สงผลตอ
เปาหมายองคกรสูการปฏิบัติ 

     องคประกอบนี้ประกอบดวย  ตัวแปรมีคาน้ําหนักอยูระหวาง  0.452 - 0.667  
มีคาความแปรปรวนตัวแปรรอยละ  2.541  ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของ
ตัวแปรทั้ง  4  ตัวแปร  ในองคประกอบที่  2  แสดงใหเห็นวา  ผูใหขอมูล การบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวา  ตัวแปรทั้ง  4  ตัวแปร  
สามารถจัดอยูในกลุมองคประกอบที่  2  คือ  ประเมินสภาพของโรงเรียน  ซึ่งมีผลสําคัญตอการ
ประเมินกลยุทธของโรงเรียน  เน่ืองจาก  การประเมินสภาพของโรงเรียน (school evaluation) 
ผูบริหารตองจัดโครงสรางการบริหารงานใหชัดเจน  สื่อสารใหบุคลากรในโรงเรียนเขาใจ
เปาหมาย  และกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน  โดยพิจารณาผลการวิเคราะหสถานภาพของ
โรงเรียน  รวมถึงการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่เปนปจจุบัน  ทัน
เหตุการณ  พรอมใชงานอยูเสมอ  มีการระดมทรัพยากรจากภายนอก  กําหนดบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 257

     การประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  เปนกระบวนการประมวลสรุปเนื้อหาที่ได
จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมในลักษณะการสังเคราะห (synthesis) เพ่ือประเมินวา  
ปจจุบันสถานศึกษามีสถานภาพอยูในตําแหนงที่พึงประสงคหรือไมเพียงใด  ภาวะดังกลาวเกิด
จากอิทธิพลของปจจัยภายนอกหรือปจจัยภายในมากกวากัน 
     หลังจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของสถานศึกษาที่แสดงถึงโอกาสกับ
อุปสรรค  อันสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสถานศึกษา  และการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน  ที่แสดงถึงจุดแข็งและจุดออน  ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมและการรวบรวมขอมูลที่เชื่อถือ
ได  โดยใชวิธีการวิเคราะห  SWOT
Threats) คือ การวิเคราะหดูทั้งจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค ใหครบทั้ง  4  ดาน เพ่ือดู
สถานภาพ  สถานการณจริงของสถานศึกษา และชุมชน รวมถึงสภาพ แวดลอม  โดยพิจารณา
ทั้งดานบวกและดานลบอยางรอบคอบ  จะทําใหทราบวา  มีปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่เปน
โอกาสและอุปสรรคหรือมีปจจัยจากสภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดแข็งและจุดออนในดานใดบาง  
เพ่ือเปนขอมูลในการจัดวางทิศทางการจัดการศึกษา  โดยใชกระบวนการทางสถิติเปนเครื่องมือ
ในการประเมิน แลวนําเสนอโดย กราฟ เปนตารางสัมพันธแบบเมตริก (SWOT matrix) ผลการ
ประเมินสถานภาพสถานศึกษา มีความโนมเอียงได  4 กรณี  1)  กรณี “เอ้ือและแข็ง”  หมายถึง  
สภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาส (เอ้ือ) และสภาพ แวดลอมภายในเปนจุดแข็ง เรียกวาอยูใน
ตําแหนง “ดาวรุง” (stars) เปนตําแหนงที่บงบอกวา  สถานศึกษามีปจจัยภายนอกเปนโอกาส
หรือพรอมใหการสนับสนุน  และปจจัยภายในมีความเขมแข็ง  2)  กรณี “เอ้ือแตออน”  หมายถึง  
สภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาส (เอ้ือ) แตสภาพแวดลอมภายในเปนจุดออน เรียกวาอยูใน
ตําแหนง “เครื่องหมายคําถาม” (question marks) เปนตําแหนงที่บงบอกวา  สถานศึกษามี
จุดออนภายในสถานศึกษาเอง  แตมีโอกาสจากปจจัยภายนอกที่พรอมใหการสนับสนุน  และ
หากมีการแกปญหาหรือจุดออนของสถานศึกษา จะทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งมากขึ้น    
3)  กรณี  “ไมเอ้ือแตแข็ง”  หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกเปนอุปสรรค (ไมเอ้ือ) แตสภาพ 
แวดลอมภายในเปนจุดแข็ง  เรียกวาอยูในตําแหนง  “วัวแมลูกออน” (cash cows)เปนตําแหนงที่
บงบอกวา  สถานศึกษามีความพรอม  มีความเขมแข็ง  แตมีอุปสรรคจากปจจัยภายนอกที่เปน
ปญหา  ขาดการสนับสนุน  ดังน้ัน จําเปนตองชะลอตัวเพ่ือคอยโอกาสจากปจจัยภายนอก  4) 
กรณี“ไมเอ้ือและออน” หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกเปนอุปสรรค (ไมเอ้ือ) และสภาพ 
แวดลอมภายในเปนจุดออน เรียกวาอยูในตําแหนง  “สุนัขจนตรอก” (dogs) เปนตําแหนงที่บง
บอกวา สถานศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่มีแตอุปสรรคในการพัฒนา  สถานศึกษาควรทบทวน
การดําเนินงานที่ผานมา  เพ่ือหาสาเหตุของปญหาเพื่อแกไขโดยเร็ว เรงพัฒนาสมรรถนะภายใน
ใหมีความเขมแข็งเพียงพอที่จะดําเนินการตอไป  ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กําหนดใหการจัดทําแผนกลยุทธเปนกระบวนการทํางานดานการวางแผน 
เพ่ือใหไดกลยุทธในการบริหารงานของหนวยงาน กําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธของ

