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56252916: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ค าส าคญั: กลยทุธ์การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 
 พชัราภรณ์ ดวงช่ืน: องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  อาจารย ์ดร.สงวน อินทร์รักษ์ และ       
ผศ.วา่ท่ีพนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร.  236 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวิจยัทั้งเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั
เพื่อทราบ  1) องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่ง               
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย และ 2) ผลการยนืยนัองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
การวิเคราะห์ตวัแปรองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ขั้นตอนท่ี 2 คือ การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และขั้นตอนท่ี 3 คือ การยืนยนัองค์ประกอบการ
บริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่ง
ส าหรับการวิจยั คือโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จ านวน 25 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล
ประกอบด้วย ผู ้จัดการโรงเรียน ผู ้อ  านวยการโรงเรียน ผู ้ช่วยผู ้จัดการโรงเรียน รองผู ้อ  านวยการโรงเรียน        
หวัหนา้ฝ่าย หัวหนา้งาน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรครู รวม 10 คน รวมจ านวนผูใ้ห้ขอ้มูล 250 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ การวิเคราะห์เอกสาร  การสนทนากลุ่ม แบบสอบถามความคิดเห็น และการสัมมนา
อิงผูเ้ช่ียวชาญ  สถิติวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชิงส ารวจ  
 ผลการวจิยั พบวา่ 
 1.  องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่ง        
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คือ 1) การวิเคราะห์ระบบการบริหารจดัการ 2) การ
บริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การก าหนดทิศทางการบริหารจดัการ 4)  การวางแผนและพฒันา  
กลยทุธ์การบริหารจดัการ  5) การบริหารจดัการงบประมาณ และ 6) การก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการ 

 2.  องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่ง       

สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความเป็นประโยชน์ และมีความถูกตอ้ง

ครอบคลุม สอดคลอ้งกบัทฤษฏี หลกัการ แนวคิดตามกรอบการวจิยั 
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56252916:  MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD: STRATEGIC MANAGEMENT FOR EXCELLENCE    
 PATCHARAPORN DUANGCHURN: THE COMPONENTS OF STRATEGIC 
MANAGEMENT FOR EXCELLENCE OF SCHOOLS UNDER THE CHURCH OF CHRIST IN 
THAILAND. THESIS ADVISORS: SANGAUN INRAK, Ph.D., AND ASST.PROF.MAJ.NOPADOL 
CHENAKSARA, RTAR, Ph.D.  236 pp. 
 
 This research design used both of quantitative and qualitative methodology. The purposes of the 
study were 1) to identify the components of strategic management for excellence of schools under The Church 
of Christ in Thailand, and 2) the confirmation the components of strategic management for excellence of the 
schools under The Church of Christ in Thailand. The research comprise of 3 procedures as follows: firstly, 
analyzing the variables on components of strategic management   for excellence   of schools under The Church 
of Christ in Thailand, secondly, analyzing the components of strategic management   for excellence   of schools 
under The Church of Christ in Thailand, and thirdly, confirmed the strategy and management excellence of 
schools under The Church of Christ in Thailand. The sample of this studying were the 25 schools under The 
Church of Christ in Thailand. The respondents were school manager, school director, assistance school 
management, assistance schools director, head of department, head of division, head of learning area and 
teachers total 10 respondents from each schools in a total of 250 respondents. The instrument was formulated  
based on content analysis, content from  documents focus group discussion, and the opinionnaire. The statistics 
for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor 
analysis. 
 The research findings revealed that: 
 1.  The components of strategic management   for excellence   of schools under The Church of 
Christ in Thailand consisted of six components,1) the analysis of management system 2) the management 
information and technology system 3) direction setting 4) planning and strategic development 5) budget 
management and 6) strategic management formulation. 
 2.  The components of strategic management   for excellence   of schools under The Church of 
Christ in Thailand were appropriately, feasibility, utilization and accordance with theoretical framework. 
 
 
 
 

  
Department of Educational Administration            Graduate School, Silpakorn University  
Student’s signature…………………………………….          Academic Year 2015 
Thesis Advisors’signature.1………………………….……… 2…………….………………………… 



 ฉ 

 
กติติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความกรุณาจากคณาจารยภ์าควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกอบดวัย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ประเสริฐ อินทร์รักษ ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ท่ีพนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
มทันา วงัถนอมศกัด์ิ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จนัทร์จิรา วงษ์ขมทอง  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ปราณี นิลกรณ์ ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา ค าแนะน า สนบัสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
จนส าเร็จสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอบคุณ ศาสนาจารย์ ดร.สินธ์ุ คิมหะจนัทร์ ประธานกรรมการพนัธกิจการศึกษา     
สภาคริสตจักรในประเทศไทย   ดร.วิทยา พฒันวงศ์ ผูจ้ดัการ-รักษาการผูอ้  านวยการโรงเรียน        
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พงษ์ศกัด์ิ สินธุมดั ผูอ้  านวยการหน่วยงานบุคลากรสภาคริสตจกัรในประเทศไทย   ดร.สิริลกัษณ์       
เฟ่ืองกาญจน์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั และอาจารยศุ์ภกิจ จิตคล่องทรัพย ์ผูอ้  านวยการ
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2558 และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2559 ในหมวด 5 หน้าท่ี  
ของรัฐ มาตรา 50 กาํหนดให้รัฐจดัให้มีการร่วมมือกนัระหว่างรัฐและเอกชนในการจดัการศึกษา     
ทุกระดบั โดยให้รัฐมีหน้าท่ีดาํเนินการกาํกบัส่งเสริมและสนับสนุนให้การจดัการศึกษาดงักล่าว     
มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล1 ซ่ึงถือเป็นกรอบหรือทิศทางในการใช ้“การศึกษา” เป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาคนและคุณภาพของคนอย่างมีทิศทางชดัเจน เพราะความเช่ือว่าการศึกษาเป็นรากฐาน      
ท่ีสําคญัท่ีสุดของการพฒันาคุณภาพของคนให้เป็นผูส้มบูรณ์พร้อมทั้ง กาย จิต และปัญญา รวมทั้ง    
มีความสามารถในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ และความเอ้ืออาทรต่อกนั    
ซ่ึงจะเป็นกาํลงัสําคญัยิ่งของการพฒันาในทุกระบบของสังคมไทยด้วยการเห็นความสําคญัทาง
การศึกษาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 43 จึงได้บญัญติัให้รัฐสนับสนุนเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนดา้นเงินอุดหนุนการลดหย่อนหรือการยกเวน้ภาษีและสิทธิประโยชน์ในทาง
การศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อให้สถานศึกษา
เอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่ งตนเองได้ ภาคเอกชนจึงได้เขา้มามีบทบาทท่ีสําคญัในการให้ 
บริการด้านการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐมาโดยตลอด  โดยเฉพาะในส่วนท่ีรัฐไม่สามารถ       
จดัไดห้รือจดัได้ไม่เพียงพอ  อนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัด้านทรัพยากร มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย เป็นภาคเอกชนหน่ึงท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทในการให้บริการดา้นการศึกษาเพื่อรองรับ 
การขยายตวัทางการศึกษา โดยยึดวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งโรงเรียนของคณะมิชชนันารีในการพฒันา
คนและคุณภาพของคน โดยเห็นวา่คนเป็นทั้งเหตุ ปัจจยั และผลลพัธ์ท่ีสําคญัในการพฒันาประเทศ
และการสร้างผลลพัธ์ขององคก์รแบบยัง่ยนื ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีกลยทุธ์ในการบริหาร
จดัการ ตลอดจนถึงการวางแนวทางการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร  