 Analysis (Strengths , Weaknesses, Opportunities and 
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สถานศึกษาไว  3  ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา ประกอบดวย การวิเคราะห
ภารกิจและผลผลิตหลัก  2) การกําหนดทิศทางสถานศึกษา ประกอบดวย  กําหนดวิสัยทัศน  
กําหนดพันธกิจ  กําหนดเปาประสงค และกําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก  3)  การกําหนดกลยุทธ
สถานศึกษา  การปฏิบัติตามกลยุทธที่ประกอบดวยขั้นตอนการทําแผน   กลยุทธไปสูการปฏิบัติ   
การกําหนดกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง  และการควบคุม  กลยุทธ   
     3. กําหนดทิศทางของโรงเรียน  เปนองคประกอบที่สําคัญตอรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุดเปนอันดับ  3  เม่ือพิจารณาขอคําถามของแบบ 
สอบถามความคิดเห็น  ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ดังตอไปน้ี  1)  ปรับปรุง  แกไข  กลยุทธ
ของสถานศึกษาที่บกพรอง  ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  2)  จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  
ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะ  3)  ประเมินผลผลิตที่ไดจากกิจกรรม  กอใหเกิดผลลัพธตาม
เปาประสงคของหนวยงานหรือไม 
     องคประกอบนี้ประกอบดวย ตัวแปรมีคาน้ําหนักระหวาง  0.492 - 0.632  มีคาความ
แปรปรวนตัวแปรรอยละ  2.077  ซึ่งอธิบายความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง  4  
ตัวแปรในองคประกอบที่  3  แสดงใหเห็นวา  ผูใหขอมูล การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวา  ตัวแปรทั้ง  3  ตัวแปร สามารถจัด
อยูในกลุมที่  3  คือ  กําหนดทิศทางของโรงเรียน  ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติตามกลยุทธของ
โรงเรียน  เน่ืองจาก  การกําหนดทิศทางของโรงเรียน (specifying school direction) ผูบริหาร
ควรเห็นความสําคัญของการกําหนดทิศทางของโรงเรียน  เพ่ือการพัฒนาไปสูความกาวหนาและ
ม่ันคง  ควรปรับปรุง  แกไขกลยุทธของโรงเรียนที่บกพรองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  จัดทํา
สรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ   และประเมินผลผลิตที่ไดจาก
กิจกรรม  กอใหเกิดผลลัพธตามเปาประสงคของหนวยงานหรือไม  เพ่ือเปนขอสรุปการกําหนด
ทิศทางของโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองกับ พักตรผจง  วัฒนสินธ และ พสุ  เดชะรินทร กลาววา 
กระบวน การบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย  1) การกําหนดทิศทางขององคกร (direction 
setting) คือ การกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน  ภารกิจ  ปรัชญา  และวัตถุประสงคขององคกร  การ
กําหนดทิศทางขององคกรจะเปนการบงชี้วา  องคกรธุรกิจจะมุงไปในทิศทางใด หรือสาเหตุของ
การดํารงอยูขององคกรหรือประเภทของธุรกิจที่องคกรดําเนินการอยู นอกจากนี้การกําหนด
ทิศทางขององคกรยังมีสวนชวยในการแปลงวิสัยทัศน หรือภารกิจขององคกรใหกลายเปน
วัตถุประสงคในการดําเนินงานที่มีลักษณะชัดเจนขึ้น  2) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (strategic 
analysis) คือ  การวิเคราะหถึงปจจัยและสภาวะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับองคกรและกลยุทธของ
องคกร  เพื่อที่จะไดมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ รวมทั้งสถานะของตัวองคกร
ไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น  3) การจัดทํากลยุทธ (strategic formulation) คือ การนําขอมูลและ
ความรูตาง ๆ ที่ไดรับจากการกําหนดทิศทางขององคกร และคัดเลือกวา กลยุทธใดที่มีความ
เหมาะสมกับองคกรมากที่สุด  การจัดทํากลยุทธเปนการกําหนดแนวทาง  วิธีการ  และกิจกรรม
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ตาง ๆ ขององคกร  เพ่ือชวยใหองคกรสามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว  
4) การปฏิบัติตามกลยุทธ (strategic implementation) เปนขั้นตอนการนําเอากลยุทธที่ไดวางแผน
จัดทําและคัดเลือกไวมาดําเนินการประยุกตปฏิบัติ  เพ่ือใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  
สําหรับหนวยงานทางการศึกษา  การกําหนดทิศทางจะพัฒนากลยุทธการดําเนินงานของ
โรงเรียนใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากปจจัยที่มีผลกระทบตอภารกิจของ
องคกร  ทั้งทางตรงและทางออม  มีปจจัยภายนอกอะไรบางที่เปนโอกาสหรืออุปสรรค  และ
ปจจัยภายในอะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือจุดออน  ที่สงผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว  โดย
ปรับปรุงแกไขกลยุทธใหสมบูรณในการดําเนินงานของหนวยงาน  รวมถึงการคาดการณ
แนวโนมความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ซึ่งผลวิเคราะหที่จะนําไปใชสะทอนภาพที่แทจริง  
สามารถตรวจสอบและมีขอมูลรองรับ  โดยจัดทําผลสรุปการดําเนินงาน  เพราะหากนําผล
วิเคราะหที่ไมถูกตองไปใช  อาจทําใหการกําหนดทิศทางของโรงเรียนไมตอบสนองตอทิศทางที่
พึงประสงคขององคกร  เทคนิคที่นิยมใชในการวิเคราะหคือ  เทคนิควิเคราะห  SWOT Analysis 
(Strengths , Weaknesses, Opportunities and Threats)   
     4. กําหนดกลยุทธของโรงเรียน เปนองคประกอบที่สําคัญตอรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุดเปนอันดับ  4  เม่ือพิจารณาขอคําถามของแบบ 
สอบถาม  ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ดังตอไปน้ี  1)  กําหนดเปาหมายผลผลิตหลัก  ผลลัพธ
และตัวชี้วัดสอดคลองกับเปาหมายผลผลิตหลักของหนวยเหนือ  2)  วิเคราะหประสิทธิภาพทาง
การเงิน  ไดแก  ความพอเพียงความคลองตัวในการเบิกจายเงิน  การระดมทรัพยากร  และการ
ใชจายทรัพยากรของสถานศึกษา  3)  ศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา (ปจจัยภายใน) ดานโครงสรางและนโยบาย  ผลผลิตและบริการ  
บุคลากร  ประสิทธิภาพทางการเงิน  วัสดุ  ทรัพยากร  และการบริหารจัดการ 
  องคประกอบนี้ประกอบดวย  ตัวแปรมีคาน้ําหนักระหวาง  0.451 - 0.597  มีคาความ
แปรปรวนตัวแปรรอยละ  1.562  ซึ่งอธิบายความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง  3  
ตัวแปรในองคประกอบที่  4  แสดงใหเห็นวา  ผูใหขอมูล การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวา  ตัวแปรทั้ง  3  ตัวแปร  สามารถจัด
อยูในกลุมที่  4  คือ  กําหนดกลยุทธของโรงเรียน  สงผลตอการปฏิบัติกลยุทธของโรงเรียน  
โดยการกําหนดกลยุทธของโรงเรียน (making strategy for the schools) เปนการกําหนด
ทิศทางของโรงเรียนไวอยางกวาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานในอนาคต  โดยกําหนด
เปาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ  และตัวชี้วัดใหสอดคลองกับเปาหมายผลผลิตของหนวยเหนือ  
วิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงิน  ไดแก  ความพอเพียง  ความคลองตัวในการเบิกจาย  
ประสิทธิภาพทางวัสดุ  ทรัพยากรและการบริหารจัดการ  ศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพล
โดยตรงตอการดําเนินงานดานโครงสราง  นโยบาย  ผลผลิต และการบริการบุคลากร สอดคลอง
กับวัฒนา พัฒนพงษ การกําหนดกลยุทธ (strategy formation) เปนขั้นตอนในการเลือกเสนทาง
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หรือวิธี (means) ที่ใชปฏิบัติในแตละพันธกิจของสถานศึกษาที่มีความเปนไปได  ที่จะกอใหเกิด
ความสําเร็จหรือบรรลุเปาประสงคของการจัดการศึกษา ภายใตสภาพการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษา  ทั้งดานที่เปนจุดแข็งและจุดออน  และสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาสและอุปสรรค  
หรือเปนชุดของทางเลือกในการดําเนินงานของสถานศึกษาในหวงเวลาที่กําหนด เพ่ือตอบสนอง
วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา  การกําหนดกลยุทธสถานศึกษามีขั้นตอน
ดังนี้คือ  สรางตารางความสัมพันธ  ผลการวิเคราะห SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats)  วิเคราะหความสัมพันธ SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats)  สรางกลยุทธทางเลือก   กําหนดกลยุทธสถานศึกษา และกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  ในขั้นตอนการสรางกลยุทธทางเลือก สถานศึกษาตองสรางทางเลือกในการ
แกปญหา และ / หรือพัฒนาจุดออนหรือจุดแข็งของสภาพแวดลอมภายใน  โดยใชโอกาสที่เกิด 
ขึ้นจากสภาพแวดลอมภายนอก   หรือการหลีกเลี่ยงประเด็นที่เปนอุปสรรค  เปนการสนอง
ประเด็นวิกฤตหรือปญหาสําคัญของสถานศึกษา  เลือกวิธีการที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติ  
คุมคา  คุมทุน และ สอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาประสงค    การสรางกลยุทธทางเลือกจึงเปน
การคนหาวิธีการที่เหมาะสมภายใตเง่ือนไขของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู ใหบังเกิดผลตามเปา 
ประสงคมากที่สุด  ในขั้นตอนการกําหนดกลยุทธสถานศึกษา   กลยุทธสถานศึกษาเปนชุดของ
ทางเลือกหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด   ภายใตเง่ือนไขของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู  ที่จะกอให 
เกิดประโยชนสูงสุด  ตามทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  กลยุทธสถานศึกษา  จึงมี
ความครอบคลุมผลการดําเนินการ (performance) ในระดับที่แตกตางกัน  1) กลยทุธระดับองคกร 
(corporate strategy)  2) กลยุทธระดับแผนงาน (business strategy) 3) กลยุทธระดับโครงการ 
(functional strategies)  
     5. การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน  เปนองคประกอบที่สําคัญตอรูปแบบ 
การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุดเปนอันดับ  5  เม่ือพิจารณาขอคําถาม
ของแบบสอบถาม  ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ดังตอไปน้ี  1) สรางเครื่องมือและกําหนดเกณฑ
ในการประเมินกลยุทธใหครอบคลุมวิสัยทัศน  เปาหมาย  ภารกิจ    2)  ติดตามประเมินกลยุทธ  
โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นตามปฏิทินที่กําหนด  3)  การรับรูขาวสาร  ขอมูลผลการปฏิบัติงาน
รวมกัน  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหบรรลุเปาหมาย  4)  กําหนดปฏิทินการประเมิน   
กลยุทธของสถานศึกษา 
     องคประกอบนี้ประกอบดวยตัวแปร  มีคาน้ําหนักระหวาง  0.453 - 0.498  มีคาความ
แปรปรวนรอยละ  1.529  ซึ่งอธิบายความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง  4  ตัว
แปร ในองคประกอบที่  5  แสดงใหเห็นวา  ผูใหขอมูล การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวา  ตัวแปรทั้ง  4  ตัวแปรสามารถจัด
อยูในกลุมที่  5  คือ  การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน  สงผลตอการประเมินกลยุทธของ
โรงเรียน  ซึ่งการปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน (operation by the strategy of school) เปน
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หัวใจสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ  ทั้งน้ีเพราะเปนขั้นตอนสําคัญในการบริหารงานของ
ผูบริหารในการสรางเครื่องมือ  การกําหนดเกณฑในการประเมินกลยุทธใหครอบคลุม  วิสัยทัศน  
เปาหมาย  ภารกิจ  มีการติดตามประเมินผลกลยุทธ  โดยใชเครื่องมือที่สรางขึ้นตามปฏิทินที่
กําหนด  และใหทุกฝายที่เกี่ยวของรับรูขาวสาร  ขอมูล  ผลการปฏิบัติงานรวมกัน  เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหบรรลุเปาหมาย  และกําหนดปฏิทินการประเมิน  กลยุทธใหชัดเจน  
สอดคลองกับ  เดสส และ มิลเลอร  (Dess and Miler)  ไดใหความหมายของการนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ  หมายถึง  การแปลงภารกิจของหนวยงานเปนการกระทํา (translating a firm’s mission 
into action)  วิธีการที่จะนําภารกิจหลักที่ไดกําหนดไวมาปฏิบัตินั้น  จะตองกระทําอยางตอเน่ือง
เกี่ยวพันกัน เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย สอดคลองกับ วีเล็นและฮังเกอร (Wheelen and 
Hunger) ไดกลาวถึงการนํากลยุทธไปปฏิบัติ  หมายถึง  การผสมผสานกิจกรรมและทางเลือกใน
การดําเนินการตามแผนกลยุทธ ซึ่งถือเปนกระบวนการที่กลยุทธและนโยบายไดนําไปสูการ
ปฏิบัติ โดยการพัฒนาแผนงาน (program)   งบประมาณ (budgets)   และระเบียบวิธีการทํางาน  
(procedures)  และสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกลาวถงึ
การแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติวา   หนวยงานจะตองวิเคราะหแผนกลยุทธแลวจัดทํา
รายละเอียดใหเปนแผนปฏิบัติการ  ซึ่งในสวนกลยุทธวิเคราะหความสัมพันธทั้ง  3  ระดับ คือ   
กลยุทธระดับสถานศึกษา  กลยุทธระดับแผนงาน   และกลยุทธระดับโครงการ   ซึ่งสถานศึกษา
จะตองแปลงกลยุทธระดับองคกรเปนแผนงาน  แปลงกลยุทธระดับแผนงานเปนโครงการ      
และแปลงกลยุทธระดับโครงการเปนกิจกรรมสรุป   โดยมีขั้นตอนการนําแผนกลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติ  ประกอบดวย  1)  ปรับกลยุทธ    เปนการทบทวนกลยุทธที่ไดกําหนด  เพ่ือพิจารณาวา
เหมาะสมหรือไมอยางไร   มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงหรือไม  และในระดับใดบาง   ในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ นอย ๆ เนนการปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม  2) จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการ  หนวยงานตองแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ  (action plan) โครงการที่
จะดําเนินงาน    และกําหนดงบประมาณ     โดยการทบทวนวิสัยทัศน   พันธกิจ  เปาประสงค  
ผลผลิตหลักและกลยุทธ  แลวแปลงเปนแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน  เพ่ือเปนกรอบ
และทิศทางในการดําเนินงานตามภารกิจ  โดยการปรับแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับ
งบประมาณที่ไดรับ  3)  จัดทํากระบวนการปฏิบัติงาน เปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในองคกร  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางผูบริหาร  เจาหนาที่ และ
จัดทําระบบสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) และการมอบหมายภารกิจ  4)  ตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติงาน  เปนการตรวจสอบหลังจากที่ไดดําเนินกลยุทธแลว  โดยตรวจสอบในดาน
ความเขาใจบุคลากร  เกี่ยวกับวัตถุประสงค  และตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงานและโครงการ
ภายใตแผนงาน  ผังการปฏิบัติงาน (Garth chart) สามารถใชไดจริงในทางปฏิบัติ  การดําเนินงาน
ตามผังกระบวนการปฏิบัติงาน (flow chart)  กิจกรรมสามารถกอให เกิดผลงาน   และนําไปสู
การบรรลุวัตถุประสงคของงานไดอยางเปนรูปธรรมหรือไม  การดําเนินกิจกรรมไดรับการ
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สนับสนุนจากประชาชนผูรับบริการ   โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน  และ
บุคลากรไดปฏิบัติงานประจําปเปนภารกิจหลักไดเต็มที่โดยไมมีงานจร สอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ  บุญเลี้ยง  คําชู  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการ
ปฏิบัติตามแผน  ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถไมสามารถปฏิบัติตามแผน  ขาดความ
กระตือรือรน  ขาดกําลังใจ  และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ณรงค  เสนาฤทธิ์  ไดศึกษาวิจัย
เร่ือง  การวางแผนการปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดกาฬสินธุ  :  กรณีศึกษาโรงเรียนลําปาววิทยาคม  ผลการวิจัยพบวา  ไมมีโครงการ
เฉพาะกิจ  การสั่งการ  นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนไมมีแผน การศึกษาระยะยาว  
การดําเนินงานบางสวนไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด    ทองทิพย  สิงหหลง  ได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับการใชแผนกลยุทธ  โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกลยุทธ
การบริหารตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี  ขาราชการครูโดยสวนรวมและจําแนก
ตามสถานภาพตําแหนงและตามขนาดโรงเรียน  มีการปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหาร  ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก  และมีการปฏิบัติงาน  
2 - 3 ดาน  อยูในระดับนอยถึงปานกลางคือ  ดานใชแผนยุทธศาสตรบริหารโรงเรียน  จัดและใช
หองปฏิบัติการใหเกิดประโยชนสูงสุด  และดานใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม  
ขาราชการครูที่มีสถานภาพตําแหนงตางกัน  มีการปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหาร  ตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยรวมและเปนรายดาน  8  ดาน  แตกตางกันโดยผูบริหารมีการ
ปฏิบัติงานโดยรวมและเปนรายดาน  7  ดาน  มากกวาครูที่เปนกรรมการโรงเรียน  และครูที่เปน
กรรมการโรงเรียนมีการปฏิบัติงานดานทําโรงเรียนใหเปนปจจุบันมากกวาผูบริหาร  และ
ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน  มีการปฏิบัติงานตามกลยุทธการบริหารตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา  โดยรวมและเปนรายดาน  4  ดาน แตกตางกัน  โดยขาราชการครูใน
โรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลาง  มีการปฏิบัติงานโดยรวม  ดานจัดและใชหองปฏิบัติการให
เกิดประโยชนสูงสุด  ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม  และดานพัฒนาโรงเรียนใหได
มาตรฐานมากกวาขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  และขาราชการครูในโรงเรียนขนาดกลาง
มีการปฏิบัติงานในดานสงเสริมบุคลากรใหทํางานเต็มศักยภาพมากกวาขาราชการครูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ่งสอดคลองกับ  สุภาภรณ  กัลยารัตน  ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการจัด
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนประถมศึกษา  :  ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบานคําฮี  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร พบวา  การรับนโยบายมาดําเนินการ
พัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น  มีการปฏิบัติดังน้ี  ใหผูรับผิดชอบงานอาคารสถานที่เปน  
ผูศึกษาและวิเคราะหนโยบาย  แลวจึงประชุมผูเกี่ยวของทุกคน  มีการมอบหมายใหครูอาจารย
รับผิดชอบโครงการยอยตามความถนัด  โดยกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานใหเหมาะสมกับ
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สภาพของทองถิ่น  ปญหาที่สําคัญที่พบคือ  ผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูวิเคราะหนโยบาย  ไมมี
การศึกษาและวิเคราะหนโยบายอยางถองแท จึงใหความสําคัญการพัฒนาโรงเรียนดานกายภาพ
มากกวาการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่จะเกิดในตัวนักเรียน  การแกไขปญหา  
ไดมีการประชุมปรึกษาหารือและขอคําชี้แนะจากผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดและ
อําเภอ  การพัฒนาครูและบุคลากรอื่น ๆ ใหมีความรูความเขาใจและมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  โรงเรียนมีการปฏิบัติดังน้ี  สนับสนุนผูเกี่ยวของในโรงเรียนและชุมชนใหไดรวม
ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน โรงเรียนไดพยายามจัดหาเอกสารความรูใหศึกษา  ปญหาสําคัญ
ที่พบคือ  ผูที่มีโอกาสไดเขารับการอบรมไมนําความรูไปเผยแพรหรือปฏิบัติอยางจริงจัง  
โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับกระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา  การแกไขปญหา   รับการนิเทศ
จากผูเกี่ยวของทุกระดับและจัดหาเอกสารความรูใหศึกษา  ปญหาสําคัญที่พบคือ  การติดตาม  
กํากับติดตามผลไมตอเนื่อง  และไมมีระบบ  ทําใหการดําเนินโครงการบางโครงการไมตอเน่ือง  
และไมกาวหนาเทาที่ควร การแกไขปญหาคือ  มีการวางแผนการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน
และรวมกัน  กําหนดปฏิทินการนิเทศและสมุดรับการนิเทศประจําตัวทุกคน 
     6. ประเมินกลยุทธของโรงเรียน เปนองคประกอบที่สําคัญตอรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุดอันดับที่  6  เม่ือพิจารณาขอคําถามของแบบ 
สอบถามความคิดเห็น ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ดังตอไปน้ี  1)  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การกําหนดกลยุทธของสถานศึกษา  2)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงคของสถานศึกษา  มี
ความสอดคลองสัมพันธกัน   3)  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชเทคนิค  SWOT Analysis 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)  4)  กําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  5)  จัดทําแผนและปฏิทินการกํากับ  ติดตาม  และประเมินผล  6)  
กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับ  ติดตามและประเมินผล  7)  รายงานผลใหครู  ผูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หนวยงานตนสังกัด และสาธารณชนทราบ 
     องคประกอบนี้ประกอบดวยตัวแปรมีคาน้ําหนักอยูระหวาง  0.450 - 0.578  มีความ
แปรปรวนตัวแปรรอยละ  1.466  ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง  
7  ตัวแปรในองคประกอบที่ 6  แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน  แสดงวา ตัวแปรทั้ง  9  ตัวแปรสามารถจัดอยู
ในกลุมองคประกอบที่  6  คือ  ประเมินกลยุทธของโรงเรียน  ซึ่งสงผลตอการประเมินสภาพของ
โรงเรียน  ซึ่งการประเมินกลยุทธ (strategy evaluation) ผูบริหารควรมีการติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่องและเปนระบบ  โดยจัดใหความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธและ
กระบวนการติดตามประเมินผลกลยุทธ  จัดทําแผนเครื่องมือ  ปฏิทินการกํากับติดตาม  และ
ประเมินผลอยางเปนระบบ  กําหนดกรอบแนวคิด  ผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล  และ
รายงานผลใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ  และสอดคลองกับ  พสุ  เดชะรินทร  ถึงแมวาการนํา  
กลยุทธไปสูการปฏิบัติ    จะมีปจจัยแหงความสําเร็จอยูหลายประการ  แตปจจัยที่มีความสําคัญ
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ที่สุดประการหนึ่งคือ  การควบคุมทางกลยุทธ  เพ่ือใหมีการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
อยางจริงจัง ในปจจุบันนี้การควบคุมกลยุทธโดยใชตัวชี้วัดเปนที่นิยมอยางแพรหลาย  เพราะถา
หากไมมีการวัดผลแลว  ผูบริหารก็ไมสามารถบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  การ
นําแนวคิดเรื่องตัวชี้วัดมาใชภายในองคกร  ยังสามารถนํามาประยุกตใชในดานอ่ืน ๆ ไดอีก เชน   
เพ่ือการประเมินผลงาน   ระบบผลตอบแทนและสิ่งจูงใจ   และการวางงบประมาณ 
     ปจจุบันองคกรตาง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน   ไดใหความสนใจและความสําคัญกับ
การประเมินผลองคกรอยางแพรหลาย      ทั้งน้ีเพราะทั้งองคกรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ได
เริ่มมองการดําเนินงานของหนวยราชการตาง ๆ ในเชิงธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ ในประเทศสหรัฐอเมริกาทางรัฐบาลกลาง
ไดออกกฎหมายฉบับหน่ึง ชื่อวา  “Government Performance Review Act : GPRA” ที่กําหนด
วา   หนวยราชการทุกแหงจะตองมีการจัดทําแผนกลยุทธและการประเมินผลองคกร   สําหรับใน
ประเทศไทย  ระบบการวัดผลไดถูกนํามาผนวกกับการบริหารหลาย ๆ ดาน เชน การใชประเมิน 
ผลองคกร  ระบบงบประมาณ  สิ่งจูงใจ  การประเมินผลงานในระดับบุคคล ฯลฯ  การประเมินผล
เปนหน่ึงในหนาที่ทางการจัดการซึ่งเปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน  และปจจุบันไดเปนระบบหนึ่ง
ที่ใชในการบริหารองคกร  เพราะฉะนั้นไมวาจะอีกกี่สิบปขางหนา  การประเมินผลยังคงเปนสิ่งที่
มีความสําคัญและจําเปนอยู เพียงแตเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
เทานั้น  จากภาวการณแขงขันที่รุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา  ทําให
องคกรจะตองมีเครื่องมือที่ชวยในการตรวจสอบ      และติดตามการดําเนินงานของตนเองตลอด 
เวลา ในปจจุบันการประเมินผลไมใชเพียงแคสิ่งที่องคกรจะตองคํานึงถึงเม่ือถึงสิ้นปหรือสิ้นเดือน
เทานั้น  แตเปนสิ่งที่ผูบริหารตองคํานึงถึงตลอดเวลาและสามารถใชไดทุกขณะ  สอดคลองกับ  
พสุ  เดชะรินทร ใหความสําคัญของการประเมินผลวา การประเมินผลทําใหองคกรสามารถรูถึง
สถานะของตนเองวาอยู ณ จุดไหน  หรือสถานการณในขณะนั้นเปนอยางไร  ดังเชน “If you 
can’t measure,  you can’t managed”  การพัฒนาองคกรหรือการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ภายใน
องคกร  จะตองเร่ิมจากการประเมินผลกอน  “If you can’t measure, you can’t improved”  และ
ตามธรรมชาติ ถาสิ่งใดไดรับความสนใจหรือมีการวัดหรือมีการประเมินผล   ผูรับผิดชอบหรือ    
ผูดําเนินกิจกรรมนั้นจะมีความมุงม่ันที่จะทํากิจกรรมมากขึ้น  เน่ืองจากไดรับความสนใจและมี
เปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ดังเชน  “What gets measure, gets done”  อีกทั้งไดกลาวถึง
ประโยชนที่องคกรจะไดรับจากการมีระบบการประเมินผลที่ดี  ประกอบดวย  1)  การที่จะ
ตัดสินใจวาจะวัดหรือประเมินอะไร   เปนการทําใหผูบริหารและองคกรมีความชัดเจนในเรื่องของ
กลยุทธ    2)  ระบบในการประเมินผลที่ดี  ชวยทําใหมีความเห็นที่สอดคลองกันในกลยุทธของ
องคกรทั่วทั้งองคกร  โดยบุคลากรทุกฝาย  ทุกระดับ   จะมีความเขาใจถึงกลยุทธและแนวทางที่
สําคัญสําหรับองคกร  3)  ระบบในการประเมินผลที่ดี    จะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการถายทอด
วิสัยทัศน    กลยุทธ  และคุณคาที่สําคัญขององคกร  ใหบุคลากรทุกระดับไดรับรู  4)  ระบบใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 265