                                                        
 1มติชนสุดสัปดาห์  ฉบับ ว ัน ท่ี  12 -18 กุมภาพัน ธ์  2559, ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2559, เขา้ถึงเม่ือ 12 กุมภาพนัธ์ 2559, เขา้ถึงได้จาก http://www.moe.tu. 
go.th>more>news>detail. 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 3-5 มิชชนันารี (Missionary) จากคณะมิชชัน่ต่าง ๆ เขา้มาทาํงาน
ประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนาในประเทศไทย คือ คณะ London Missionary Society ในปี พ.ศ. 
23712  American Board of Commissioners for Foreign Missions ในปี พ.ศ. 2374 มิชชันนารีของ
คณะมิชชั่นน้ีท่ีมีช่ือเสียงเป็นผูท่ี้คนไทยรู้จกักนัดี ก็คือ นายแพทยแ์ดน บีช บรัดเลย ์(Dan Beach 
Bradley) คณะ American Baptist ในปี พ.ศ. 23763  คณะ American Presbyterian Mission ในปี พ.ศ. 
23834  และคณะ American Missionary Association ในปี พ.ศ. 23935  มิชชนันารีจากคณะ London 
Missionary Society เร่ิมต้นการประกาศเผยแพร่คริสต์ศาสนากับคนจีนด้วยการบอกเล่าเร่ือง    
คริสตศ์าสนาต่อบุคคล และแจกใบปลิว สาํหรับคณะมิชชัน่ของ นายแพทยแ์ดน บีช บรัดเลย ์เร่ิมใช้
การแพทยแ์บบตะวนัตกมาเป็นส่ือในการชกัจูงประชาชนให้เขา้มาพบมิชชนันารี และมิชชนันารี  
ไดใ้ช้โอกาสนั้นประกาศคริสตศ์าสนากบัประชาชนท่ีมารับบริการทางการแพทย ์ มิชชนันารีคณะ
อเมริกนัเพรสไบทีเรียนเป็นมิชชนันารีนิกายโปรเตสแตนทค์ณะหน่ึง ท่ีเขา้มาประกาศคริสตศ์าสนา
ในช่วงปลายรัชกาลท่ี 3  และพบวา่คนไทยส่วนใหญ่เช่ือในเร่ืองผี หรืออาํนาจท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ 
และความดอ้ยโอกาสของผูห้ญิงในการท่ีจะไดรั้บการศึกษาอยา่งเท่าเทียมผูช้าย ดงันั้นการประกาศ
คริสต์ศาสนาของมิชชั่นคณะน้ีก็จะมีการตั้งโรงพยาบาลแบบตะวนัตกเพื่อดึงชาวบ้านออกจาก  
ความเช่ือในเร่ืองผี  มีการเปิดโรงเรียนแบบตะวนัตกสําหรับเด็กหญิงและเด็กชายให้การศึกษาแบบ
ตะวนัตก สร้างความเป็นเหตุและผลให้กับเด็ก ดึงเด็กออกจากความเช่ือในเร่ืองอาํนาจเหนือ
ธรรมชาติ หรือภูตผีปีศาจ มีการเปิดโรงเรียนระดบัอนุบาลตามคริสตจกัรต่าง ๆ และเปิดโรงเรียน
สาํหรับเด็กหญิง และเด็กชายในจงัหวดัต่าง ๆ ท่ีมิชชนันารีเขา้ไปทาํงานตั้งสถานีมิชชนั การทาํงาน
ของมิชชนันารีคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียน เร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2376 โดยเร่ิมตน้ท่ีกรุงเทพฯ  มีการตั้ง

                                                        
 2สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ประวัติศำสตร์โปรแตสแตนท์ในประเทศไทย 1828-
1958 (กรุงเทพฯ: สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 1958), 10. 

3Herbert R. Swanson, Khrischak Muang Nua, Chun Printing Press Ltd. Part 
(Bangkok, 2014), 5.          
 4ประสิทธ์ิ พงศอุ์ดม, ประวัติศำสตร์สภำคริสตจักรในประเทศไทยหน่วยงำนจดหมำย
เหตุ สภำคริสตจักรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 2554), 2. 
 5สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ระเบียบปฏิบัติของธรรมนูญแห่งสภำคริสตจักรใน
ประเทศไทย ค.ศ. 2009 (กรุงเทพฯ: สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 2009), 48. 
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สถานีมิชชัน (Mission Station) กรุงเทพฯ มีการสถาปนาคริสตจักร (Church)6  ตั้ งโรงพยาบาล        
ตั้งโรงเรียนกุลสตรีวงัหลงั สําหรับเด็กหญิง   หรือโรงเรียนวฒันาวิทยาลัยในปัจจุบนั  โรงเรียน   
เยนเฮลส์เม็มโมเรียล  และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  สําหรับเด็กชายมีการขยายงาน        
ลงไปท่ีจงัหวดัเพชรบุรี  ตั้ งเป็นสถานีมิชชั่นเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2404 มีการสถาปนาคริสตจกัร       
ตั้งโรงพยาบาล  ตั้งโรงเรียนสําหรับภาคเหนือ  ในปี พ.ศ. 2410  มีการขยายงานข้ึนไปท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่  ตั้งสถานีมิชชัน่เชียงใหม่  ตั้งโรงเรียนพระราชชายา สําหรับเด็กหญิง  หรือโรงเรียนดารา
วิทยาลยัในปัจจุบนั  และโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลยัสําหรับเด็กชาย  และใช้สถานีมิชชัน่เป็น
ศุนยก์ลางการขยายงาน การประกาศเผยแพร่คริสตศาสนาในภาคเหนือในปี พ.ศ. 2428 ไดเ้ปิดสถานี
มิชชัน่ท่ีจงัหวดัลาํปาง ในปี พ.ศ. 2434  เปิดสถานีมิชชั่นท่ีจงัหวดัลาํพูน ท่ีจงัหวดัแพร่เปิดสถานี
มิชชัน่  ในปี พ.ศ. 2436  ปี พ.ศ. 2438  เปิดสถานีมิชชัน่ท่ีจงัหวดัน่าน   ในปี พ.ศ. 2440 เปิดสถานี
มิชชั่นท่ีจงัหวดัเชียงราย  ปี พ.ศ. 2442  เปิดสถานีมิชชั่นท่ีจงัหวดัพิษณุโลก  เปิดสถานีมิชชั่นท่ี
จงัหวดัราชบุรี  ในปี พ.ศ.2452 และในปี พ.ศ.2453  มีการเปิดสถานีมิชชัน่ท่ีจงัหวดัตรัง  โดยสรุป
แลว้จะพบวา่คณะมิชชนันารีไดเ้ขา้มาประกาศเผยแพร่คริสตศ์าสนา และตั้งสถานีมิชชัน่ในจงัหวดั
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี กรุงเทพฯ เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม พิษณุโลก นครศรีธรรมราช ตรัง เชียงใหม่
ลาํพูน ลาํปางแพร่ น่าน และเชียงราย  ในจงัหวดัต่าง ๆ เหล่าน้ี คณะมิชชัน่ไดมี้การจดัตั้งโรงเรียน
สาํหรับเด็กชาย และเด็กหญิง ซ่ึงต่อมาภายหลงัมีการรวมโรงเรียนชาย และโรงเรียนหญิงเขา้ดว้ยกนั 
จดัการศึกษาเป็นแบบสหศึกษา ยกเวน้โรงเรียนในจงัหวดัเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ท่ีไม่มีการยบุรวม
โรงเรียนชาย และโรงเรียนหญิงเข้าด้วยกัน  ในปี พ.ศ. 2477 ได้มีการรวมตวักันของคริสตจกัร
ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการสถาปนาจากคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนมิชชัน่ คณะอเมริกนัแบ๊พติสท์ คณะ
ดีสไซเปิลออฟ ไครสท์ ในประเทศ สหราชอาณาจกัร จดัตั้งเป็นสภาคริสตจกัรในประเทศสยาม 
หรือสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในปัจจุบนั มีการมอบทรัพยสิ์น และกิจการทั้งหมดของคณะ
มิชชัน่ในประเทศไทยให้กบัสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โรงเรียนทั้งหลายก็คือทรัพยสิ์น และ
กิจการหน่ึงท่ีคณะมิชชั่นได้มอบให้กับสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีการตั้งมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย  เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  เป็นผูถื้อครองทรัพยสิ์นและกิจการทั้งหมด
ท่ีคณะมิชชั่นมอบให้7 โรงเรียนท่ีคณะมิชชัน่มอบให้สภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีทั้งหมด 24 

                                                        
 6สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ประวัติศำสตร์โปรแตสแตนท์ในประเทศไทย 1828-
1958 (กรุงเทพฯ: สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 2009), 37. 
 7George Bradley McFarland, Historical Sketch of Protestant Missions in Siam 
1828-1928 (Bangkok, 1928), 129-209. 



 

 
 

4 

โรงเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในฐานะโรงเรียนของคณะมิชชัน่ มีจุดเด่น
ในเร่ืองภาษาองักฤษ ผูน้ําและพ่อค้าในพื้นท่ีต่างนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ 
เหล่าน้ี ศิษยเ์ก่าหลายท่านมีบทบาทหน้าท่ีการงานท่ีดีในสังคมทั้งในระดบัจงัหวดั และประเทศ     
ในพ.ศ. 2547 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา ซ่ึงเปิดทาํการสอนระดบัปฐมวยั ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 
ได้เปิดการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 และสร้างโรงเรียนใหม่โดยใช้ช่ือโรงเรียนว่า 
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ในปี พ.ศ. 2557 สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ไดซ้ื้อโรงเรียนเพิ่มเติม
จาํนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนปกรณ์พิทยา และในปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
ความหวงัเวียงป่าเป้า ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนปร้ินรอยแยลส์วิทยาลยัเวียงป่าเป้า ทาํให้
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีโรงเรียนภายใตส้ังกดั จาํนวน 27 โรงเรียน  
 จากสภาพการณ์ในปัจจุบนัโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  
ไดเ้กิดปัญหาในการจดัการศึกษา ซ่ึงเป็นผลมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ีคือ การเกิดของประชากรไทย
ลดลงดงัน้ี พ.ศ. 2548 มีประชากรไทยเกิด 822,575 คน พ.ศ. 2549 มีประชากรไทยเกิด 809,774 คน
พ.ศ. 2550 มีประชากรไทยเกิด 802,924 คน พ.ศ. 2551 มีประชากรไทยเกิด 811,384 คน พ.ศ. 2552   
มีประชากรไทยเกิด 797,356 คน พ.ศ. 2553 มีประชากรไทยเกิด 787,739 คน พ.ศ. 2554 มีประชากร
ไทยเกิด 766,370 คน พ.ศ. 2555 มีประชากรไทยเกิด 796,019 คน พ.ศ. 2556 มีประชากรไทยเกิด
818,975 คน และ พ.ศ. 2557 มีประชากรไทยเกิด 782,129 คน8  สรุปไดว้า่ ตั้งแต่ พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.
2557 มีประชากรเกิดลดลงประมาณร้อยละ 4.92  นอกจากน้ีความไม่เท่าเทียมกนัของการบริหาร
จดัการของภาครัฐระหวา่งโรงเรียนเอกชนกบัโรงเรียนรัฐทั้งดา้นนโยบายงบประมาณ อุปกรณ์ และ
การจดัสรรครู โดยจากการเปรียบเทียบจาํนวนนักเรียนประเภทสายสามญัของโรงเรียนเอ กชน      
ในกรุงเทพฯ และโรงเรียนสังกดัสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนเอกชน         
มีนักเรียนรวม 324,934 คน แต่โรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนเพียง 
287,101 คน และเม่ือเปรียบเทียบจาํนวนโรงเรียน มีโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ ถึง 649 แห่ง           
แต่โรงเรียนสังกดัสํานกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเพียง 156โรงเรียน เท่านั้น ทาํใหเ้ห็นภาพชดัเจน
ว่าโรงเรียนเอกชนดาํเนินกิจกรรมด้านการศึกษา และแบกภาระจาํนวนนักเรียนมากกว่าภาครัฐ 
หลายเท่า  แต่ภาครัฐยงัให้ความสําคญักับโรงเรียนเอกชนน้อยมากประกอบกบัค่าใช้จ่ายทัว่ไป           
ท่ีเพิ่มข้ึน และเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรีท่ีถูกกําหนดให้ต้องจ่ายขั้นตํ่ าเดือนละ  15,000 บาท        
ตามนโยบายรัฐบาล การขาดแคลนครูซ่ึงรัฐไม่เคยสนับสนุนอตัรากาํลงัครูเอกชน แต่โรงเรียนรัฐ

                                                        
 8สํานักบริการการทะเบียน, กรมการปกครอง , ประกำศสถิติจ ำนวนประชำกร ,      
เขา้ถึงเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dopa.go.th. 
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กลบัเปิดสอบบรรจุจาํนวนมาก ทาํใหโ้รงเรียนเอกชนถูกแยง่ครูไปจนทาํใหค้รูเอกชนขาดแคลนมาก
ในการสนับสนุนเงินอุดหนุน อตัราเงินอุดหนุนรายหัวท่ีรัฐจดัให้ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและ
ใหญ่ในจาํนวนเท่ากัน ทาํให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอกบัการ
บริหารต่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีนอกจากมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการเรียนแล้วยงัได้เงิน
อุดหนุนจากรัฐอีกการเก็บอตัราภาษีโรงเรือนซ่ึงรัฐควรยกเวน้ให้กบัโรงเรียนเอกชน เพราะดาํเนิน
กิจการช่วยรัฐประกอบกบัรัฐปล่อยให้โรงเรียนเอกชนเปิดกิจการโดยไม่คาํนึงถึงพื้นท่ีระยะใกล ้  
และไกล ซ่ึงในระเบียบกาํหนดให้ตอ้งเวน้ระยะห่างกนัอยา่งนอ้ย 2 กิโลเมตร แต่ปัจจุบนัปล่อยให้
สร้างโดยไม่คาํนึงถึงกฎระเบียบและการแข่งขนัสูง ทาํให้แต่ละโรงเรียนตอ้งใชก้ลยทุธ์ในการไดม้า
ซ่ึงนักเรียน ผลกระทบจากโครงการพัฒนาทางด้านการศึกษาของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เช่น โครงการเรียนฟรี 15 ปี
รัฐบาลจดัสรรงบประมาณตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งให้กับ
โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ถ้าเป็นโรงเรียน
รัฐบาลค่าเล่าเรียนฟรี 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนโรงเรียนเอกชนรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือมากข้ึน
โดยผูป้กครองจ่ายลดลงจากร้อยละ 40 เหลือจ่ายเพียงร้อยละ 30 รัฐอุดหนุนให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนในอัตราประมาณร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลสําหรับนักเรียนภาครัฐ
ผูป้กครองจะเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนหน่ึงประมาณร้อยละ 30 สําหรับการอุดหนุนอีก         
4รายการ คือ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนใหก้ารอุดหนุนเช่นเดียวกบัภาครัฐ จะเห็นไดว้า่มีการเหล่ือมลํ้ากนัระหวา่งโรงเรียนรัฐบาลกบั
โรงเรียนเอกชนในนโยบายเดียวกัน นอกจากน้ีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงดึงดูดใจให้ผูป้กครองส่งบุตรหลานไปเรียนโดยให้บริการฟรีใน
หลาย ๆ ประเด็นดังน้ี  รถรับ-ส่งฟรี เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายฟรี ท่ีนอนฟรี อาหารกลางวนัฟรี           
การขยายตวัของโรงเรียนดีประจาํตาํบลซ่ึงประกาศรายช่ือโรงเรียนในโครงการ  6,359 แห่ง ตาม
รายช่ือโรงเรียนดีประจาํตาํบลปี 2553-25609 ผลกระทบในการรับขา้ราชการครูระหวา่งปี ก็เป็นอีก
ปัญหาหน่ึงท่ีทาํให้ครูโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งประเทศไทย ลาออกเพื่อไปสอบเป็นขา้ราชการ     
ทาํให้ขาดครูกลางภาคเรียนก่อให้เกิดปัญหาในดา้นการเรียนการสอน การเปิดโรงเรียนเอกชนใหม่
ในบริเวณท่ีมีนกัเรียนหนาแน่น และปัญหาจากการแข่งขนัระหวา่งโรงเรียนเอกชนดว้ยกนัเอง ซ่ึงมี
รายละเอียดของจาํนวนโรงเรียนเอกชนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปีดงัน้ี พ.ศ. 2554 มีโรงเรียนเอกชนใน

                                                        
 9โรงเรียนดีประจาํตาํบลปี 2553-2560, เข้าถึงเม่ือ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.deetambon.esdc.go.th/rongrieyn-di-praca-tabl-pi-2553-2560. 
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ประเทศไทย (ประเภทสามญัศึกษา) ทั้งหมด 3,440 แห่ง  พ.ศ. 2555 มีโรงเรียนเอกชนในประเทศไทย
ประเภทสามญัศึกษาทั้งหมด 3,517 แห่ง พ.ศ. 2556 มีโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยประเภทสามญั
ศึกษาทั้งหมด 3,777 แห่ง และ พ.ศ. 2557 มีโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยประเภทสามญัศึกษา
ทั้งหมด 4,439 แห่ง10  และผลกระทบจากพระราชบญัญติัการศึกษาเอกชนปี  2550 ซ่ึงกาํหนดให้
ผูป้ระกอบการสามารถจดัเก็บรายไดจ้ากผลประกอบการเพียงร้อยละ 40 โดยท่ีเหลืออีกร้อยละ 60 
จะต้องเก็บใช้เป็นทุนกองกลางในการบริหารโรงเรียนเป็นสาเหตุให้ผูป้ระกอบการส่วนหน่ึง 
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนกัเรียน 200-300 คน เร่ิมทบทวนตนเองและหนัไปประกอบธุรกิจ
อ่ืนท่ีสร้างรายได้มากกว่า  และเช่นเดียวกับ สมศักด์ิ อัมพรวิสิทธ์ิโสภา ประธานชมรมผู ้รับ
ใบอนุญาตและครูโรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทยได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัพระราชบัญญัติ
การศึกษาเอกชน ปี 2550 ไวว้า่พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 บงัคบัให้โรงเรียนเอกชน
ทั้ งหมดต้องเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารโดยไม่ได้คาํนึงถึงความแตกต่างความ
หลากหลาย ทั้งในสภาพและบริบทของโรงเรียนทั้งในเร่ืองของ 1) ประเภทของโรงเรียนท่ีรับเงิน
อุดหนุนและไม่รับเงินอุดหนุน 2) ระดบัการศึกษาเช่นอนุบาลประถมมธัยมอาชีวศึกษาและโรงเรียน
นานาชาติ 3) ขนาดของโรงเรียน (มีจาํนวนนกัเรียนตั้งแต่ 30-10,000 คน) 4) ท่ีมาของเงินทุนท่ีใชใ้น
การจดัการศึกษาซ่ึงมาจากทรัพยสิ์นของผูรั้บใบอนุญาตหรือครอบครัวตลอดจนผูร่้วมลงทุนและ
จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ในการจดัและพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนของตน จะเห็นไดว้า่สภาพจริงโรงเรียนเอกชนอยูใ่นสภาพพึ่งพาตนเอง จึงส่งผลให้มีหลาย
โรงเรียนปิดกิจการลงอนัส่งผลกระทบต่อนกัเรียนผูป้กครองและบุคลากรภายในโรงเรียนกล่าวคือ 
ทาํให้เกิดผลกระทบต่อความสมดุลของ “ระบบนิเวศทางดา้นการศึกษาของชุมชนและทอ้งถ่ิน” คือ 
โรงเรียนท่ีเกิดข้ึนเพื่อรองรับการขยายตวัของเมือง ซ่ึงมีความสําคญัและสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตจริงของ
คนในชุมชน และตอบสนองความแตกต่างท่ีหลากหลายของคน    ในชุมชนเป็นโรงเรียน ซ่ึงมีส่วน
ร่วมในการประคบัประคองสังคมลดภาระในการเดินทางระหวา่งบา้นและโรงเรียน คืนเวลาให้แก่
เด็กไดมี้โอกาสใชว้ยัเด็กไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั คืนเวลาให้กบัชีวิตครอบครัวให้เด็กและครอบครัว
ไดใ้ชเ้วลาร่วมกนัมากข้ึน และลดภาระค่าใชจ่้ายในการเดินทาง     อนัจะส่งผลให้สถาบนัครอบครัว
เขม้แข็งเป็นรากฐานในการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เขม้แข็งต่อไป ในมาตรา 86 
การยกเลิกการประกนัสังคมของบุคลากรโรงเรียนเอกชนกวา่100,000 คน ตอ้งขาดสวสัดิการในการ