การประเมินผลที่ดี      จะชวยสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งองคกร   ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ตัวชี้วัดและเปาหมายของบุคลากรในแตละระดับ  จะมีความสอดคลองเก้ือหนุน  และเปนอันหนึง่
อันเดียวกันกับตัวชี้วัด  และเปาหมายขององคกร  5)  ระบบในการประเมินผลที่ดี จะชวยใหการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ภายในองคกรเปนไปอยางรวดเร็ว   ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดทําระบบการวัดผล  
ทําใหบุคลากรใหความสนใจและความสําคัญตองานนั้น ๆ   6)  ระบบในการประเมินผลที่ดี   จะ
ชวยใหองคกรสามารถคาดการณหรือมองเห็นโอกาสและปญหาตาง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต        
เน่ืองจากองคกรจะจัดทําตัวชี้วัดที่เปนตัวเหตุ (performance driver)  ที่จะชี้นําใหเห็นถึงโอกาส
และปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  7)  ระบบในการประเมินผลที่ดี   จะชวยใหผูบริหารมีมุมมองที่
กวางและครอบคลุมในทุก ๆ ดานขององคกร และแนวคิดของ  Balanced Scorecard ถูก
พัฒนาขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2535  โดย Robert S.Kaplan  และ  David P.Norton   เพ่ือชวยในการ
ประเมินผลองคกร และนําเสนอขอมูลหรือรายงานใหผูบริหาร โดยการประเมินผลใน  4  มุมมอง  
แทนที่จะพิจารณาเฉพาะในดานของการเงินเพียงอยางเดียว โดยมุมมองทั้ง  4  ประกอบดวย  
มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective)  มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective)  
มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)   และมุมมองดานการเรียนรู
และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)  และแนวคิดนี้ไดถูกพัฒนาจนกลายเปน
เครื่องมือในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ และเปนเครื่องมือในการบริหารที่ชวยทําใหองคกรมุงเนน
และใหความสําคัญกับกลยุทธมากขึ้นดวย  ภายใตแตละมุมมอง ประกอบดวย  1)  วัตถุประสงค 
(objective) หมายถึง สิ่งที่องคกรมุงหวังหรือตองการที่จะบรรลุในดานตาง ๆ  2) ตัวชี้วัด 
(measures หรือ Key Performance Indicators) ไดแก ตัวชี้วัดของวัตถุประสงคในแตละดาน    
ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดวา   องคกรบรรลุวัตถุประสงคในแตละดาน
หรือไม  3)   เปาหมายตัวชี้วัด (target)  ไดแก  เปาหมายหรือตัวเลขที่องคกรตองการจะบรรลุ
ของตัวชี้วัดแตละประการ  4)  แผนงานโครงการกิจกรรม (initiatives)  คือ  แผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมที่องคกรจะจัดทําเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ    
บุญเลี้ยง  คําชู  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร  ผลการวิจัยพบวา  ไมมีการประเมินแผนการ
ปฏิบัติงาน  เน่ืองจากบุคลากรมีภารกิจและกิจกรรมมาก  ทําใหไมมีเวลาจัดทําระบบและ
เครื่องมือที่ไดมาตรฐานในการติดตามและประเมินผล  ทําใหการติดตามและประเมินผลไม
ตอเนื่อง  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ขจรเกียรติ  มานิกลักษณ  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  กระบวน 
การวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
ผลการวิจัยพบวา  ขั้นติดตามและประเมินผล  ปญหาคือ  ไมมีการติดตามประเมินผลแผน  ขาด
บุคลากรที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลแผน  และขาดแบบประเมินผลแผนที่ไดมาตรฐาน  
จากปญหาดังกลาวโรงเรียนจึงมีขอมูลไมเพียงพอที่จะนํามาใชเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน  
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ไพโรจน  กุลอ้ึงประเสริฐ  ผลการวิจัยพบวา  ขั้นตอนการติดตาม
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และประเมินผล  โรงเรียนควรกําหนดกรอบการติดตามผล  จัดทําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล  
วิเคราะหขอมูลและกําหนดแนวทางการพัฒนา    อีกทั้งแนวทางในการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีการกําหนดการดําเนินการอยางตอเนื่อง  
ตลอดจนการตรวจ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องของผูตรวจราชการและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กเปนเปาหมายในการพัฒนา  ตลอดจน
ติดตามประเมินผล  เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนสถานศึกษาที่ตองดําเนินกิจกรรมอยูทามกลาง
อุปสรรคและขอจํากัดของสถานศึกษา 
     2. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
     รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธสําหรับโรงเรียนขนาดเลก็  ประกอบดวย  6  องค 
ประกอบ คือ 
     1. การวางแผนกลยุทธ พบวา  โรงเรียนมีความพรอมของบุคลากร  บุคลากรมี
ความรูความสามารถ โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการวางแผนกลยุทธ  
จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนกลยุทธ  ฝกใหบุคลากรมีโอกาสในการคิดและ
ระดมสมอง  โดยใชกระบวนการมีสวนรวม  ครู  ชุมชน  และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือใหความรูแกบุคลากรทุกฝายเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ โดยชี้แจงทําความเขาใจกับ
บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของในโรงเรียนใหมีความเขาใจ       เห็นความสําคัญของการวางแผน
กลยุทธ   และมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนกลยุทธ    เพ่ือศึกษาวิเคราะหจุดออน  
จุดแข็ง  โอกาสและอุปสรรคอยางจริงจัง  และกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตร  และ
แผนปฏิบัติการ  รวมทั้งปรับยุทธศาสตรใหทันกับสถานการณจริงอยางตอเน่ือง  เปนผลใหการ
วางแผนกลยุทธของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ พวงรัตน  เกษรแพทย การวางแผน
กลยุทธ  เนนการวางแผนที่มุงไปในอนาคต  มีกระบวนการคิดหาวิธีการที่ดีที่สุด  โดยใหความ 
สําคัญกับผลกระทบจากปจจัย สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในตลอดจนทุกมิติขององคกร  
และมีการยอมรับรวมกันของคนในองคกร  จึงอาจกลาวไดวา การวางแผนกลยุทธมีความจําเปน
อยางมากสําหรับผูบริหารที่มุงหวังผลสําเร็จ ในการดําเนินงานในองคกรที่ซับซอนหรือองคกรที่
ตองไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอมภายนอกและสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลาวถึงความสําคัญของการวางแผนกลยุทธไววา การ 
วางแผนกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหหนวยงานพัฒนาตนเองไดทันกับสภาพการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะห
บริบท  และสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานเปนประเด็นสําคัญ  ชวยใหหนวยงานภาครัฐใน
ทุกระดับมีความเปนตัวเองมากขึ้น  รับผิดชอบตอความสําเร็จและความลมเหลวของตนเองมาก
ขึ้น  การวางแผนกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอํานาจ  ซึ่งเปนกระแส
หลักในการบริหารภาครัฐในปจจุบัน    และสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน  ไดเตรียมออกระเบียบกําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกระดับ มีการจัดทําแผนกลยุทธ 
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เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางานสูมิติใหมของการปฏิรูประบบราชการ  และเปนเงื่อนไข
หน่ึงของการจัดระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance-Based Budgeting : PBB)  
ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัด  จัดทํากอนที่จะกระจาย
อํานาจดานงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณเปนเงินกอนลงไปใหหนวยงาน  ใหความ 
สําคัญตอการกําหนด  “กลยุทธ”  ที่ไดมาจากการคิดวิเคราะหแบบใหม ๆ ที่ไมผูกติดกับปญหา
เกา ๆ ในอดีต  ไมเอาขอจํากัดทางดานทรัพยากรและงบประมาณมาเปนขออาง  ดังนั้น การ
วางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนแบบ ทาทายความสามารถ  เปนรูปแบบการวางแผนที่ชวย
ใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคทางเลือกใหมไดดวยตนเอง  จึงเปนการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน  
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ไพโรจน  กุลอ้ึงประเสริฐ  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการวางแผน
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  ผลการ 
วิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีที่มี
คุณภาพการวางแผนสูง  เสนอแนวทางการวางแผนการศึกษาของโรงเรียนดังน้ี  ขั้นตอนการ 
ศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  ควรดําเนินการอยางเปนระบบคือ  มีการ
เตรียมการ  มีการวางแผนดําเนินการ  มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  มีการวิเคราะห
และทบทวนภารกิจ  และดําเนินการรวบรวมขอมูล   
     2. ประเมินสภาพของโรงเรียน พบวา  โรงเรียนมีการประเมินสภาพของโรงเรียน
อยางตอเน่ือง  เริ่มตั้งแตวิเคราะหสภาพของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก  การวางแผน
ดําเนินงาน  การกําหนดมาตรฐานการศึกษา  การกําหนดโครงการและกิจกรรม  การดําเนินงาน  
การกํากับดูแล  เพ่ือตรวจสอบวา การดําเนินงานสามารถบรรลุมาตรฐานของโรงเรียนที่กําหนด
ไวเพียงใด  และใชการประเมินภายในงานหลัก  4  งาน คือ  1) การบริหารงานวิชาการ  2) การ
บริหารงบประมาณ  3)  การบริหารงานบุคคล  และ  4)  การบริหารทั่วไปอยางตอเน่ือง  เพราะ 
วาตองนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสามารถรองรับการ
ประเมินภายนอกได สอดคลองกับ  เซอรจิโอวานนี่และคณะ (Sergiovanni and others)  ได
ศึกษาพบวา  งานการบริหารโรงเรียนมี  8  ประการ  1)  งานสัมพันธกับชุมชน (school 
community relationship)  2)  งานกิจการนักเรียน (pupil personnel)  3)  งานหลักสูตรและการ
สอน (curriculum and instruction)  4)  งานบริหารบุคคล (staff personnel)  5)  งานอาคาร
สถานที่ (physical facilities)  6)  งานธุรการ (business management)  7) งานพัฒนาบุคลากร 
(staff development)  และ  8)  งานประเมินผล (evaluation) 
     3. กําหนดทิศทางของโรงเรียน  พบวา  โรงเรียนนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการ
วิเคราะห  โอกาสและขอจํากัด  ทําการประมวลผลเพื่อใชกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธของโรงเรียน  
เพราะวา  การตั้งเปาหมายของโรงเรียนเปนการกําหนดสิ่งที่ตองการในอนาคต  ซึ่งการกําหนด
ทิศทาง  วิสัยทัศน  ภารกิจ  ปรัชญาและวัตถุประสงคของโรงเรียน  เปนการบงชี้วา  โรงเรียนจะ
มุงไปในทิศทางใด  นอกจากนี้การกําหนดทิศทางของโรงเรียน  ยังมีสวนชวยในการแปลง
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วิสัยทัศนหรือภารกิจของโรงเรียนใหกลายเปนวัตถุประสงคในการดําเนินงานที่มีลักษณะชัดเจน  
สอดคลองกับ  จินตนา บุญบงการ และ ณัฏฐพันธ เขจรนันทน กลาวถึงความสําคัญของการ
บริหารเชิงกลยุทธวา  1) กําหนดทิศทางขององคกร (set direction) กระบวนการบริหารเชิง 
กลยุทธ  ชวยใหผูบริหารเกิดความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศนตออนาคต  ทําให
สามารถกําหนดจุดประสงค  และทิศทางการดําเนินงานของธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม  2) สร า ง
ความสอดคลองในการปฏิบัติ  (harmony)  การบริหารเชิงกลยุทธใหความสนใจกับการกําหนด  
การประยุกต  การตรวจสอบ  และการควบคุมกลยุทธขององคกร ที่ประกอบดวยสวนประกอบ
สําคัญตาง ๆ รวมเขาดวยกัน แนวคิดนี้กอใหเกิดวิสัยทัศนและความเขาใจรวมกัน ในจุดประสงค
และแนวทางการดําเนินธุรกิจ  ซึ่งจะทําใหเกิดวิสัยทัศนและความเขาใจรวมกันในจุดประสงค  
และแนวทางการดําเนินธุรกิจ  ซึ่งจะทําใหการจัดสรรทรัพยากรและการดําเนินงานเปนเอกภาพ  
และเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร  3) สรางความพรอมใหแกองคกรการศึกษา (provide 
readiness)  การศึกษา  การวิเคราะหสภาพแวดลอม  และการกําหนดกลยุทธ  ชวยใหผูบริหาร  
ผูจัดการในสวนตาง ๆ  และสมาชิกขององคกรเกิดความเขาใจในภาพรวมและศักยภาพของ
ธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลของปจจัยแวดลอมที่มีตอองคกร  ทําใหองคกรมีความพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลง  หรือความทาทายของสถานการณที่จะเกิดขึ้น   4) สรางประสิทธิภาพในการ
แขงขัน (improve competitive efficiency) การจัดการเชิงกลยุทธชวยสรางประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการแขงขันใหแกธุรกิจ   เน่ืองจากการดําเนิน งานเชิงกลยุทธ   ชวยพัฒนาความ 
สามารถของผูบริหาร   ขณะเดียวกันก็ชวยเตรียมความพรอม  และพัฒนาศักยภาพแกสมาชิก 
ตลอดจนชวยสรางความเขาใจและแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและคูแขง
ขัน  ประการสําคัญ  การจัดการเชิงกลยุทธชวยใหผูเกี่ยวของเขาใจในภาพรวม ความตองการ
ขององคกร และความสามารถในปจจุบันขององคกร  จึงทําใหสามารถจัดลําดับความ สําคัญใน
การดําเนินงานและเปาประสงค ซึ่งจะชวยใหธุรกิจดําเนินไดอยางเหมาะสม  และใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ 
     4. กําหนดกลยุทธของโรงเรียน พบวา โรงเรียนเลือกวิธีที่ใชปฏิบัติในแตละพันธกิจ
ของโรงเรียนที่มีความเปนไปได  ซึ่งจะเกิดความสําเร็จหรือบรรลุเปาประสงคของโรงเรียน  และ
ตอบสนองวิสัยทัศน  พันธกิจของโรงเรียน  เพราะวา  การกําหนดกลยุทธเปนการคนหาวิธีที่
เหมาะสมภายใตเง่ือนไขของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู  ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
ครอบคลุมผลการดําเนินการในระดับที่แตกตางกัน ดังนี้  1) กลยุทธระดับองคกร  (corporate 
strategy) เปนกลยุทธที่ครอบคลุมผลการดําเนินงานระดับผลกระทบ (impact) ซึ่งสะทอนวิธีการ
ดําเนินการในวงกวางที่ยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ  สําหรับการจัดการศึกษาระดับสถาน 
ศึกษา  ผลการดําเนินงาน ระดับผลกระทบจะยึดกลุมบุคคลหรือองคกรที่ไดรับผลประโยชนจาก
กลยุทธโดยตรง ซึ่งแบงไดเปน  4  กลุม ไดแก  1)  กลุมนักเรียน  2)  กลุมครู  3)  กลุมสถาน 
ศึกษาซึ่งครอบคลุมผลกระทบดานบรรยากาศ  สิ่งแวดลอม ปจจัย (input) และกระบวนการ 
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(process) ฯลฯ และ  4)  กลุมผูปกครอบและชุมชน เชน กลยุทธระดับองคกรจะนําไปใชจัดทํา
แผนงาน (programs) ของสถานศึกษา    2) กลยุทธระดับแผนงาน (business strategy)  เปน
กลยุทธที่ครอบคลุมผลการดําเนินงานระดับผลลัพธ (outcomes) ที่มีภาพของวิธีการดําเนินการ
ในวงแคบ  ที่มีรายละเอียดเล็กนอย   ยังไมมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ    กลยุทธระดับแผนงาน
จะนําไปใชจัดทําโครงการ (project) ของสถานศึกษาภายใตแผนงานใดแผนงานหนึ่ง 3) กลยุทธ
ระดับโครงการ (functional strategies)  เปนกลยุทธที่ครอบคลุมผลการดําเนินงานระดับผลผลิต 
(output) ที่สะทอนวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งสถานศึกษานําไปใชเปนกิจกรรม (activity) ภายใต
โครงการใดโครงการหนึ่ง  การกําหนดกลยุทธสถานศึกษาจึงเปนการนํากลยุทธทางเลือกมา
สรางกลยุทธระดับองคกรและกลยุทธระดับแผนงาน  สอดคลองกับ อุทิศ ขาวเธียร การกําหนด
ทางเลือกจะถูกรางเปน  “กลยุทธ”  ในลักษณะแนวความคิดการดําเนินการหรือกรอบแนวทาง 
การดําเนินงาน  ทั้งน้ีการกําหนดกลยุทธโดยทั่วไปของภาครัฐ    มักจะเนนการตอบ สนองความ 
ตองการของประชาชน  หรือเนนการตอบสนองตอปจจัยภายนอก   โอกาส  และขอจํากัด  โดย
ปรับปรุงและพัฒนาบทบาทการบริหารองคกรคือ  การแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งเปนหลัก 
และสอดคลองกับกรมสามัญศึกษา คือ กลยุทธสถานศึกษา  เปนการนําผลการวิเคราะหสภาพ 
แวดลอมของสถานศึกษา  มากําหนดเปนทางเลือกในการดําเนินการที่สอดคลองกับทิศทางการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดถูกกําหนดไวลวงหนา   ดังน้ันสภาพการจัดการ ศึกษาของ
สถานศึกษาในดานโครงสรางและนโยบายการบริการและผลผลิตของการจัดการศึกษา  ครูและ
บุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ  การบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งประเด็นที่เปนจุดแข็ง
และจุดออน   และสภาพแวดลอมภายนอก  ทั้งดานสังคมและวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  
การเมือง  และกฎหมายที่กระทบตอสภาพการจัดการศึกษา  ทั้งประเด็นที่เปนโอกาสและ
อุปสรรค  ซึ่งผานการวิเคราะหบนพื้นฐานที่เปนจริง  มีความถูกตอง  และมีหลักฐานอางอิง  จึง
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดกลยุทธสถานศึกษา  ดังน้ัน กอนการกําหนดกลยุทธสถาน 
ศึกษา  จึงตองทบทวนและตรวจสอบประเด็นตาง ๆ ของสภาพแวดลอม  และทิศทางของสถาน 
ศึกษาคือ วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงคจนเปนที่ยอมรับรวมกัน กอนดําเนินการในขั้นตอน
ตอไป   
     5. การปฏิบัติตามกลยุทธ พบวา โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนที่กําหนด  
เพราะวา  โรงเรียนไดมีการวิเคราะหแผนกลยุทธ  แลวจัดทํารายละเอียดใหเปนแผนปฏิบัติการ  
และแปลงกลยุทธระดับโครงการเปนกิจกรรม และนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอน
ดังนี้   1)  กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  แตงตั้งคณะกรรมการอยางชัดเจน   2)  จัดทําปฏิทิน
การปฏิบัติงาน  โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษาอยางชัดเจน 
3) จัดเตรียมขอมูลที่เปนปจจุบันถูกตองชัดเจน  และครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 4) สร า ง
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาสอดคลอง
กับสอดคลองกับ  5) ระดมความคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ใหไดเขามามีสวนรวมในโครงการ
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ดําเนินตามกลยุทธของสถานศึกษา  6) ทุกฝายปฏิบัติตามกลยุทธของสถานศึกษาที่วางไวตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน   สอดคลองกับ วัฒนา  พัฒนพงศ   ไดกลาววา  แผนกลยุทธ  คือ  เข็มทิศที่
ชวยบอกทิศทางที่ถูกตองใหหนวยงานหรือองคกร  สวนแผนปฏิบัติการคือพาหนะที่จะนําองคกร
ไปสูจุดมุงหมาย   ชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่สําคัญของกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การคือ   ขั้นตอนการแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ   ความสามารถในการแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ
ไดอยางถูกตองนั้น  ตองมีความเขาใจกระบวนการวางแผนกลยุทธ  และกระบวนการวางแผน
ปฏิบัติการ  ซึ่งมีรูปแบบแผน ปฏิบัติการ (action plan) ที่สอดรับกับแบบกลยุทธที่เปนที่นิยม 
เชน แผนปฏิบัติการแบบดั้งเดิม (traditional action plan)  แผนปฏิบัตกิารในรปู  Log Frame  และ
แผนปฏิบัติการในรูปอิงตัวชี้วัด  KPI/BSC  และสอดคลองกับ ธงชัย สันติวงษ การปฏิบัติตาม
กลยุทธ  นับวามีความสําคัญโดยตรงตอความสําเร็จของกลยุทธ  ทั้งน้ีเพราะกลยุทธที่ดีนั้นจะ
บรรลุผลสําเร็จได  ยอมตองสามารถไดรับการปฏิบัติที่ลุลวงไปได  ปจจัยสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานทั้งหลาย คือ  วัฒนธรรมองคกรที่มีอยู  โครงสรางองคกรที่จัดไว และคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย ตลอดจนความพรอมและความเหมาะสมของระบบและกระบวนการบริหารงาน 
เหลานี้ตางก็จะเปนเครื่องมือใหผูบริหารได ทั้งที่เปนผูบริหารระดับกลางและผูบริหารที่อยูต่ําลง
ไป  ไดใชสําหรับการทํางานรวมกัน 
              6. ประเมินกลยุทธของโรงเรียน พบวา โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลอยางตอ 
เน่ือง และเปนระบบโดยใหบุคลากรมีความรู  ความเขาใจ  ในกระบวนการติดตามประเมินผล
กลยุทธ  จัดทําปฏิทินในการประเมิน ติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน หลังจากปฏิบัติ
ตามแผนเสร็จสิ้นลงแลว ไดแก การประเมินเกี่ยวกับบุคลากร การรายงานผลงาน โครงการ การ
รายงานภาพรวมของโรงเรียน พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงแกไขและพัฒนา
งาน ตลอดจนการใหกําลังใจ เสริมแรง ดวยวิธีการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ และให
รางวัล สอดคลองกับ สุพานี  สฤษฎวานิช วัตถุประสงคการควบคุมและการประเมินกลยุทธเพ่ือ
ติดตามวา   มีการดําเนินงานตามกลยุทธที่วางไวหรือไม   เพ่ือประเมินความเหมาะสมของแผน
กลยุทธที่วางไว   และสอดคลองกับโครงสรางขององคกร  และกลไกตาง ๆ  ในการควบคุมเพ่ือ
ประเมินวา  สภาพแวดลอมที่สําคัญและสัมพันธกับกิจการนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง  และ
กิจการไดปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ อยางไรหรือไม เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงาน
ที่เกิดขึ้นน้ันเปนอยางไร  บรรลุตามที่กําหนดไวหรือไม มีความแตกตางไปจากแผนมากนอยแค
ไหน  สาเหตุความแตกตางนั้นเกิดจากอะไร  เพ่ือหาวิธีแกไขใหเหมาะสม  เพ่ือใหสามารถจัด
รางวัลและผลประโยชนตอบแทนใหเหมาะสมแกผูที่ปฏิบัติงานไดตามแผนกลยุทธนั้นอยาง
เหมาะสม และสอดคลองกับ สมพร  เมืองแปน  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
กับการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาตองมีการประเมินและ
การควบคุมกลยุทธที่สอดรับกับนโยบายของหนวยเหนือ  ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองดําเนิน
กิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายผลผลิต  และสอดคลองกับแนวทางในการติดตามประเมินผลการ
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ปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ที่เร่ิมดําเนินการอยางจริงจัง  ตั้งแตปงบประมาณ  
2547  มีผลใหหนวยงานและสถานศึกษาตองตื่นตัวในการพัฒนางานตามมิติของการประเมินให
มีคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนด   
 