                                                        
 10สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,  กระทรวงศึกษาธิการ,  ระบบ
ค้นหำข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนเอกชน, เขา้ถึงเม่ือ 16 ธนัวาคม 2558,  เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.opec. 
go.th/than-khxmul-sch. 
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คุม้ครองชีวิต แมจ้ะมีการเยียวยาเบ้ืองตน้ให้บุคลากรสามารถประกนัตนเอง ตามมาตรา 39 ได ้แต่ก็
มีบุคลากรอีกไม่ตํ่ากว่า 40,000 คน ไม่สามารถประกนัตนเองตามมาตรา 39 ได้ เน่ืองจากประกนั
ตนเอง ตามมาตรา 33 ไม่ครบ1ปีจึงไม่มีสิทธิประกนัตนเองไดแ้ละผูท่ี้สามารถประกนัตนเอง ตาม
มาตรา 39 ได้ก็ทาํให้เสียสิทธิอนัพึงจะได้รับไปหลายประการ โดยบทบญัญติัของกฎหมายการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการตรากฎหมายข้ึนภายหลงับงัคบัให้ผูท่ี้ไดรั้บสิทธิอยู่แล้วตอ้งดาํเนินการตาม
บทบญัญติัดงักล่าว มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้น นอกจากน้ีนโยบายของรัฐเก่ียวกบัการเป็น
ศูนยก์ลางของการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2558ประเทศไทยจะเป็น
ศูนยก์ลางการศึกษาอาเซียน ซ่ึงให้ความสําคญักบัการศึกษาซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคญัของสังคมในทุก
ระดบัทั้งระดบัครอบครัว หมู่บา้น จงัหวดั ประเทศกลุ่มประเทศเพื่อการแลกเปล่ียนและบูรณาการ
องคค์วามรู้ระหวา่งกนัของอาเซียน ต่างมีความหลากหลายอยา่งมากในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นภาษา
วฒันธรรม สังคม การเมือง การปกครอง สภาพภูมิประเทศ ระบบการศึกษา รวมทั้งประวติัศาสตร์ท่ี
แต่ละประเทศต่างมีเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัออกไป เม่ืออาเซียนรวมกนัเป็นประชาคมจะมีผลกระทบ
ตามมามากมาย ซ่ึงเป็นไปในทางดา้นลบและดา้นบวกต่อกลุ่มคนต่าง ๆ กนั จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบจะปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัจะเกิดการสร้างความเขา้ใจ และการศึกษาถือเป็น
ส่ิงสําคัญท่ีจะช่วยให้สามารถปรับตัวต่อการเป็นประชาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
โรงเรียนเอกชนต้องบริหารจดัการอย่างมีคุณภาพเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (Asean 
Community) จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นว่าโรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย ไม่สามารถท่ีจะหยดุน่ิงหรือบริหารจดัการในลกัษณะ  เดิม ๆ ต่อไปได ้ผูว้จิยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาถึงองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เพื่อการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ในการบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดั ในการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ปรับปรุงพฒันาดา้นการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และทนัการเปล่ียนแปลงต่อไป 
 

ปัญหำของกำรวจัิย 
 ผลจากการท่ีประชากรไทยเกิดลดลงและปัญหาดงัท่ีกล่าวมา ส่งผลกระทบโดยตรงกบั
จาํนวนนกัเรียนท่ีเขา้เรียนในโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยลดลง พอสรุป
ไดด้งัน้ี พ.ศ. 2553 มีนกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยก่อน
ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 54,046 คน พ.ศ. 2554 มีนกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยก่อนประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 54,842 คน
พ.ศ. 2555 มีนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยก่อน
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ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 49,636 คน พ.ศ. 2556 มีนกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยก่อนประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 56,253 คน
พ.ศ. 2557 มีนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยก่อน
ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 55,408 คน11  พ.ศ. 2558 มีนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยก่อนประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 
53,926 คน12  จากสถิติจาํนวนนกัเรียนของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
เปรียบเทียบตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2558 โดยไม่นบัรวมจาํนวนนกัเรียนจากโรงเรียน
ปกรณ์พิทยา และโรงเรียนปร้ินส์รอยแยลส์วทิยาลยั ท่ีซ้ือเพิ่ม ใน พ.ศ. 2557 และ 2558  จะเห็นไดว้า่ 
จาํนวนนกัเรียนมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงเร่ือย ๆ และในปีการศึกษา 2555 สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
ไดมี้มติ ส.-ด. 1508/2012” ให้โรงเรียน 7 แห่ง ร่วมพฒันาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ดงัน้ี
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยัดูแลโรงเรียนเยนเฮลส์เม็มโมเรียล โรงเรียนสว่างวิทยา และ
โรงเรียนสุริยวงศ์ โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั ดูแลโรงเรียนบาํรุงวิทยาและโรงเรียนสหบาํรุงวิทยา 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ดูแลโรงเรียนวิชชานารีและโรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี โรงเรียนปรินส์      
รอยแยลส์วิทยาลยัและโรงเรียนรังษีวิทยาดูแลโรงเรียนสืบนทีธรรม13  และในเดือนเมษายน 2555 
สภาคริสตจกัรในประเทศไทยไดมี้มติ ส.-ด.วสิามญั 8/2012 ใหโ้รงเรียนกรุงเทพคริสตเตียนวทิยาลยั
บริหารจัดการโรงเรียนเยนเฮลส์เม็มโมเรียล ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 255514 และมีมติ ส.-ด. 
132/2014 ให้ยื่นเร่ืองขอขยายเวลาการหยุดการเรียนการสอนของโรงเรียนเยนเฮลส์เม็มโมเรียลต่อ

                                                        
 11สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, สํานักงานพนัธกิจการศึกษา, รำยงำนพันธกิจกำร
ศึกษำเสนอต่อที่ประชุมสมัชชำสภำคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสำมัญ, คร้ังที่ 33 (กรุงเทพฯ: 
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 2557), 15. 
 12สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, สํานักงานพนัธกิจการศึกษา, รำยงำนพันธกิจกำร
ศึกษำเสนอต่อที่ประชุมกรรมกำรพันธกิจกำรศึกษำ สมัยสำมัญ คร้ังที่ 1/2558 (เชียงใหม่: สภา
คริสตจกัรในประเทศไทย, 2558), 10. 
 13สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, สํานักงานพนัธกิจการศึกษา,  รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสภำคริสตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศ
ไทย สมัยสำมัญ คร้ังที ่2/2012 (กรุงเทพฯ: สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 2555), 39. 
 14สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, สํานักงานพนัธกิจการศึกษา, รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสภำคริสตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศ
ไทย สมัยวสิำมัญ คร้ังที ่1/2012  (กรุงเทพฯ: สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 2555), 10. 
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สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน15  เพื่อความย ัง่ยืนต่อเน่ืองทางการศึกษาของมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ผูว้ิจยัจึงสนใจในการศึกษาหาวิธีการ หรือองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
และเพื่อยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะไดข้อ้คน้พบและองคค์วามรู้ ซ่ึงจะช่วย
ให้ได้แนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย ให้มีมาตรฐาน ประสบความสําเร็จ ย ัง่ยืน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  สามารถสานต่อ
เจตนารมณ์ของมิชชนันารีสืบไป 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย  ผู ้วิจ ัยจึงกําหนดวตัถุประสงค์ของการวิจัย
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 2.  เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 