ตรวจสอบรปูแบบทีเ่หมาะสมและนําเสนอรูปแบบ 
     จากการสัมภาษณผูบริหารเชิงกลยุทธดีเดน จํานวน  15  คน ทั่วประเทศ  เพ่ือ
ตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสม  ซึ่งประกอบดวย  6  องคประกอบคือ  1)  การวางแผนกลยุทธ  
2)  ประเมินสภาพของโรงเรียน  3)  กําหนดทิศทางของโรงเรียน  4)  กําหนดกลยุทธของ
โรงเรียน  5)  การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน  และ  6)  ประเมินกลยุทธของโรงเรียน พบวา  
มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ  เปนรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กมี
ความถูกตอง  เหมาะสม  เปนไปไดและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  สอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีของการวิจัย 

 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

 
     จากการวิจัยเร่ือง  รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ไดขอ
คนพบที่เปนประโยชนที่เปนองคความรูดานกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
     ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชน
ในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียนใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 
ดานนโยบาย 
     ผูบริหารหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของและรับผิดชอบในการบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กโดยตรง  ควรนํารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาด
เล็กที่ไดจากการศึกษาวิจัยไปศึกษาในแตละรายละเอียดขององคประกอบ  6  องคประกอบ คือ 
1)  การวางแผนกลยุทธ  2)  ประเมินสภาพของโรงเรียน  3)  กําหนดทิศทางของโรงเรียน  4)  
กําหนดกลยุทธของโรงเรียน  5)  การปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียน  และ  6)  ประเมินกลยุทธ
ของโรงเรียน  ดังน้ันผูบริหารและผูรับผิดชอบดานการศึกษาควรใหความสําคัญและนํารูปแบบ
ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียน  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 272

ประสิทธิภาพ  สอดคลองกับสถานการณทางกลยุทธที่ตองปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  ชวยให
โรงเรียนสามารถดําเนินงานไดบรรลุผลตามเปาหมายตาง ๆ ที่ตั้งไว 
 
ดานการนําไปปฏิบัต ิ
     ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผูบริหาร
ที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารเชิงกลยุทธ  ควรนําขอคนพบที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ  
“รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก”  ไปประยุกตใชในการบริหารกลยุทธ
ของโรงเรียน  โดยปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน  และใหความรูความเขาใจแกผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย  มีการติดตามประเมินผลการใชเปนระยะ ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนใหไดมาตรฐานที่กําหนด 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 
     เพ่ือใหการวิจัยเกี่ยวกับ การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ไดมีการ 
ศึกษาและพัฒนาอยางตอเน่ือง  เพ่ือเปนประโยชนแกโรงเรียนและผูที่มีความสนใจ  จึงเสนอแนะ
เพ่ือการวิจัยในอนาคต  ดังนี้ 
     1.  ควรศึกษาวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กแตละองคประกอบ
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
     2.  ควรศึกษาวิจัย การบริหารเชิงกลยทุธของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในฝน 
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ใหญ ระหวางภาครัฐ และเอกชน และเปรียบเทียบความแตกตางใการบริหาร 
                4.  ควรศึกษาเรื่องขอจํากัด สภาพปญหา และอุปสรรคในการบริหารเชิงกลยุทธ 
เน่ืองจาก แตละโรงเรียน มีโครงสรางการบริหารงานที่แตกตางกัน ทําใหตอบสนองความ
ตองการ ในการบริหารเชิงกลยุทธที่แตกตางกันดวย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจัย 
 
 

1. คุณหญิง  ดร.กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
2. ดร.ชัยพฤกษ  เสรีรักษ 
 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3. ดร.รังสรรค  มณีเล็ก 
 ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหวิจัย  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4. รศ.สุนีย  สินธุเดชะ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 
5. ดร.วิทยา  ศรีชมภู 
 ผูอํานวยการโรงเรียนรุงเรืองวิทยา  สพท.นนทบุรี เขต  2  
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง  รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

------------------------------- 
 
ตอนที่  1  ขอมูลทัว่ไป 
    โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน    หนาขอที่ตรงกบัสถานภาพของทาน 
 