ข้อค ำถำมในกำรวจัิย 
 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัจึงกาํหนดขอ้คาํถามของการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 1.  องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ประกอบดว้ยองคป์ระกอบใดบา้ง 
 2.  ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
 
 
 
 

                                                        
 15สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, สํานักงานพนัธกิจการศึกษา, รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสภำคริสตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศ
ไทย สมัยสำมัญ คร้ังที ่1/2014  (กรุงเทพฯ: สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 2555), 42. 
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สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 เพื่อให้สอดคล้องกบัขอ้คาํถามของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงกาํหนดสมมติฐานของการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นพหุองคป์ระกอบ 
 2.  องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีความเหมาะสมเป็นไปได้  เป็นประโยชน์  ครอบคลุม  
สอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัการ แนวคิดตามกรอบของการวจิยั 
 

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 ปัจจยัท่ีทาํให้โรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ตอ้งพฒันา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศนั้น เป็นเพราะสภาพแวดล้อมการแข่งขนัท่ีนับวนัจะทวีความ
รุนแรงมากข้ึนในยุคของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว สถานศึกษาซ่ึงเป็นสถาบนัหน่ึงในสังคมท่ี
ได้รับผลกระทบ หรือได้รับอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จึงส่งผลให้การบริหารจดัการ
โรงเรียนตอ้งเปล่ียนไป การท่ีโรงเรียนจะกาํหนดทิศทาง กาํหนดแนวปฏิบติั และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และผูป้กครองท่ีให้ความเก้ือหนุน ในขณะเดียวกนัการดาํเนินการใด ๆ ภายใน
โรงเรียนจะตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงตอ้งมีการ
ปรับการบริหารงานในยคุปัจจุบนัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง ก็คือ การใชก้ลยุทธ์ในการบริหาร โดย
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของกลยุทธ์ในการบริหารจดัการ ผูว้ิจยัจึงได้สนใจ
ศึกษาองคป์ระกอบกลยทุธ์และยืนยนัองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ซ่ึงได้ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
แนวคิด เก่ียวกบัการบริหารกลยุทธ์ ซ่ึง จินตนา บุญบงการ และณัฎฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ ไดก้ล่าวถึง 
กระบวนการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และข้อมูลสําคญั
ของแผนงานภายในองคก์รท่ีใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ การวางแนวทาง การดาํเนินงาน และ
ควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อท่ีจะสร้างความมัน่ใจว่า องค์กรสามารถท่ีจะ
ดาํเนินการไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนมีพฒันาการทาง
ความกา้วหนา้และสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ16 และในทศันะของ ธงชยั สันติวงษ ์ เห็น
วา่ การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการพยายามตดัสินใจดาํเนินการและแกไ้ขปัญหาต่าง 
                                                        
 16จินตนา บุญบงการ และณัฎฐพนัธ์ เขจรนันท์, กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ:      
ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั, 2551), 13-14. 
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ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน เพื่อให้การดาํเนินงานขององค์การเป็นไปโดยมีประสิทธิผลและได้
ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา หรือกล่าวไดว้่าเป็น การทาํไดเ้ยี่ยมกวา่ หรือเป็น Effective Process 
โดยมีลกัษณะสําคญั 3 ประการ คือ 1) เป็นการจดัการตลอดทัว่ทั้งองคก์ร 2) มุ่งพฒันาจุดเด่นต่าง ๆ 
ให้ปรากฏผลข้ึนมาจนกลายเป็นจุดแข็งท่ีเหนือกว่าคู่แข่งในทุกทาง  และ 3) กาํกับให้องค์กรมี 
“สัมฤทธิคติ” หรือบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ได้สูงสุดตลอดในทุกสภาพสถานการณ์17

ในขณะท่ี พสุ  เดชะรินทร์ เสนอวา่ การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์จะตอ้งเร่ิมตน้จากอะไรคือสาเหตุ  
ท่ีองค์กรนั้นตั้งข้ึนมา ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนซ่ึงตอ้งมีสาเหตุของการก่อตั้ง ซ่ึงจะ
พบว่า องค์กรตั้งข้ึนมาเพื่อเสนอคุณค่า (Value) แก่ลูกคา้ ดังนั้น “การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์”      
ก็คือวธีิการหรือแนวทางท่ีองคก์รจะนาํเสนอคุณค่าใหก้บัลูกคา้ เพื่อทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ
ตามตอ้งการ ซ่ึงอาจเป็นกาํไรหรือวิสัยทศัน์ขององค์กร นอกจากน้ี ยงัเสนอวา่ ในการพิจารณาการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทัเอกชน สามารถเร่ิมตน้จากคาํถามง่าย ๆ ต่อไปน้ี 1) ลูกคา้หรือตลาด
กลุ่มไหนท่ีองค์กรจะเข้าไปแข่งขนัด้วย 2) อะไรคือคุณค่า หรือความตอ้งการของลูกค้า และ 3) 
องค์กรจะนาํเสนอคุณค่านั้นลกัษณะอยา่งไร และจะสร้างความแตกต่างในสายตาลูกคา้ไดอ้ย่างไร
การจะคน้หากลยทุธ์มาใชใ้นองคก์รจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 1) การวิเคราะห์ (Strategic 
Analysis) 2) การจัดทํา (Strategic Formulation) และ 3) การป ฏิบัติ  (Strategic Implementation)
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์กลยุทธ์นั้นจะเร่ิมจากการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และอนัตราย (Threat) หรือท่ีเรียกวา่ SWOT Analysis การวเิคราะห์วงจรชีวิต
อุตสาหกรรม หรือ Industry Life Cycle การวิเคราะห์ปัจจยัแห่งความสําเร็จการวิเคราะห์ลูกโซ่แห่ง
คุณค่าหรือ Value Chain Analysis การวิเคราะห์คุณค่าหรือความต้องการของลูกค้า (Customer 
Analysis) การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)18  ส่วน พิบูล ทีปะปาล ได้กล่าวถึงการ
บริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ไวว้่า เป็นการกาํหนดแนวทางหรือวิถีทางในการดาํเนินงานขององค์กร
เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ซ่ึงการกาํหนดแนวทางหรือทิศทางใน
การดําเนินงานนั้ น ผู ้บริหารจําเป็นต้องทําการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจดัทาํแผนดาํเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ19 ในขณะท่ี ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ไดก้ล่าวถึงการ

                                                        
 17ธงชยั สันติวงษ,์ กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2550), 19-20. 
 18พสุ เดชะรินทร์, Balance Scorecard รู้สึกในกำรปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2551), 9-10. 
 19พิบูล ทีปะปาล, กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ,์ 2551), 10. 
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บริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ว่า เป็นวิธีการบริหารท่ีมุ่งเน้นการกาํหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยุทธ์   
การดาํเนินงานขององคก์รให้ชดัเจน สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มภายนอกและ
สถานการณ์ภายในองคก์ร เป็นการดาํเนินการพฒันาปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ขององคก์รให้สามารถนาํ
กลยุทธ์ท่ีกาํหนดไวไ้ปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและการติดตามกาํกบั ควบคุมและการ
ประเมินผลการดาํเนินการตามกลยุทธ์20 สําหรับ อุทุมพร พชัรารัตน์ ไดส้รุปกระบวนการบริหาร
จดัการเชิงกลยุทธ์ท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการของโรงเรียน ประกอบดว้ยขั้นตอนสําคญั 5 ขั้นตอน 
คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT) ของโรงเรียน (Environment Analysis) 2) การกาํหนด
ทิศทางของโรงเรียน (Set Organization Direction) 3) การกาํหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
4) การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติัเป็นการปฏิบติังานตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) และ 5) การ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Assessment and Control)21  นอกจากน้ีนกัวิชากรชาวต่างประเทศได้
กล่าวถึงการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ในหลากหลายความคิดเห็น เช่น ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Micheal 
E .Porter) ไดเ้สนอไวใ้นบทความเร่ือง สร้างความไดเ้ปรียบของวนัพรุ่งน้ี (Competitive Advance) 
ว่าองค์กรท่ีก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ต้องมียุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน มีวิสัยทศัน์ท่ีชัด เก่ียวกบัการวาง
ตาํแหน่งท่ีแตกต่างและมีเอกลกัษณ์ (Distinctly Different and Unique) และตอ้งเสนอผลิตภณัฑ์ท่ี
แตกต่างจากคู่แข่งขนั องค์กรตอ้งแสวงหาวิธีการสร้างความเจริญเติบโตและสร้างความไดเ้ปรียบ
เชิงการแข่งขนั นอกจากน้ีความพยายามขจดัความเสียเปรียบเท่านั้ น องค์กรต่าง ๆ พยายามนํา
ความคิดล่าสุดทางการจดัการมาใช้ทั้ง TQM (Total Quality Management) การแข่งขนับนพื้นฐาน
ของเวลา (Time-based Competition) และ Benchmarking ฯลฯ เพื่อนาํมาปรับปรุงประสิทธิภาพดา้น
การปฏิบติัการ และไดส้รุปให้เห็นว่า องค์กรจะตอ้งทาํอะไรเพื่อไปสู่การวางกลยุทธ์ประการหน่ึง 
องค์กรต้องวางเป้าหมายในการเรียนรู้ องค์กรท่ีประสบความสําเร็จตอ้งเป็นองค์กรท่ีเรียนรู้เร็ว 
สามารถผสมผสานการเรียนรู้และการพฒันาไปสู่การรู้แจง้เห็นจริง  ประการท่ีสอง องคก์รตอ้งสร้าง
สภาพแวดล้อมขององค์กรไม่ให้คนในองค์กรต่อต้านการเปล่ียนแปลง แต่ให้เตรียมตัวรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะมาถึง  ประการสุดทา้ย องคก์รตอ้งเช่ือมโยงความคิดเชิงกลยทุธ์ทั้งหมด มีวนิยั เพื่อ
การตดัสินใจไดถู้กทาง22 ในขณะท่ี ซี เค พาฮาลดั (C.K. Prahalad) เขียนไวใ้นกลยทุธ์เพื่อการเติบโต