 สําหรับผูวิจยั 
 
1.   เพศ 
       ชาย                                  หญิง 
2.   อายุ 
       ไมเกิน  30  ป                      30 - 40  ป 
       41 - 50  ป                          51  ป ขึน้ไป 
3.  วุฒิการศึกษา 
       ปริญญาตรี                          ปริญญาโท 
       ปริญญาเอก                         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ..................) 
4.  ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา 
       ผูอํานวยการโรงเรยีน             ครูผูสอน 
       รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทน 
5.  ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
       ไมเกิน  5  ป                       6 - 10  ป 
       11 - 15  ป                         15  ป ขึน้ไป 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ  

 
(0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

 
 
1 

การกําหนดแผนกลยุทธหรือการวางแผน
กลยุทธ
ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมอง
เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
และภายในสถานศึกษา 

    

2 ศึกษาประเดน็ปจจัยภายนอกทั้งอดีตและ
ปจจุบันที่สงผลตอการดําเนนิงานของ
สถานศึกษา  ครอบคลุมดานสังคมและ
วัฒนธรรม  ดานเทคโนโลย ี ดานเศรษฐกิจ  
และดานการเมืองและกฎหมาย 

    

3 ศึกษากฎหมาย  นโยบาย  รวมทั้งความ
คาดหวังของผูเกี่ยวของในการจัด
การศึกษา 

    

4 สํารวจแนวคิดและการปฏบิตัิของ
หนวยงาน  และผูมีสวนเกี่ยวของตอการ
วางแผนกลยทุธ 

    

5 วิเคราะหประเมินปจจัยภายนอกแตละ
ประเด็นวา  เปนโอกาสหรืออุปสรรคตอการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา 

    

6 วิเคราะหภารกิจที่สถานศึกษาตองปฏิบัต ิ 
แลวจัดเรียงลาํดับความสําคัญ 

    

7 วิเคราะหผลการดําเนินงาน  ผลผลติหลัก  
เชน  ผลการเรียนคุณลักษณะนักเรียน  
การใหบริหารในดานปริมาณและคุณภาพ
ในรอบปการศกึษาที่ผานมา 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ) 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ 

 
 (0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

8 วิเคราะหดานสังคมและวัฒนธรรม  เชน  
จํานวนประชากร  ระบบการศึกษา  
ขนบธรรมเนียม  แนวโนมสังคม  การ
คมนาคม  การสื่อสาร  อาชีพ 

    

9 วิเคราะหดานเทคโนโลยี ไดแก  ความ 
กาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
ผลิตเครื่องจักรตาง ๆ และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

    

10 วิเคราะหดานเศรษฐกิจ  อาชีพของ
ประชาชน  และรายไดของทองถิ่น 

    

11 วิเคราะหดานการเมืองและกฎหมาย ไดแก  
รัฐธรรมนูญ  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  
หลักสูตร  นโยบายรฐับาล และ นโยบาย
หนวยงานตนสังกัด  กฎหมาย  ระเบียบ
ตาง ๆ การแทรกแซงทางการเมือง 

    

12 ศึกษาและวิเคราะหปจจัยทีมี่อิทธิพล
โดยตรงตอการดําเนินงานของสถานศึกษา 
(ปจจัยภายใน) ดานโครงสรางและนโยบาย  
ผลผลติและบริการ  บุคลากร  
ประสิทธิภาพทางการเงิน  วัสดุ  ทรัพยากร
และการบริหารจัดการ 

    

13 นําประเด็นทีว่เิคราะหแลวมาจัดเรียงและ
แยกเปน ดานโอกาสและอุปสรรค  ในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    

14 วิเคราะหประเมินปจจัยภายในแตละดานวา  
เปนจุดแข็ง (ผลสําเร็จ) ของสถานศึกษา 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ) 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ 

 
 (0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

15 วิเคราะหโครงสรางสถานศึกษา  ในการ
ใหบริการการศึกษาและคุณภาพดาน
วิชาการของนกัเรียน 

    

16 วิเคราะหดานบุคลากร ไดแก  ปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา 

    

17 วิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงิน ไดแก  
ความพอเพียง  ความคลองตัวในการเบกิ
จายเงิน  การระดมทรัพยากร และการใช
จายทรัพยากรของสถานศกึษา 

    

18 วิเคราะหดานวัสดุอุปกรณ ไดแก  ความ
พอเพียงและคุณภาพของวสัดุอุปกรณ 

    

19 วิเคราะหดานการบริหารจัดการ ไดแก  
การมีสวนรวมของบุคลากรในสถานศึกษา 
การมอบอํานาจ  การกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาและการ
ประชาสัมพันธ 

    

20 ระดมความคดิเรียงลําดับประเด็น  แยก
เปนจุดแข็ง  จุดออนของสถานศึกษา 

    

21 นําผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกมากําหนดเปนภาพ
ของสถานศกึษาในปจจุบันวา จุดแข็ง 
จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคในการ
ดําเนินการจัดการศึกษาอยางไร 

    

22 ประเมินภาพอนาคตของสภาวะแวดลอม  
ที่อาจสงผลกระทบตอสถานศึกษา 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ) 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ 

 
 (0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

23 วิเคราะหและทบทวนภารกจิ อํานาจหนาที่
ของสถานศึกษาวา  มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับบริบทและสภาวะแวดลอมใน
อนาคตเพียงใด 

    

24 จัดเรียงลําดับความสําคัญของภารกิจที่ได
พิจารณารวมกันแลว  เพ่ือแสดงใหเห็นงาน
หลักดานตาง ๆ  

    

25 วิเคราะหทบทวนภารกิจหลกั  อํานาจ
หนาที่ในปจจุบันของสถานศึกษา  แลว
กําหนดภารกิจที่คาดหวังสาํหรับอนาคต 

    

26 จัดกลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา  
วิเคราะหความเชื่อม ประสานระหวางกลุม
ภารกิจตาง ๆ และความสัมพันธรูปแบบ
โครงสรางของสถานศึกษา 

    

27 กําหนดสถานภาพในอนาคตของ
สถานศึกษาทีต่องการ  ซึ่งมีความเปนไป
ไดโดยพิจารณาจาก  ขอมูลยอนอดีต  และ
มองปจจุบัน  ทั้งสภาพแวดลอมภายนอก
และภายใน 

    

28 ระบุความคาดหวังในอนาคตใหชัดเจนแลว
เขียนเปนวิสยัทัศนของสถานศึกษา  โดย
ใชขอมูลยอนอดีตและมองปจจุบัน  ทั้ง
สภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 

    

29 นําวิสัยทศันทีก่ําหนดแลวใหผูมีสวน
เกี่ยวของรวมกันกําหนดบทบาทหนาทีท่ี่
จะตองปฏิบตัใิหบรรลวุิสัยทัศน 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ) 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ 

 
 (0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

30 ระบุสิ่งทีต่องดําเนินการนั้น  เชื่อมโยงกับ
เปาหมายหรือความคาดหวงัที่ตองการให
เกิดขึ้น  จากการดําเนินงานตามแผน กล
ยุทธ  แลวกําหนดเปนขอผูกพันในเชิงสราง
แรงจูงใจ 

    

31 ศึกษาผลผลิตหลักและตวัชีว้ัดที่หนวยงาน
ตนสังกัดกําหนดใหดําเนินการ  ประกอบ
กับทบทวนวิสยัทัศน  พันธกิจ  
เปาประสงคของสถานศึกษา 

    

32 กําหนดเปาหมายผลผลติหลัก  ให
สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของตน
สังกัด  โดยการพิจารณาควบคูไปกับขอมูล
พ้ืนฐาน  ทั้งดานปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  
และคาใชจาย 

    

33 ใชขอมูลจากการวิเคราะหโอกาส  อุปสรรค  
จุดแข็งและจุดออน  เพ่ือประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา  โดยใชเทคนคิ  
SWOT Analysis 

    

34 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช เทคนิค 
SWOT Analysis 

    

35 การเชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอม  การประเมินสถานภาพ
ของสถานศึกษา  เพ่ือกําหนดวิสัยทศัน 

    

36 วิสัยทศันของสถานศึกษาระบุภาพหรือ
ความคาดหวงัในอนาคตทีช่ัดเจน  ทาทาย  
กระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจในการนําสู
ความเปนจริง 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ) 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ 

 
 (0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

37 วิสัยทศันสอดคลองกับนโยบายทางการ
ศึกษาและมีความเปนไปได 

    

38 กําหนด (พันธกิจ) บทบาทหนาที่ของ
สถานศึกษาทีต่องดําเนินการ  เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทศันไวชดัเจน 

    

39 พันธกิจที่กําหนดบงบอกหนาที่ที่ตอง
ดําเนินการ  เพ่ือใหเกิด ผลผลิตตาม
กฎหมายและตามนโยบาย 

    

40 กําหนดเปาประสงคความคาดหวังหรือผล
การดําเนินงานที่ตองการบรรลุสอดคลอง
กับพันธกิจ 

    

41 ใชขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน  
เพ่ือกําหนดเปาหมายที่ทาทาย  ผลักดันให
เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

    

42 กําหนดเปาหมายผลผลติหลัก  ผลลัพธและ
ตัวชี้วัดสอดคลองกับเปาหมายผลผลติหลัก
ของหนวยเหนือ 

    

43 กําหนดเปาหมายผลผลติหลักในแตละป 
เปนระยะเวลา  5  ปเพ่ือใหสอดคลองกับ
วิสัยทศัน  พันธกิจ และเปาประสงคของ
สถานศึกษา 

    

44 มีความรูความเขาใจในการกําหนด
วิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาประสงค  ผลผลิต
หลักของสถานศึกษา 

    

45 วิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาประสงค  ของ
สถานศึกษามคีวาม สอดคลองสัมพันธกัน 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ) 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ 

 
 (0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

46 กําหนดตัวชีว้ดัของผลผลติ/ผลลัพธ  
ครอบคลุมดานปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  
และคาใชจาย 

    

47 ใชกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือกําหนด    
กลยุทธสถานศึกษา 

    

48 ม่ีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนด
กลยุทธของสถานศึกษา 

    

49 กลยุทธที่กําหนด  เชื่อมโยง  สอดคลอง  
เหมาะสม  และสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ของสถานศึกษา 

    

50 นําจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  
เชื่อมโยงและสัมพันธกันเพือ่กําหนด      
กลยุทธ 

    

51 กลยุทธที่กําหนด  มีความชัดเจนเชื่อมโยง
และแสดงใหเห็นแนวทางปฏิบัตทิี่สามารถ
บรรลวุิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  
ผลผลติ  ผลลพัธ  และตัวชีว้ัด 

    

52 มีการปรับเปลีย่นกลยุทธ  เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบาย  เปาหมาย  และ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 

    

53 มีการคิดคนนวัตกรรม  กําหนดกลยุทธที่
ทาทาย  เพ่ือสรางผลงานทีดี่เยี่ยม (best 
practice) ของสถานศึกษา 

    

54 ขอความในกลยุทธ  กระตุน  เราใจตอการ
ปฏิบตัิงานและมี ความเปนไปไดจริง 

    

55 มีการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ     
56 มีการสื่อสารใหบุคลากรในสถานศึกษา

เขาใจเปาหมายของ กลยุทธอยางชัดเจน 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ) 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ 

 
 (0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

57 ระดมความคดิของผูมีสวนรวมในการระบุ
การบริการและผลผลิต  โดยใหรายละเอียด
เกี่ยวกบัการบริการและผลผลิตหลักที่
สถานศึกษาจะพัฒนาขึ้นมา  เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของวิสัยทศัน 

    

58 กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน  โดย
พิจารณาจากผลการวเิคราะหสถานภาพ
สถานศึกษา 

    

59 กําหนดวัตถปุระสงคเฉพาะและกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ จะบรรลุถึง
วัตถุประสงคในแตละดาน 

    

60 ระบุภาพความสําเร็จที่ตองการ  ซึ่งเปน
ทางเลือกที่ถกูเลือกในลักษณะของการ
ประมาณการที่คาดวา  จะตองเกิดขึ้นใน
อนาคต  3 - 5  ป ขางหนา 

    

61 วิเคราะหความเปนไปไดของทางเลือกแต
ละทางแลวตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ผูมี
สวนรวมเห็นวา  ดีที่สุด 

    

62 ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม  ผลที่จะ
ไดรับ และการปฏิบตัิทีต่องเกิดขึ้นตาม   
กลยุทธ  เพ่ือสรางแรงผลักดันใหบรรลุ
วิสัยทศัน 

    

 
63 

การนําแผนกลยุทธไปปฏบิตั ิ
ทบทวน/ปรับวิสัยทศัน  พันธกิจ  
เปาประสงค  กลยุทธใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลง  และสอดรับกบันโยบาย
เปาหมาย  และตัวชี้วัดของตนสังกัด 

    

64 บุคลากรมี่ความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค
และตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน/โครงการ 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ) 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ 

 
 (0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

65 มีการประมาณการรายไดจากงบประมาณ
รายหัวนักเรียน/เงินนอกงบประมาณ 

    

66 มีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน/
โครงการ  เพ่ือกําหนดกรอบวงเงินรายจาย
สถานศึกษา 

    

67 ทบทวนจัดลําดับความสําคญัของกลยุทธ  
เพ่ือปรับลดเปาหมายกิจกรรมตามกรอบ
วงเงิน 

    

68 เลือกกลยทุธที่จัดลําดับความสําคัญ  แปลง
สูการปฏิบตัิในรูปงาน / โครงการ /กิจกรรม 

    

69 โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนด
วัตถุประสงค  เปาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ  
ตัวชีว้ัด  ระยะเวลาดําเนินการ  งบประมาณ 
ผละผูรบัผิดชอบอยางชัดเจน 

    

70 ระดมทรัพยากรจากภายนอก  เพ่ือนํา    
กลยุทธที่สําคญัที่สงผลตอเปาหมายองคกร
สูการปฏิบตั ิ

    

71 กําหนดเกณฑเชิงประมาณ  เกณฑเชิง
คุณภาพ  และการ  จัดทํารายละเอียดของ
เกณฑไวอยางชัดเจน 

    

72 การกําหนดสภาพการณที่คาดหวัง  
กําหนดวิธีปฏบิัติ และ  วธิีดําเนินการไว
อยางชัดเจน 

    

73 มีผังการปฏิบตัิงาน (Gantt chart) กําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จชัดเจน  สามารถใชได
จริงในทางปฏบิัต ิ

    

74 ดําเนินงานตามผังกระบวนการปฏิบัติงาน 
(flow chart) 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ) 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ 

 
 (0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

75 กิจกรรมตามโครงการ  สามารถกอใหเกิด
ผลงานและนําสุการบรรลวุตัถุประสงคของ
งาน/โครงการ อยางเปนรูปธรรม 

    

76 สื่อสารใหบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ
รับรูเปาหมาย  ใหความรู  สรางความ
เขาใจแนวทางในการปฏิบตัิงาน  เพ่ือบรรลุ
เปาหมายในทศิทางเดียวกัน 

    

77 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  และแตงตั้ง
คณะทํางานอยางชัดเจน 

    

78 จัดทําปฏิทินการปฏิบตัิตามกลยุทธของ
สถานศึกษาอยางชัดเจน 

    

79 จัดเตรียมขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน  
ถูกตอง  ชัดเจน  และครอบคลุมภารกิจ
ของสถานศึกษา 

    

80 สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูมี
สวนรวมในการวางแผนกลยทุธของ
สถานศึกษา 

    

81 ผูที่มีสวนเกีย่วของทุกฝาย  ไดมีสวนรวม
ระดมความคดิในการดําเนินงานตาม     
กลยุทธของสถานศึกษา 

    

82 ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  ปฏิบัติงานตาม
กลยุทธของสถานศึกษาที่กําหนดไวตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

    

83 จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบตัิงานที่เปนปจจุบัน  ทันเหตุการณ  
เพ่ือพรอมใชงานอยูเสมอ 

    

84 มีการสนับสนนุใหบุคลากรแสวงหา  แลก 
เปลี่ยนความรู  เพ่ิมทักษะความชํานาญใน
การปฏิบตัิงานดวยวธิีที่หลากหลาย
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ) 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ 

 
 (0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

85 มีการประสานสัมพันธและรวมมือกัน
ปฏิบตัิงาน  เพ่ือบรรลุเปาหมายในทิศทาง
เดียวกัน

    

86 มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิด
ปญหา  อุปสรรค และหาแนวทางในการ
แกปญหารวมกัน

    

87 มีการสรรหา/ผลิต  และใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การสรางองคความรู  การเรียนรู  การ
บริหารจัดการ  เพ่ือใหทันการเปลี่ยนแปลง 

    

88 ในการปฏิบตังิานมุงสูประสิทธิภาพ  
คุณภาพ  นวัตกรรมและความพึงพอใจของ
ผูปกครอง 

    

 
 

89 

การควบคุมและการประเมนิกลยุทธของ
สถานศึกษา 
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล 

    

90 บุคลากรมีความรู  ความเขาใจ ความ
ตระหนักในความสําคัญของการติดตาม  
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

    

91 สื่อสารสรางความเขาใจกระบวนการ
ติดตามประเมนิผลทัว่ทั้งองคกร 

    

92 กําหนดวิธวีัดและเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานครอบคลุม
ตัวชี้วัด 

    

93 จัดทําแผนและปฏิทินการกาํกับ  ติดตาม  
และประเมินผล 

    

94 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน
กลยุทธของสถานศึกษา 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ) 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ 

 
 (0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

95 กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับ  ติดตาม
และประเมินผล 

    

96 กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของ
สถานศึกษา 

    

97 สรางเครื่องมือและกําหนดเกณฑในการ
ประเมินกลยทุธใหครอบคลุมวิสัยทัศน  
เปาหมาย  ภารกิจ 

    

98 ติดตามประเมินกลยุทธ โดยใชเครื่องมือที่
สรางขึ้นตามปฏิทินที่กําหนด 

    

99 ติดตามการใชงบประมาณ  ทรัพยากร  
ระยะเวลาตามโครงการ/กิจกรรม  ตามแผน
ที่กําหนดอยางตอเน่ือง 

    

100 การรับรูขาวสาร  ขอมูลผลการปฏิบัติงาน
รวมกัน  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย 

    

101 มีการติดตามแนวโนมหรือโอกาสที่กิจกรรม  
จะกอใหเกิดผลผลติภายในระยะเวลาที่
กําหนดอยางตอเน่ือง 

    

102 ติดตามกระบวนการปฏบิัตงิาน  เพ่ือ
หาทางแกปญหาที่อาจเปนอุปสรรคตอ
ความสําเร็จ 

    

103 นําผลการปฏบิัติงานและผลการกํากับ
ติดตาม  เปรยีบเทียบกับเปาหมาย  
ทบทวนปรบัเพิ่มกลยุทธ 

    

104 รวมวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุของความสําเร็จ
และความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

    

105 ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรม  
กอใหเกิดผลลพัธตามเปาประสงคของ
หนวยงานหรอืไม 
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ผลการตรวจสอบคาดัชนีความหมายสอดคลอง (คา IOC) ของเครื่องมือวิจัย (ตอ) 
 

ขอที่ รายการ 
วัดไดตรง

กับ
ความหมาย 

(+1) 

ไม
แนใจ 

 
 (0) 

วัดไดไม 
ตรงกับ 

ความหมาย 
(-1) 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 
(IOC) 

106 เทียบเคียงผลการปฏิบตัิงาน 
(benchmarking) กับหนวยงานอื่น  เพ่ือ
ผลักดันใหเกดิการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  
อยางกาวกระโดด 

    

107 จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  
อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

    

108 รายงานผลใหครู  ผูปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  
หนวยงานตนสังกัด  และสาธารณชนทราบ 

    

109 ปรับปรุงแกไขกลยทุธของสถานศึกษาที่
บกพรอง  ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก  ข 
 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือวิจัย 
 
 

  1.  โรงเรียนวัดประสาท    สํานักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต  1 
  2.  โรงเรียนวัดตกึ      สํานักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต  1 
  3.  โรงเรียนวัดสกั      สํานักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต  1 
  4.  โรงเรียนวัดบางขนุน    สํานักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต  1 
  5.  โรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถมัภ  สํานักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต  1 
  6.  โรงเรียนวัดใหญสวางอารมณ  สํานักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต  2 
  7.  โรงเรียนบานราษฎรนิยม   สํานักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต  2 
  8.  โรงเรียนบานเพรางาย    สํานักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต  2 
  9.  โรงเรียนคลองโตะนุย    สํานักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต  2 
  10. โรงเรียนวัดศาลากุล    สํานักงานพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต  2 
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ภาคผนวก  ค 
 

ผลการทดลองเครื่องมือ 
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ตารางที่  23  วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม (ทดลองเครื่องมือ) 
 

Frequencies 
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ตารางที่  23  วิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม (ทดลองเครื่องมือ)  (ตอ) 
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 ตารางที่  24  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จําแนกรายขอ 
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 ตารางที่  24  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จําแนกรายขอ (ตอ) 
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  ตารางที่  24  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  จําแนกรายขอ (ตอ) 
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   ตารางที่  24  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จําแนกรายขอ (ตอ) 
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 ตารางที่  24  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จําแนกรายขอ  (ตอ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก  จ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 333

แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง  รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

------------------------------- 
 
คําชี้แจง   
     1. แบบสอบถามฉบับนี้สําหรบัผูอํานวยการโรงเรียน     รองผูอํานวยการโรงเรียน
หรือผูปฏิบัตหินาที่แทนรองผูอํานวยการโรงเรียน  และคร ู
     2. แบบสอบถามฉบับนี้  จัดทําขึ้นโดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือศกึษารูปแบบการบริหาร
เชิงกลยทุธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบคําถามตามสภาพ
ความเปนจริงที่ปรากฏในโรงเรียนของทาน    คําตอบเหลานี้จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบตัิงาน
ของทานแตประการใด 
     3. คําถามนี้มี  2  ตอน คือ 
     ตอนที่  1  เปนขอมูลเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่  2  เปนขอมูลเกีย่วกับรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนของ 

ทาน 
 
              ขอขอบพระคณุในความอนเุคราะหดวยด ี
 
 
 
                 นางขัตติยา  ดวงสําราญ 
             นักศึกษาปรญิญาเอก  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
             ภาควิชาการบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง  รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

------------------------------- 
 
ตอนที่  1  ขอมูลทัว่ไป 
    โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน    หนาขอที่ตรงกบัสถานภาพของทาน 
 
 สําหรับผูวิจยั 
 
1.   เพศ 
       ชาย                                  หญิง 
2.   อายุ 
       ไมเกิน  30  ป                      30 - 40  ป 
       41 - 50  ป                          51  ป ขึน้ไป 
3.  วุฒิการศึกษา 
       ปริญญาตรี                          ปริญญาโท 
       ปริญญาเอก                         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ..................) 
4.  ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา 
       ผูอํานวยการโรงเรยีน             ครูผูสอน 
       รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูปฏิบตัิหนาทีแ่ทน 
5.  ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
       ไมเกิน  5  ป                       6 - 10  ป 
       11 - 15  ป                         15  ป ขึน้ไป 
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ตอนที่  2  ขอมูลดานรูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
คําชี้แจง  แบบสอบถามขอมูลดานรูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
    จํานวน  109  ขอ    แตละขอเปนแบบมาตรประมาณคา  5  ระดับ    ใหทานทํา 
    เครื่องหมาย     ลงในชองที่ตรงกับสภาพที่เปนจริง  โดยพิจารณาดังนี้ 
  ระดับ  5   หมายถึง  มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับมากที่สุด 
  ระดับ  4   หมายถึง  มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับมาก 
  ระดับ  3   หมายถึง  มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับปานกลาง 
  ระดับ  2   หมายถึง  มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับนอย 
  ระดับ  1   หมายถึง  มีการปฏิบัตติามหลักการบริหารเชิงกลยทุธในระดับนอยที่สุด 
 

ระดับการปฏบิัต ิขอ
ที่ การบริหารเชิงกลยุทธสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

5 4 3 2 1 
1 ใชกระบวนการมีสวนรวมในการระดมสมองเพื่อศึกษา

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในสถานศึกษา 
     

2 ศึกษาประเดน็ปจจัยภายนอกทั้งอดีตและปจจุบันที่สงผลตอ
การดําเนินงานของสถานศกึษา  ครอบคลุมดานสังคมและ
วัฒนธรรม  ดานเทคโนโลย ี ดานเศรษฐกิจ  และดาน
การเมืองและกฎหมาย 

     

3 ศึกษากฎหมาย  นโยบาย  รวมทั้งความคาดหวังของ
ผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษา 

     

4 สํารวจแนวคิดและการปฏบิตัิของหนวยงาน  และผูมีสวน
เกี่ยวของตอการวางแผนกลยุทธ 

     

5 วิเคราะหประเมินปจจัยภายนอกแตละประเด็นวา  เปน
โอกาสหรืออุปสรรคตอการดําเนินงานของสถานศึกษา 

     

6 วิเคราะหภารกิจที่สถานศึกษาตองปฏิบัต ิ แลวจัดเรียงลําดับ 
ความสําคัญ 

     

7 วิเคราะหผลการดําเนินงาน  ผลผลติหลัก  เชน  ผลการ
เรียนคุณลักษณะนักเรียน  การใหบริหารในดานปริมาณและ
คุณภาพในรอบปการศึกษาที่ผานมา 

     

8 วิเคราะหดานสังคมและวัฒนธรรม  เชน  จํานวนประชากร  
ระบบการศึกษา  ขนบธรรมเนียม  แนวโนมสังคม  การ
คมนาคม  การสื่อสาร  อาชีพ 
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ระดับการปฏบิัต ิขอ
ที่ 

การบริหารเชิงกลยุทธสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
5 4 3 2 1 

9 วิเคราะหดานเทคโนโลยีไดแก ความกาวหนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การผลิตเครื่องจักรตาง ๆ และภูมิปญญาทองถิ่น 

     

10 วิเคราะหดานเศรษฐกิจ  อาชีพของประชาชน  และรายได
ของทองถิ่น 

     

11 วิเคราะหดานการเมืองและกฎหมาย ไดแก  รัฐธรรมนญู  
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  หลักสูตร  นโยบายรฐับาล และ 
นโยบายหนวยงานตนสังกดั  กฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ การ
แทรกแซงทางการเมือง 

     

12 ศึกษาและวิเคราะหปจจัยทีมี่อิทธิพลโดยตรงตอการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา (ปจจัยภายใน) ดานโครงสราง
และนโยบาย  ผลผลติและบริการ  บุคลากร  ประสิทธภิาพ
ทางการเงิน  วัสดุ  ทรัพยากรและการบรหิารจัดการ 

     

13 นําประเด็นทีว่เิคราะหแลวมาจัดเรียงและแยกเปน ดาน
โอกาสและอุปสรรค  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     

14 วิเคราะหประเมินปจจัยภายในแตละดานวา  เปนจุดแข็ง 
(ผลสําเร็จ) ของสถานศึกษา 

     

15 วิเคราะหโครงสรางสถานศึกษา  ในการใหบริการการศึกษา
และคุณภาพดานวิชาการของนักเรียน 

     

16 วิเคราะหดานบุคลากร ไดแก  ปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

     

17 วิเคราะหประสิทธิภาพทางการเงิน ไดแก  ความพอเพียง  
ความคลองตวัในการเบิกจายเงิน  การระดมทรัพยากร และ
การใชจายทรพัยากรของสถานศึกษา 

     

18 วิเคราะหดานวัสดุอุปกรณ ไดแก  ความพอเพียงและ
คุณภาพของวสัดุอุปกรณ 

     

19 วิเคราะหดานการบริหารจัดการ ไดแก  การมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถานศึกษา การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจ
ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและการประชาสัมพันธ 

     

20 ระดมความคดิเรียงลําดับประเด็น  แยกเปนจุดแข็ง  จุดออน
ของสถานศึกษา 
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ระดับการปฏบิัต ิขอ
ที่ 

การบริหารเชิงกลยุทธสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
5 4 3 2 1 

21 นําผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมา
กําหนดเปนภาพของสถานศึกษาในปจจุบันวาจุดแข็ง จุดออน  
โอกาส  และอุปสรรคในการดําเนินการจัดการศึกษาอยางไร 

     

22 ประเมินภาพอนาคตของสภาวะแวดลอม  ที่อาจสงผล
กระทบตอสถานศึกษา 

     

23 วิเคราะหและทบทวนภารกจิ อํานาจหนาที่ของสถานศกึษา
วา  มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบรบิทและสภาวะ
แวดลอมในอนาคตเพียงใด 

     

24 จัดเรียงลําดับความสําคัญของภารกิจที่ไดพิจารณารวมกัน
แลว  เพ่ือแสดงใหเห็นงานหลักดานตาง ๆ  

     

25 วิเคราะหทบทวนภารกิจหลกั  อํานาจหนาที่ในปจจุบันของ
สถานศึกษา  แลวกําหนดภารกิจที่คาดหวังสําหรับอนาคต 

     

26 จัดกลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา  วเิคราะหความเชื่อม 
ประสานระหวางกลุมภารกิจตาง ๆ และความสัมพันธ
รูปแบบโครงสรางของสถานศึกษา 

     

27 กําหนดสถานภาพในอนาคตของสถานศกึษาทีต่องการ  ซึ่ง
มีความเปนไปไดโดยพิจารณาจาก  ขอมูลยอนอดีต  และ
มองปจจุบัน  ทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 

     

28 ระบุความคาดหวังในอนาคตใหชัดเจนแลวเขยีนเปน
วิสัยทศันของสถานศึกษา  โดยใชขอมูลยอนอดีตและมอง
ปจจุบัน  ทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 

     

29 นําวิสัยทศันทีก่ําหนดแลวใหผูมีสวนเกี่ยวของรวมกัน
กําหนดบทบาทหนาที่ที่จะตองปฏิบัตใิหบรรลุวสิัยทศัน 

     

30 ระบุสิ่งทีต่องดําเนินการนั้น  เชื่อมโยงกับเปาหมายหรือ
ความคาดหวงัที่ตองการใหเกิดขึ้น  จากการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ  แลวกําหนดเปนขอผูกพันในเชิงสรางแรงจูงใจ 