                                                        
 20ปัณ รส มาลากุล  ณ  อยุธยา, กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์  (กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2551), 1. 
 21อุทุมพร พชัรารัตน์, กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2552), 7-20. 
 22Micheal, E. Porter, Competitive Strategy (New York: The Free Press, 2010), 32. 
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วา่ องค์กรจะจินตนาการต่ออนาคตอยา่งเดียวไม่เพียงพอ แต่จะตอ้งสร้างเป็นพิมพเ์ขียวสําหรับการ
ส่งธุรกิจเพื่ ออนาคตและต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการด้วย และเรียกส่ิงน้ีว่า 
“สถาปัตยกรรมเชิงกลยทุธ์” เป็นการเช่ือมระหวา่งปัจจุบนักบัอนาคต เพื่อบอกวา่อะไรท่ีองคก์รตอ้ง
ทาํเด๋ียวน้ี ความสามารถใดท่ีองค์กรควรสร้าง เพื่อสร้างชัยชนะและการมีปณิธานเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Intent) เพื่อให้มีแรงบันดาลใจ พร้อมในการท่ีจะขับเคล่ือนไปข้างหน้า 23  ในขณะท่ี         
ทอมสัน และสตริคแลนด์ (Thompson and Strickland) ได้กล่าวว่า การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ 
เป็นกระบวนการดาํเนินการ 5 ขั้นตอน เก่ียวกบัการจดัทาํกลยทุธ์ (Strategy Making) การปฏิบติัตาม
กลยุทธ์ท่ีสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกัน ได้แก่ 1) การกาํหนดวิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ์ (Forming a Strategy 
Vision) 2) การกําหนดวัตถุป ระส งค์ (Setting of Objective) 3) การจัดทํากลยุท ธ์  (Crafting a 
Strategy) 4) การนาํกลยุทธ์ท่ีเลือกไวไ้ปปฏิบติั (Implementing and Executing the Chosen Strategy) 
และ 5) การประเมินผลการดําเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเร่ิมต้นใหม่  (Evaluating 
Performance and Initiating Corrective Adjustment)24  นอกจากน้ี วลิลีน และฮกัเกอร์ (Wheelen and 
Hunger) ไดก้ล่าววา่ การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ เป็นชุดของการตดัสินใจและการปฏิบติัการต่าง ๆ
ทางด้านการบริหาร ซ่ึงจะเป็นตัวกําหนดการดําเนินงานระยะยาวขององค์กร ประกอบด้วย          
การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจดัทาํ  
กล ยุท ธ์  (Strategic Formulation) ก ารป ฏิ บั ติตรม ก ล ยุท ธ์  (Strategy Implementation) แล ะก าร
ประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) และไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่ การศึกษาการบริหาร
จดัการเชิงกลยุทธ์ เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการตรวจสอบและประเมินโอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรคหรือขอ้จาํกดั (Threats) โดยคาํนึงถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ
องค์กรเป็นหลกัสําคญั25  ในขณะท่ี เพิร์ช และรอบบินสัน (Pearce and Robinson)  ไดก้ล่าวว่า การ
บริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ เป็นชุดของการตดัสินใจและการปฏิบัติการต่างๆ ซ่ึงจะมีผลต่อการ
วางแผนและปฏิบติัตามแผน ซ่ึงออกแบบข้ึนเพื่อช่วยให้วตัถุประสงค์ขององค์กรบรรลุผลสําเร็จ 

                                                        
 23C.K. Prahalad, The Balanced Scorecard: Translating Strategy to Action (Boston: 
Harvard Business School Press, 2009), 96. 
 24Thompson and Strickland, Strategic,  Management: Concepts and Cases,  8th ed. 
(New York: Business, 2013), 3-4. 
 25Wheelen and Hunger, Strategic Management and Business Policy, 8th ed. 
(Newjersey: Prentice-Hall, 2012), 3. 
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(Strategic Management is Defined as the Set of Decisions and Actions that Result in the 
Formulation and Implementation of Plans Designed to Achieve a Company Objectives)26 
 สําหรับการบริหารจัด การสู่ความเป็นเลิศ มีนักวิชาการได้ให้แนวคิดไว้อย่าง
หลากหลาย ดงัแนวคิดของ เวบสเตอร์ (Webster) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ความเป็นเลิศไว ้3 แนว
คือ แนวท่ีหน่ึง หมายถึงความเป็นเลิศในดา้นคุณภาพเช่นมีคุณภาพดีมีระดบัของความเด่นชดั แนวท่ี
สอง หมายถึงคุณภาพท่ีเป็นเลิศหรือมีคุณค่าและแนวท่ีสามหมายถึงความเด่นชดัหรือคุณภาพท่ีมี
คุณค่าการแสดงถึงระดับคุณภาพท่ีสูงหรือสูงท่ีสุด 27 ส่วน บอสเกอร์,  ครีเมอร์ และสตริงฟิลด์ 
(Bosker, Creemer and Stringfield) ซ่ึงกล่าวว่าระบบการศึกษาท่ีดีเลิศไม่ได้เป็นเพียงมาตรฐานของ
ระดับความสําเร็จโดยเฉล่ียหรือผลลัพธ์ของระดับคะแนนท่ีสูงของนักเรียนแต่ยงัรวมถึงการทาํให้
ช่องว่างระหว่างนกัเรียนท่ีมีสิทธิพิเศษกบันกัเรียนท่ีไม่มีสิทธิพิเศษหมดไปวตัถุประสงคข์องความเป็น
เลิศในการศึกษาคือการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพของระบบการศึกษา28  ในแนวคิดของ พนัธ์ศกัด์ิ      
พลสารัมย ์ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนกระบวนทศัน์สู่ความเป็นเลิศวา่ตอ้งเปล่ียนจากกรอบแนวคิดเดิม
ไปสู่กรอบแนวคิดใหม่โดยตอ้งเร่ิมท่ีผูบ้ริหารเพื่อก่อให้เกิดการบริหารท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ โดยให้มี
การปรับปรุงคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รและปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ยกระดบัความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรให้ดํารงอยู่ได้ตามสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง29 
นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลยัพร้ินสตนั (Princeton University) ไดใ้ห้ความหมายของความเป็นเลิศ  
ไวว้่า ความเป็นเลิศหมายถึงคุณภาพท่ีสูงมากดว้ยกระบวนการท่ีดีเยี่ยมหรือบางส่ิงบางคนท่ีดีเยี่ยม 
นอกจากน้ีสถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติอเมริกา (National Institute of Standards and 
Technology: NIST) (Baldrige National Quality Program) กล่าวว่าสถานศึกษาท่ีเป็นเลิศด้านการ 
ศึกษาหมายถึงสถานศึกษาท่ีใช้กระบวนการผสมผสานในการดาํเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ง
มอบคุณค่าท่ีไดรั้บการปรับปรุงอยูเ่สมอแก่นกัเรียนปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถของทั้ง