     

31 ศึกษาผลผลิตหลักและตวัชีว้ัดที่หนวยงานตนสังกัด
กําหนดใหดําเนินการ  ประกอบกับทบทวนวสิัยทศัน    
พันธกิจ  เปาประสงคของสถานศึกษา 
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32 กําหนดเปาหมายผลผลติหลัก  ใหสอดคลองกับนโยบายและ
เปาหมายของตนสังกัด  โดยการพิจารณาควบคูไปกับขอมูล
พ้ืนฐาน  ทั้งดานปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย 

     

33 ใชขอมูลจากการวิเคราะหโอกาส  อุปสรรค  จุดแข็งและ
จุดออน  เพ่ือประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  โดยใช
เทคนิค  SWOT Analysis 

     

34 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชเทคนิค SWOT Analysis      
35 การเชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม  การ

ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  เพ่ือกําหนดวิสัยทศัน 
     

36 วิสัยทศันของสถานศึกษาระบุภาพหรือความคาดหวังใน
อนาคตที่ชัดเจน  ทาทาย  กระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจใน
การนําสูความเปนจริง 

     

37 วิสัยทศันสอดคลองกับนโยบายทางการศกึษาและมีความ
เปนไปได 

     

38 กําหนด (พันธกิจ) บทบาทหนาที่ของสถานศึกษาที่ตอง
ดําเนินการ  เพ่ือใหบรรลวุสิัยทัศนไวชัดเจน 

     

39 พันธกิจที่กําหนดบงบอกหนาที่ที่ตองดําเนนิการ  เพ่ือใหเกิด 
ผลผลติตามกฎหมายและตามนโยบาย 

     

40 กําหนดเปาประสงคความคาดหวังหรือผลการดําเนินงานที่
ตองการบรรลสุอดคลองกับพันธกิจ 

     

41 ใชขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงาน  เพ่ือกําหนเปาหมาย
ที่ทาทาย  ผลกัดันใหเกิดการปรับปรุงเปลีย่นแปลง 

     

42 กําหนดเปาหมายผลผลติหลัก  ผลลัพธและตัวชี้วัด
สอดคลองกับเปาหมายผลผลิตหลักของหนวยเหนือ 

     

43 กําหนดเปาหมายผลผลติหลักในแตละป เปนระยะเวลา  5  
ป เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกจิ และเปาประสงค
ของสถานศึกษา 

     

44 มีความรูความเขาใจในการกําหนดวิสัยทศัน  พันธกิจ  
เปาประสงค  ผลผลติหลักของสถานศึกษา 

     

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 339

ระดับการปฏบิัต ิขอ
ที่ 

การบริหารเชิงกลยุทธสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
5 4 3 2 1 

45 วิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาประสงค  ของสถานศึกษามีความ 
สอดคลองสัมพันธกัน 

     

46 กําหนดตัวชีว้ดัของผลผลติ/ผลลัพธ  ครอบคลุมดานปรมิาณ  
คุณภาพ  เวลา  และคาใชจาย 

     

47 ใชกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือกําหนดกลยุทธสถานศึกษา      
48 ม่ีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธของ

สถานศึกษา 
     

49 กลยุทธที่กําหนด  เชื่อมโยง  สอดคลอง  เหมาะสม  และ
สัมพันธกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

     

50 นําจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  อุปสรรค  เชื่อมโยงและ
สัมพันธ กันเพ่ือกําหนดกลยุทธ 

     

51 กลยุทธที่กําหนด  มีความชัดเจนเชื่อมโยงและแสดงใหเห็น
แนวทางปฏบิตัิที่สามารถบรรลุวสิัยทศัน  พันธกิจ  
เปาประสงค  ผลผลติ  ผลลพัธ  และตัวชีว้ัด 

     

52 มีการปรับเปลีย่นกลยุทธ  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย  
เปาหมาย  และสภาพแวดลอมที่เปลีย่นแปลง 

     

53 มีการคิดคนนวัตกรรม  กําหนดกลยุทธทีท่าทาย  เพ่ือสราง
ผลงานที่ดีเยีย่ม (best practice) ของสถานศึกษา 

     

54 ขอความในกลยุทธ  กระตุน  เราใจตอการปฏิบตัิงานและมี 
ความเปนไปไดจริง 

     

55 มีการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ      
56 มีการสื่อสารใหบุคลากรในสถานศึกษาเขาใจเปาหมายของ 

กลยุทธอยางชัดเจน 
     

57 ระดมความคดิของผูมีสวนรวมในการระบุการบริการและ
ผลผลติ  โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการและผลผลิต
หลักที่สถานศกึษาจะพัฒนาขึ้นมา  เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ของวิสัยทศัน 

     

58 กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน  โดยพิจารณาจากผลการ
วิเคราะหสถานภาพสถานศกึษา 
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59 กําหนดวัตถปุระสงคเฉพาะและกําหนดตวัชีว้ัดความสาํเร็จที่ 
จะบรรลถุึงวตัถุประสงคในแตละดาน 

     

60 ระบุภาพความสําเร็จที่ตองการ  ซึ่งเปนทางเลือกที่ถกูเลือก
ในลักษณะของการประมาณการที่คาดวา  จะตองเกิดขึ้นใน
อนาคต  3 - 5  ป ขางหนา 

     

61 วิเคราะหความเปนไปไดของทางเลือกแตละทางแลว
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ผูมีสวนรวมเห็นวา  ดีที่สุด 

     

62 ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม  ผลที่จะไดรับ และการ
ปฏิบตัิทีต่องเกิดขึ้นตามกลยุทธ  เพ่ือสรางแรงผลักดันให
บรรลวุิสัยทัศน 

     

63 ทบทวน/ปรับวิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาประสงค  กลยทุธให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  และสอดรับกับนโยบาย
เปาหมาย  และตัวชี้วัดของตนสังกัด 

     

64 บุคลากรมี่ความเขาใจเกี่ยวกับวตัถุประสงคและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของงาน/โครงการ 

     

65 มีการประมาณการรายไดจากงบประมาณรายหัวนักเรียน/
เงินนอกงบประมาณ 

     

66 มีการประมาณการคาใชจายตามแผนงาน/โครงการ  เพ่ือ
กําหนดกรอบวงเงินรายจายสถานศึกษา 

     

67 ทบทวนจัดลําดับความสําคญัของกลยุทธ  เพ่ือปรับลด
เปาหมายกิจกรรมตามกรอบวงเงิน 

     

68 เลือกกลยทุธที่จัดลําดับความสําคัญ  แปลงสูการปฏิบตัิใน  
รูปงาน/ โครงการ/กิจกรรม 

     

69 โครงการ/กิจกรรมมีการกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมาย  
ผลผลิต  ผลลัพธ  ตัวชี้วัด  ระยะเวลาดําเนินการ  
งบประมาณ ผละผูรบัผิดชอบอยางชัดเจน 

     

70 ระดมทรัพยากรจากภายนอก  เพ่ือนํากลยุทธที่สําคัญที่
สงผลตอเปาหมายองคกรสูการปฏิบตั ิ

     

71 กําหนดเกณฑเชิงประมาณ  เกณฑเชิงคุณภาพ  และการ  
จัดทํารายละเอียดของเกณฑไวอยางชัดเจน 
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72 การกําหนดสภาพการณที่คาดหวัง  กําหนดวิธีปฏบิตัิ และ  
วิธีดําเนินการไวอยางชัดเจน 

     

73 มีผังการปฏิบตัิงาน (Gantt chart) กําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จชัดเจน  สามารถใชไดจริงในทางปฏบิัต ิ

     

74 ดําเนินงานตามผังกระบวนการปฏิบตัิงาน (flow chart)      
75 กิจกรรมตามโครงการ  สามารถกอใหเกิดผลงานและนําสู

การบรรลวุตัถปุระสงคของงาน/โครงการ อยางเปนรูปธรรม 
     

76 สื่อสารใหบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของรับรูเปาหมาย  ให
ความรู  สรางความเขาใจแนวทางในการปฏิบตัิงาน  เพ่ือ
บรรลุเปาหมายในทศิทางเดยีวกัน 

     

77 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  และแตงตั้งคณะทํางาน
อยางชัดเจน 

     

78 จัดทําปฏิทินการปฏิบตัิตามกลยุทธของสถานศึกษาอยาง
ชัดเจน 

     

79 จัดเตรียมขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน  ถูกตอง  ชัดเจน  
และครอบคลมุภารกิจของสถานศึกษา 

     

80 สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวมในการ
วางแผนกลยทุธของสถานศึกษา 

     

81 ผูที่มีสวนเกีย่วของทุกฝาย  ไดมีสวนรวมระดมความคดิใน
การดําเนินงานตามกลยทุธของสถานศึกษา 

     

82 ผูที่มีสวนเกีย่วของทุกฝาย  ปฏิบัติงานตามกลยุทธของ
สถานศึกษาทีก่ําหนดไวตามปฏิทินปฏิบตัิงาน 

     

83 จัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบตัิงานที่เปน
ปจจุบัน  ทันเหตุการณ  เพ่ือพรอมใชงานอยูเสมอ 

     

84 มีการสนับสนนุใหบุคลากรแสวงหา แลกเปลี่ยนความรู  เพ่ิม
ทักษะความชาํนาญในการปฏิบตัิงานดวยวิธทีี่หลากหลาย

     

85 มีการประสานสัมพันธและรวมมือกันปฏิบัติงาน  เพ่ือบรรลุ
เปาหมายในทศิทางเดียวกัน

     

86 มีการประชุม  ปรึกษาหารือ  เม่ือเกิดปญหา  อุปสรรค และ
หาแนวทางในการแกปญหารวมกัน
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87 มีการสรรหา/ผลิต และใชเทคโนโลยีเพ่ือการสรางองคความรู  
การเรียนรู  การบริหารจัดการ  เพ่ือใหทันการเปลี่ยนแปลง 

     

88 ในการปฏิบตังิานมุงสูประสิทธิภาพ  คุณภาพ  นวัตกรรม
และความพึงพอใจของผูปกครอง 

     

89 กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล      
90 บุคลากรมีความรู  ความเขาใจ ความตระหนักใน

ความสําคัญของการติดตาม  ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
     

91 สื่อสารสรางความเขาใจกระบวนการติดตามประเมินผลทั่ว
ทั้งองคกร 

     

92 กําหนดวิธวีัดและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานครอบคลุมตวัชีว้ดั 

     

93 จัดทําแผนและปฏิทินการกาํกับ  ติดตาม  และประเมินผล      
94 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินกลยุทธของ

สถานศึกษา 
     

95 กําหนดผูรับผิดชอบในการกํากับ  ติดตามและประเมินผล      
96 กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของสถานศึกษา      
97 สรางเครื่องมือและกําหนดเกณฑในการประเมินกลยทุธให

ครอบคลุมวิสยัทัศน  เปาหมาย  ภารกิจ 
     

98 ติดตามประเมนิกลยุทธ โดยใชเครื่องมือทีส่รางขึ้นตาม
ปฏิทินที่กําหนด 

     

99 ติดตามการใชงบประมาณ  ทรัพยากร  ระยะเวลาตาม
โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนที่กําหนดอยางตอเน่ือง 

     

100 การรับรูขาวสาร  ขอมูลผลการปฏิบตัิงานรวมกัน  เพือ่
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

     

101 มีการติดตามแนวโนมหรือโอกาสที่กิจกรรม  จะกอใหเกิด
ผลผลติภายในระยะเวลาทีก่ําหนดอยางตอเน่ือง 

     

102 ติดตามกระบวนการปฏบิัตงิาน  เพ่ือหาทางแกปญหาที่อาจ
เปนอุปสรรคตอความสําเรจ็ 

     

103 นําผลการปฏบิัติงานและผลการกํากับตดิตาม  เปรียบเทียบ
กับเปาหมาย  ทบทวนปรับเพิ่มกลยุทธ 
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104 รวมวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุของความสําเร็จและความ
ลมเหลวท่ีเกิดขึ้น 

     

105 ประเมินผลผลติที่ไดจากกิจกรรม  กอใหเกิดผลลัพธตาม
เปาประสงคของหนวยงานหรือไม 

     

106 เทียบเคียงผลการปฏิบตัิงาน (benchmarking) กับ
หนวยงานอื่น  เพ่ือผลักดันใหเกิดการปรบัปรุง  
เปลี่ยนแปลง  อยางกาวกระโดด 

     

107 จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรค  และ
ขอเสนอแนะ 

     

108 รายงานผลใหครู  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น
พ้ืนฐาน  หนวยงานตนสังกดั  และสาธารณชนทราบ 

     

109 ปรับปรุงแกไขกลยทุธของสถานศึกษาทีบ่กพรอง  ใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

     

 
 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 
ที่ ชื่อโรงเรียน ที่ ชื่อโรงเรียน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

โรงเรียนบานโคงาม   
โรงเรียนบานดอยคํา 
โรงเรียนบานแมอมรอง 
โรงเรียนบานฉิมพล ี
โรงเรียนบานแปลงหา 
โรงเรียนบานตาลใต 
โรงเรียนบานขุน 
โรงเรียนชุมชนแมทัง 
โรงเรียนบางแกว 
โรงเรียนศูนยอพยพแปลงแปด 
โรงเรียนบานนาเมือง 
โรงเรียนบานนาฟองแดง 
โรงเรียนบานนาขุมคัน 
โรงเรียนบานนาทุงใหญ 
โรงเรียนบานหนองน้ําสราง 
โรงเรียนบานหนองลาน 
โรงเรียนบานนาไกเขี่ย 
โรงเรียนบานน้ําลอม 
โรงเรียนบานนาคลาย 
โรงเรียนบานเดื่อ 
โรงเรียนบานดอนหวาย 
โรงเรียนบานนาทราย 
โรงเรียนบานโนนสวรรค 
โรงเรียนบานยางบึง 
โรงเรียนบานชาง 
โรงเรียนบานหนองคอนแสน 
โรงเรียนบานปอง 
โรงเรียนบานเกานอย 
โรงเรียนบานศรีบุญเรือง 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

โรงเรียนบานหวยสําราญ 
โรงเรียนบานโนนบุญมี 
โรงเรียนวัดไผดํา 
โรงเรียนวัดบานกลับ 
โรงเรียนวัดตุมหู 
โรงเรียนวัดตะโกรวม 
โรงเรียนวัดราษฎรประสทิธิ ์
โรงเรียนวัดวหิารขาว 
โรงเรียนวัดตะโกรวม 
โรงเรียนวัดหลวง 
โรงเรียนวัดตะโหนด 
โรงเรียนวัดปลาไหล 
โรงเรียนบานหนองสลิด 
โรงเรียนวัดลาํพยอม 
โรงเรียนบานกุม 
โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 
โรงเรียนบานหนองกระทุม 
โรงเรียนวัดเขาชะงุม 
โรงเรียนบานลาดใหญ 
โรงเรียนวัดดอนพรม 
โรงเรียนวัดหนองหญาปลอง 
โรงเรียนวัดบอมะกรูด 
โรงเรียนวัดบางปลา 
โรงเรียนวัดบางน้ําวน 
โรงเรียนวัดนาขุด 
โรงเรียนวัดบางดวน 
โรงเรียนวัดบางน้ําผึ้งนอก 
โรงเรียนวัดกระเจากลาง 
โรงเรียนวัดบางขม้ิน 
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รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง (ตอ) 
 

ที่ ชื่อโรงเรียน ที่ ชื่อโรงเรียน 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

โรงเรียนวัดลาดรังสรรค 
โรงเรียนวัดคนัลัด 
โรงเรียนวัดนาขวาง 
โรงเรียนวัดใตบานบอ 
โรงเรียนบานวังไทร 
โรงเรียนบานหัวปาง 
โรงเรียนบานแวงสีสด 
โรงเรียนประชารัฐสามัคค ี
โรงเรียนบานวังกระสวย 
โรงเรียนหนองน้ําใส 
โรงเรียนบานทาชาง 
โรงเรียนบานหมูสี 
โรงเรียนบานซับเศรษฐ ี
โรงเรียนบานโคกสวาง 
โรงเรียนคลองดินดํา 
โรงเรียนบานเขาแกว 
โรงเรียนวัดกลางดง 
โรงเรียนบานบุใหญ 
โรงเรียนบานซับใต 
โรงเรียนผานศึกสงเคราะห 
โรงเรียนบานหนองตาแกว 
โรงเรียนบานหนองนายขุย 
โรงเรียนบานทุงใหญ 
โรงเรียนบานทุงเลียบ 
โรงเรียนวัดทาขาม 
โรงเรียนบานปาครองชีพ 
โรงเรียนชุมชนบานกรือเซะ 
โรงเรียนบานคลองขุด 
โรงเรียนบานหนองยาง 
โรงเรียนบานนาเกิดผล 

88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 

โรงเรียนบานควรประ 
โรงเรียนกุยเหนือ 
โรงเรียนวัดธรรมใหญ 
โรงเรยีนวัดตําหนักเหนอื (ชืน่วทิยานุสรณ) 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิสราวิทยอุปกรณ) 
โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 
โรงเรียนวัดเชงิเลน 
โรงเรียนอนุบาลวาปปทุม 
โรงเรียนบานจอกขวาง 
โรงเรียนบานหัวงัว 
โรงเรียนบานหนองคูไชยหนองขาม 
โรงเรียนบานโสกยาง 
โรงเรียนบานโคกแปะ 
โรงเรียนชุมชนบานงัวบา 
โรงเรียนบานโคกไร 
โรงเรียนบานดอนหัน 
โรงเรียนบานโคกเตา 
โรงเรียนบานดอนแดงน้ําเกลี้ยง 
โรงเรียนบานเปลือยดอนมันนํ้า 
โรงเรียนบานหนองไผ 
โรงเรียนบานตลาดโนนโพธิ ์
โรงเรียนบานดูหนองโก 
โรงเรียนบานไกนา 
โรงเรียนบานขามปอม 
โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 
โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศลิป 
โรงเรียนดอนหวายราษฎรบํารุง 
โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุมวิทยา 
โรงเรียนบานบอโนนมะค้ําวิทยาคาร 
โรงเรียนบึงสวางวิทยาคม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 346

รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง (ตอ) 
 

ที่ ชื่อโรงเรียน ที่ ชื่อโรงเรียน 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 

 

โรงเรียนหนองตุวทิยา 
โรงเรียนนาจําปา 
โรงเรียนคําไผสงเคราะห 
โรงเรียนบานนาคอกควาย 
โรงเรียนบานเขาวง 
โรงเรียนวัดดอนยาง 
โรงเรียนวัดดอนเมือง 
โรงเรียนวัดนาทุง 
โรงเรียนวัดขนุกระทิง 
โรงเรียนวัดดอนทรายแกว 
โรงเรียนบานทรายขาว 
โรงเรียนบานรับรอ 
โรงเรียนบานเขานอย 
โรงเรียนวัดทาบุญมี 
โรงเรียนวัดนาวังหิน 
โรงเรียนวัดเนนิตามาก 
โรงเรียนวัดเนนิสัก 
โรงเรียนวัดบางนาง 
โรงเรียนบานเมืองพรกึ 

137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 

โรงเรียนบานเหลากกโพธิ์กกเค็ง 
โรงเรียนบานเหลาหมากบาเชียงสม 
โรงเรียนบานทาแร 
โรงเรียนบานนาเพ็ญ 
โรงเรียนบานหนองกวาง 
โรงเรียนบานทามวงเวียงคาํ 
โรงเรียนสวนมอนคํา 
โรงเรียนบานคําไผ 
โรงเรียนบานนาแขก 
โรงเรียนบานคลอโคกกวาง 
โรงเรียนบานหนองสะแกสน 
โรงเรียนบานคลองเพชรสวาย 
โรงเรียนบานเรียม 
โรงเรียนบานคะนาสามัคค ี
โรงเรียนบานโปง 
โรงเรียนบานพราน 
โรงเรียนบานหนองพัง 
โรงเรียนบานเขวา 
โรงเรียนบานเรือทองคลองคํา 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

หนังสือขอสัมภาษณ 
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
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ผนวก  ช 

 
แบบสัมภาษณ 

ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒ ิ
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สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวฒุิ 
เพื่อประกอบการพิจารณารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
---------------------------- 

 
ชื่อ.................................................................นามสกุล……………….…………………………. 
ตําแหนง……………………………………………………………………………………………… 
เคยดํารงตําแหนง 1. .............................สังกัด..............................พ.ศ............ถึง พ.ศ........... 
      2. .............................สังกัด..............................พ.ศ............ถึง พ.ศ........... 
      3. .............................สังกัด..............................พ.ศ............ถึง พ.ศ........... 
 
แนวทางการสมัภาษณ 
     1. จากรางรูปแบบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก  ทาน 

เห็นวา  องคประกอบที่นํามาเปนรูปแบบ    มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด   
เพราะเหตใุด 

     2. จากรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก  ทานเห็นวา   มี 
ความเปนไปไดมากนอยเพียงใด   สําหรับการนําไปใชในการบริหารโรงเรียน 
ของประเทศไทย  เพราะเหตุใด 

     3. จากรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก       ทานเห็นวา   
องคประกอบใดบาง    ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิผล   
(ตอบไดมากกวา  1  องคประกอบ) 

     4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีในรางรูปแบบทีน่ําเสนอ 
     5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ยังไมมีในรางรูปแบบที่นําเสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 365

คําชี้แจง 
 
 

     แบบสัมภาษณนี้     เปนแบบสัมภาษณที่อยูในขั้นตอนที่มีความสําคัญย่ิงตอการวิจัย  
ซึ่งเปนการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได       ของรูปแบบการบรหิารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก   หลังจากที่ทานไดศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว  การ
ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของทาน   จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสรางและยืนยันรูปแบบ
การบริหารเชงิกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก      และใหความมัน่ใจตอการนําเสนอรูปแบบที่
เหมาะสม  ในอันที่จะเปนประโยชนตอการบริหารโรงเรยีน   และผูทีมี่ความสนใจที่จะพัฒนาการ 
ศึกษาของประเทศไทยใหมีคุณภาพ 
     ขอกราบขอบพระคุณทีท่านไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการวิจัยครั้งนี้. 
 
 
                 นางขัตติยา  ดวงสําราญ 
                   นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑติ 
                   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                       มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒ ิ
เพ่ือพิจารณารูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธสําหรับโรงเรียนขนาดเลก็  

-------------------------- 
 

ชื่อผูใหสัมภาษณ……………………………………………………………………………………. 
ตําแหนง...........................................................หนวยงาน....................................................... 
วันที่................เดือน............................................พ.ศ. ................เวลา................น. 
 

คําชี้แจง 
     ภายหลังจากที่ทานไดพิจารณาองคประกอบของรูปแบบ       การบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น         ในฐานะทีท่านมีความเชี่ยวชาญทางดานการ
บริหารโรงเรียน    ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรบั
โรงเรียนขนาดเล็กอยางไรบาง 

 

ตอนที่  1  แบบแสดงความคิดเห็น  ความเหมาะสม  ความเปนไปได  ตรวจถกูตอง  และการ 
    ใชประโยชน  ขอใหทานทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ทานมีความคิดเห็นตอองค 

ประกอบของรปูแบบทั้ง  6  องคประกอบ 

 

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง การใชประโยชน รายการองคประกอบ 

ของรูปแบบ 
เหมาะ

สม 

ไม
เหมาะ
สม 

เปน 
ไปได 

เปน 

ไป

ไมได 

ถูก 
ตอง 

ไม
ถูก 
ตอง 

เปน
ประ 
โยชน 

ไมเปน
ประ 
โยชน 

1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของ 
     สถานศึกษา 
2.  การประเมินสถานภาพของ 
     สถานศึกษา 
3.  การกําหนดทิศทางของสถานศึกษา 
4.  การกําหนดกลยุทธของสถานศึกษา 
5.  การปฏิบัติตามกลยุทธของสถาน  
     ศึกษา 
6.  การควบคุมและการประเมินกลยุทธ 
     ของสถานศึกษา 

        

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ  (เพ่ิมเติม) 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......... 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

1. จากรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ทานเห็นวา  องคประกอบที ่
นํามาเปนรูปแบบมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  เพราะเหตใุด 
..........................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

. .......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

2. จากรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ทานเห็นวา  มีความเปนไป 
ไดมากนอยเพียงใด  สําหรับการนําไปใชในการบริหารโรงเรียนของประเทศไทย  เพราะเหต ุ
ใด 
..........................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................... 

3. จากรางรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก   ทานเห็นวา   องคประกอบ 
ใดบางที่มีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียน  (ตอบไดมากกวา  1  องคประกอบ) 
..........................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

. .......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีในรางรูปแบบทีน่ําเสนอ 
..........................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ยังไมมีในรางรูปแบบที่นําเสนอ 
..........................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

 
 
                (......................................................) 
                                                                                  ผูใหขอมูล 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒ ิ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการวิจัย 

 
 1.  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองยาง        จังหวัดกระบี ่
 2.  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาปะขอ (ปุญญประชานุสรณ)  จังหวัดพัทลุง 
 3.  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคายเจริญ        จังหวัดเชียงราย 
 4.  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหลักปน        จังหวัดเชียงใหม 
 5.  ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงนานอย        จังหวัดพิษณุโลก 
 6.  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาดเสือเตน       จังหวัดอุตรดิตถ 
 7.  ผูอํานวยการโรงเรียนบานฉลอม         จังหวัดตาก 
 8.  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห        จังหวัดศรีสะเกษ 
 9.  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองคู        จังหวัดสุรินทร 
 10. ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาแก         จังหวัดสกลนคร 
 11. ผูอํานวยการโรงเรียนบานกดุจิก  (รัชชุศิรอินุกูล)    จังหวัดนครราชสีมา 
 12. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตําหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ)  จังหวัดนนทบรุี 
 13. ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปงหวาย        จังหวัดกาญจนบุร ี
 14. ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชุกพี้          จังหวัดกาญจนบุร ี
 15. ผูอํานวยการโรงเรียนประชากรรังสฤษฏ       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาคผนวก  ซ 
 

ผลการวเิคราะหขอมูลจากกลุมตวัอยาง 
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ตารางที่  25  วิเคราะหองคประกอบ (กลุมตัวอยาง)  
Factor Analysis 
 
 KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.949 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 22271.706 

  df 5886
  Sig. .000

 

 Communalities 
 

  Initial Extraction 
a1 1.000 .625
a2 1.000 .631
a3 1.000 .619
a4 1.000 .519
a5 1.000 .593
a6 1.000 .558
a7 1.000 .591
a8 1.000 .618
a9 1.000 .595
a10 1.000 .570
a11 1.000 .553
a12 1.000 .573
a13 1.000 .620
a14 1.000 .487

  Initial Extraction 
a15 1.000 .526 
a16 1.000 .570 
a17 1.000 .601 
a18 1.000 .613 
a19 1.000 .556 
a20 1.000 .628 
a21 1.000 .517 
a22 1.000 .667 
a23 1.000 .590 
a24 1.000 .618 
a25 1.000 .585 
a26 1.000 .578 
a27 1.000 .659 
a28 1.000 .559 
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ตารางที่  25  วิเคราะหองคประกอบ (กลุมตัวอยาง) (ตอ) 
 
 

 Initial Extraction 
a29 1.000 .555
a30 1.000 .570
a31 1.000 .624
a32 1.000 .640
a33 1.000 .676
a34 1.000 .579
a35 1.000 .598
a36 1.000 .618
a37 1.000 .587
a38 1.000 .622
a39 1.000 .491
a40 1.000 .637
a41 1.000 .523
a42 1.000 .563
a43 1.000 .530
a44 1.000 .672
a45 1.000 .636
a46 1.000 .633
a47 1.000 .636
a48 1.000 .623
a49 1.000 .535
a50 1.000 .551
a51 1.000 .519

 Initial Extraction 
a52 1.000 .573 
a53 1.000 .547 
a54 1.000 .586 
a55 1.000 .612 
a56 1.000 .630 
a57 1.000 .645 
a58 1.000 .670 
a59 1.000 .673 
a60 1.000 .650 
a61 1.000 .576 
a62 1.000 .683 
a63 1.000 .579 
a64 1.000 .591 
a65 1.000 .596 
a66 1.000 .609 
a67 1.000 .529 
a68 1.000 .596 
a69 1.000 .518 
a70 1.000 .547 
a71 1.000 .622 
a72 1.000 .617 
a73 1.000 .569 
a74 1.000 .583 
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ตารางที่  25  วิเคราะหองคประกอบ (กลุมตัวอยาง) (ตอ) 
 

 Initial Extraction 
a75 1.000 .586
a76 1.000 .608
a77 1.000 .597
a78 1.000 .599
a79 1.000 .634
a80 1.000 .563
a81 1.000 .600
a82 1.000 .606
a83 1.000 .593
a84 1.000 .576
a85 1.000 .630
a86 1.000 .698
a87 1.000 .626
a88 1.000 .626
a89 1.000 .619
a90 1.000 .647
a91 1.000 .606
a92 1.000 .527

 

 
Initial 

 
Extraction 

a93 1.000 .588 
a94 1.000 .543 
a95 1.000 .607 
a96 1.000 .596 
a97 1.000 .604 
a98 1.000 .553 
a99 1.000 .540 
a100 1.000 .616 
a101 1.000 .590 
a102 1.000 .676 
a103 1.000 .616 
a104 1.000 .597 
a105 1.000 .627 
a106 1.000 .589 
a107 1.000 .605 
a108 1.000 .591 
a109 1.000 .599 
  

Extraction Method: Principal Component Analysis 
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วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
 

 
Chi - Square = 562.46,  df=397,  P-value=0.00000,  RMSEA=0.028 

 
แผนภูมิที่  27 วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 
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วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
 

 
Chi-Square=562.46,  df=397,  P-value=0.00000,  RMSEA=0.028 

 
แผนภูมิที่  28 วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบ 
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วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
 
 

 
Chi-Square=562.46,  df=397,  P-value=0.00000,  RMSEA=0.028 
 
 
แผนภูมิที่  29 วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบสถิติทดสอบ (t-test) 
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