                                                        
 26Pearch and Robinso, Strategic Management in Action  (New Jersey: Prentice-
Hall, Inc., 2010), 13. 
 27Webster, Webster’s Twentieth Century Dictionary of The English Language in 
Abridged. 2nd ed. (New York: Merriam-Webster, 2008), 636. 
 28Bosker, Roel J., Creemers, Bert P.M., and Stringfield Sam, Enhancing Educational 
Excellence, Equity and Efficiency (Netherland: Kluwer Academic, 2012), 1-2. 
 29พนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย,์ TQM กับกำรพัฒนำคุณภำพโดยรวมของสถำบันอุดมศึกษำ
ไทย (คร้ังที ่1) (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2553), 27. 
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สถานศึกษาและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและบุคคล30  และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติกล่าวว่าองค์การท่ีเป็นเลิศตามความหมายของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ MBNQA หมายถึง
องค์การท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ (Performance Excellence) ซ่ึงหมายถึงแนวทางการจดัการ
อยา่งบูรณาการซ่ึงทาํให้เกิดการเพิ่มคุณค่าให้กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงนาํไปสู่ความสาํเร็จทางธุรกิจ
การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององคก์ารและการเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละ
บุคคลรวมถึงเกณฑ์การพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมิน
องค์กรเอค้นหาว่า องค์กรเข้าใจบริบทของตนเองหรือไม่ ปัจจยัภายใน ปัจจยัสภาวะแวดล้อม      
การแข่งขนัภายนอก การสร้าง การเปล่ียนแปลงภายในองคก์ร ความเป็นระบบ ความมีประสิทธิผล 
ผลการดาํเนินการขององค์กรท่ีแข่งขนัได้ เป็นตน้แบบเทียบเคียงได ้หลกัการของความเป็นเลิศมี
ส่วนประกอบ 3 ดา้น คือ 1) กลยุทธ์การประเมินท่ีผา่นการกลัน่กรอง และมีการนาํไปปฏิบติัมาแลว้
เป็นอยา่งดี 2) มีการปรับปรุงตวัวดั และดชันีวดัผลลพัธ์การดาํเนินการ โดยเฉพาะผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี และ 3) แสดงใหเ้ห็นชดัเจนถึงความเป็นผูน้าํในดา้นผลการดาํเนินการและ
การปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยเปรียบเทียบกับสถาบันซ่ึงเทียบเคียงกันได้ และกับเกณฑ์
เปรียบเทียบท่ีเหมาะสม31 
 ในส่วนของนโยบายและยุทธศาสตร์สภาคริสตจกัรในประเทศไทย คริสตศกัราช 
2015-2018 (Policy and Strategy The Church of Christ in Thailand, 2015-2018)ไดก้าํหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ทางการบริหารจดัการท่ีเก่ียวข้องกับสถาบันการศึกษาไวใ้นนโยบายท่ี 3  การ
บริหารจดัการโดยมียุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและแก้ไขปรับปรุงธรรมนูญ 
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการเร่งศึกษาและปรับปรุงแกไ้ข
โครงสร้างธรรมนูญ ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัการบริหารงานของสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยในปัจจุบนั พฒันาหน่วยงานและสถาบนัที่มีรายได ้ให้มีความเขม้แข็ง
ทางการเงิน และพฒันาทรัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาํเนินพนัธกิจของสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทย และให้การดําเนินพนัธกิจของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายให้การบริหารงานของสภา

                                                        
 30Baldrige National Quality, Program, Malcolm Baldrige National Quality: 
Education Criteria for Performance Excellence (Gaithersburg: National Institute of Standard 
and Technology, 2011), 2. 
 31รัชต์วรรณ กาญจน์ปัญญาคม, กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ(EdPEx) 
(กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556), 15. 
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คริสตจกัรในประเทศไทย มีความคล่องตวัและเหมาะสมกบัการดาํเนินงานแต่ละพนัธกิจของสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ให้เกิดความเขม้แข็งทางการเงินของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และ
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งความเป็นเอกภาพในการดาํเนินพนัธกิจของสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบสารสนเทศของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยทั้งระบบโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ในการเร่งพฒันาปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
สภาคริสตจกัรในประเทศไทยทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งแม่นยาํ และเป็นปัจจุบนั
สามารถใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการไดด้ี โดยมีเป้าหมายให้มีระบบสารสนเทศที ่มี
ประสิทธิภาพและผูบ้ริหารทุกระดบัของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยสามารถ ใชข้อ้มูลในการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม ยุทธศาสตร์ท่ี 10 เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัสถาบนัและหน่วยงาน 
มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการเร่งปรับปรุงพฒันาและเสริมสร้างหน่วยงานและสถาบนัที่มีความ
อ่อนแอให้มีความเขม้แข็ง และเสริมสร้างสนบัสนุนสถาบนัและหน่วยงานท่ีเขม้แข็งให้พฒันามาก
ยิ่งข้ึนโดยมีเป้าหมายให้สถาบนั หน่วยงาน ที่มีความอ่อนแอมีรายรับสูงกวา่รายจ่าย และเพื่อให้
หน่วยงานและสถาบนัที่มีความเขม้แข็ง ขยายสาขาหรือก่อตั้งสถาบนั หน่วยงานใหม่ ยุทธศาสตร์
ที่ 11 พฒันาทรัพยสิ์นของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทาํพนัธกิจ โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการคดัเลือกประเภทของทรัพยสิ์นในการเพิ่มศกัยภาพในการพฒันา ปรับปรุงการ
บริหารกองทุนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีเป้าหมายให้เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บริหารทรัพยสิ์นและในการบริหารกองทุน และยุทธศาสตร์ที่ 12 พฒันาศกัยภาพบุคลากร ประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ การเร่งพฒันาภาวะผูน้ํา สถาบนัหน่วยงานของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย          
มีเป้าหมายให้ผูบ้ริหารสถาบนั หน่วยงานมีศกัยภาพในการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปแนวคิด หลกัการการบริหารจดัการเชิง 
กลยุทธ์ การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ และนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย คริสตศกัราช 2015-2018  นาํมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework)
เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ตามภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
ท่ีมา:  จินตนา บุญบงการ และณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่  
จาํกดั, 2551), 13-14. 
      :

 จิตติ รัศมีธรรมโชติ, กำรวำงแผนกลยุทธ์แบบง่ำย ๆ ทีป่ฏบิัติได้จริง (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์, 2551), 5-7. 
      : จรูญ วฒันา, ร่วมกนัสรรค์สร้ำงคุณภำพโรงเรียนสู่ควำมเป็นเลศิ (กรุงเทพฯ: สุวริียสาส์น,  
2553), 29-31. 
      : ธงชยั สันติวงษ,์ กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2550), 12. 
 

ประมวลองค์ควำมรู้ 
จำกผลงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

องค์ประกอบกำรบริหำรจดักำร
เชิงกลยุทธ์สู่ควำมเป็นเลศิของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภำ
คริสตจกัรในประเทศไทย      

การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 

- จิตติ รัศมีธรรมโชติ 
- จรูญ วฒันา 
- พนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย ์
- รัชตว์รรณ กาญจน์ปัญญาคม 
- สงบ ประเสริฐพนัธ์ุ 
-  สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ ์
- สมยศ นาวกีาร 
- Baldrige  National Quality  
  Program    
- Bosker, Creemer and   
Stringfield 

- Certo, S.C., and Peter, J.P 

- Stephen, Mathews 
- Webster 

   นโยบำยและยุทธศำสตร์   
สภำคริสตจกัรในประเทศไทย 
   ค ริสต ศั กรำช  2015 -2018            
ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 

กำรบริหำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ 
- จินตนา บุญบงการ และ 
ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์

- ธงชยั  สนัติวงษ ์
- ปัณรส มาลากลุ 
- พสุ  เดชะรินทร์ 
- พิบูล ทีปะปาน 
- สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ 
- อุทุมพร พชัรารัตน์ 
- อนิวชั แกว้จาํนง 
- อธิปัตย ์คล่ีสุนทร 
- C.K. Prahalad 
- Micheal E. Porter 
- Pearce and Robinson 
- Thompson and Strickland 
- Wheelen and Hunger 
 
ข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่ม
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       : พสุ เดชะรินทร์, Balance Scorecard รู้ลกึในกำรปฏบิัติ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
2551), 9-10. 
       : พิบูล ทีปะปาล, กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ,์ 2551), 10. 

       : ปัณรส มาลากุล ณ อยธุยา, กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
2551), 1. 
       : อนิวชั แก้วจาํนง, กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2552), 79-82. 
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เขา้ถึงไดจ้าก http://www.moe.go.th/main2/article/article_atipat/cyber_manage.htm. 
       : อุทุมพร พชัรารัตน์, กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกจิ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั, 2552), 7-20. 
       : พนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย,์ TQM กบักำรพฒันำคุณภำพโดยรวมของสถำบันอุดมศึกษำไทย 
(คร้ังที ่1) (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2553), 27. 
       : รัชตว์รรณ กาญจน์ปัญญาคม, กำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลศิ (EdPEx) 
(กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556), 15. 
      : สงบ ประเสริฐพนัธ์ุ, ร่วมกนัสรรค์สร้ำงคุณภำพโรงเรียน (กรุงเทพฯ: สุวริียสาส์น, 2553), 5-7. 
      : สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์, กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์, พิมพค์ร้ังท่ี 10 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2556), 
59 
     : สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ,์ “กำรบริหำรงำนสู่ควำมเป็นเลิศ,” ข่ำวนักบริหำร (กรกฎาคม-กนัยายน 
2551): 17-22. 
     : สมยศ นาวกีาร, กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2550), 1. 
     : สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, นโยบำยและยุทธศำสตร์สภำคริสตจักรในประเทศไทย
(กรุงเทพฯ: สาํนกังานสภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 2015), 8-12 
    : Baldrige National Quality Program, Malcolm Baldrige National Quality: Education  
Criteria for Performance Excellence (Gaitherburrg: National Institute of Standard and  
Technology, 2011), 11. 
    : Certo, S.C., and Peter, J.P., Strategic Management: Concepts and Casesม  2nd ed.    
(New York: McGraw-Hill, 2011),  25. 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในการวจิยัดงัน้ี 
 การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง กระบวนการทางการ
บริหารงานท่ีมุ่งเน้นการวางแผน การกาํหนดการดาํเนินการขององค์กร โดยคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจดัทาํเป็นแผนการดาํเนินงานท่ีเหมาะสม กาํหนดการติดตาม 
ควบคุม และประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ความเป็นเลิศ (Excellence) หมายถึง การบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพสูงสุดในด้านภาวะผูน้ําในองค์กรการวางแผนกลยุทธ์การให้ความสําคัญกับนักเรียน
สารสนเทศการให้ความสําคญักบับุคลากรและหน่วยงานย่อยการบริหารกระบวนการและผลการ
ดาํเนินงาน 
 โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย หมายถึง โรงเรียน จาํนวน 27 
โรงเรียน ท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั ดูแล ของสํานกังานพนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน จงัหวดัลาํปาง 
จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดันครศรีธรรมราชศึกษา จงัหวดัตรัง จงัหวดัสุรษฎรธานี จงัหวดันครปฐม 
จงัหวดัราชบุรี จงัหวดัเพชรบุรี และจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 จากสภาพปัจจุบันและการท่ีผูว้ิจยัได้แสดงให้เห็นถึงปัญหา วตัถุประสงค์การวิจยั 
ตลอดจนกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี 1 ในบทน้ี
จึงเป็นการเรียบเรียงวรรณกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทั้งใน
และต่างประเทศของนักการศึกษา นักวิชาการ  และนกัวิจยั  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การบริหารจดัการเชิง   
กลยุทธ์ การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศในแง่มุมต่าง ๆ ตามหวัขอ้ของการวิจยั คือ “องคป์ระกอบ
การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย” สรุปประเด็นและสาระสาํคญัเพื่อนาํสู่กรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยั ประกอบดว้ย 

 1. องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 2.  การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 

 3. นโยบาย  และยทุธศาสตร์สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ปี 2015-2018 
 4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ก่อนท่ีจะนาํเสนอรายละเอียดตามลาํดบั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงความหมายของการบริหาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นการศึกษา ซ่ึงมีนกัวิชาการ และนกัการศึกษา ไดใ้ห้ความหมายไวอ้ย่าง
หลากหลาย เช่น  เวบสเตอร์ (Webster) ได้ให้ความหมายของคาํว่าความเป็นเลิศไว  ้3 แนว คือ      
แนวแรก หมายถึงความเป็นเลิศในดา้นคุณภาพเช่นมีคุณภาพดีมีระดบัของความเด่นชดั แนวท่ีสอง
หมายถึงคุณภาพท่ีเป็นเลิศหรือมีคุณค่าและแนวท่ีสามหมายถึงความเด่นชดัหรือคุณภาพท่ีมีคุณค่า
การแสดงถึงระดบัคุณภาพท่ีสูงหรือสูงท่ีสุด32 บอสเกอร์, ครีเมอร์ และสตริงฟิลด ์(Bosker, Creemer 
and Stringfield) ซ่ึงกล่าวว่าระบบการศึกษาท่ีดีเลิศไม่ไดเ้ป็นเพียงมาตรฐานของระดบัความสําเร็จ
โดยเฉล่ียหรือผลลพัธ์ของระดบัคะแนนท่ีสูงของนักเรียนแต่ยงัรวมถึงการทาํให้ช่องว่างระหว่าง
นักเรียนท่ีมีสิทธิพิเศษกับนักเรียนท่ีไม่มีสิทธิพิเศษหมดไปวตัถุประสงค์ของความเป็นเลิศใน

                                                        
 32Webster, Webster’s Twentieth Century Dictionary of The English Language in 
Abridged. 2nd ed. (New York: Merriam-Webster, 2012), 636. 
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การศึกษาคือการเพิ่มข้ึนของประสิทธิภาพของระบบการศึกษา33 สถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยี
แห่งชาติอเมริกา (National Institute of Standards and Technology: NIST) (Baldrige National Quality 
Program) กล่าวว่าสถานศึกษาท่ีเป็นเลิศด้านการศึกษาหมายถึงสถานศึกษาท่ีใช้กระบวนการ
ผสมผสานในการดาํเนินงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งมอบคุณค่าท่ีไดรั้บการปรับปรุงอยู่เสมอแก่
นกัเรียนปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถของทั้งสถานศึกษาและการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
สถานศึกษาและบุคคล34 สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติกล่าววา่องคก์ารท่ีเป็นเลิศตามความหมายของ
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ MBNQA หมายถึงองค์การท่ีมีผลการดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ  (Performance 
Excellence) ซ่ึงหมายถึงแนวทางการจดัการอยา่งบูรณาการซ่ึงทาํให้เกิดการเพิ่มคุณค่าให้กบัลูกคา้
อย่างต่อเน่ืองซ่ึงนําไปสู่ความสําเร็จทางธุรกิจการปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถของ
องค์การและการเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละบุคคล นอกจากน้ี ยงัมีนักการศึกษา และ
นักวิชาการ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบักระบวนทศัน์การบริหารสู่ความเป็นเลิศไว ้ ดงัเช่น พนัธ์ศกัด์ิ    
พลสารัมยไ์ด้กล่าวถึงการเปล่ียนกระบวนทศัน์สู่ความเป็นเลิศว่าตอ้งเปล่ียนจากกรอบแนวคิดเดิม
ไปสู่กรอบแนวคิดใหม่โดยตอ้งเร่ิมท่ีผูบ้ริหารเพื่อก่อให้เกิดการบริหารท่ีมุ่งเน้นคุณภาพโดยให้มี
การปรับปรุงคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รและปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ยกระดบัความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรให้ดํารงอยู่ได้ตามสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง35

นอกจากน้ี วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  ได้กล่าวถึง ความหมายในด้านการบริหารในฐานะท่ี เป็น
กระบวนการเกิดจากหลายแนวคิด 36เช่น โพสคอร์บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของกูลิค และ 
เออร์วิค  (Gulick and Urwick) ได้เส นอบทความเร่ือง “ Notes on the Theory of Organization” 
กล่าวถึงหนา้ท่ีหรืองานท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งกระทาํ ประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดั
อ งค์ ก ร  (Organization) ก าร บ ริ ห าร ง าน บุ ค ค ล (Staffing) ก าร อําน ว ย ก าร  (Directing) ก าร

                                                        
 33Bosker, Roel J., Creemers, Bert P.M., and Stringfield, Sam. Enhancing Educational 
Excellence, Equity and Efficiency (Netherland: Kluwer Academic, 2012), 1-2. 

34Baldrige National Quality Program, Malcolm Baldrige National Quality: Education 
Criteria for Performance Excellence (Gaitherburrg: National Institute of Standard and 
Technology, 2011),  2. 

35พนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย,์ TQM กบักำรพฒันำคุณภำพโดยรวมของสถำบันอุดมศึกษำไทย 
(คร้ังที ่1) (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2553), 27. 
  

36วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, กำรบริหำรเมืองหลวงและกำรบริหำรท้องถิ่น: สหรัฐอเมริกำ 
องักฤษ ฝร่ังเศสญีปุ่่น และไทย (กรุงเทพฯ: โฟร์เพซ, 2555), 39. 



 

 
 

23 

ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ  (Budgeting)37 ขณะท่ี
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ  คูนซ์ และ ไวห์ริช ( Koonts and Weihrich)  เสนอว่าการ
บริหาร ประกอบดว้ย  5 ประการ ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing)  การ
บริหารงานบุคคล (Staffing) การอาํนวยการ (Directing)  และการควบคุมงาน (Controlling) 38  ส่วน 
สมพงศ์ เกษมสิน ได้ให้ทัศนะไวว้่าการบริหารนิยมใช้กับการบริหารราชการหรือการจดัการ
เก่ียวกับนโยบายซ่ึงมีศพัท์บญัญัติว่ารัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) และคาํว่าการ
จดัการ(Management) นิยมใชก้บัการบริหารธุรกิจเอกชนหรือการดาํเนินการตามนโยบายท่ีกาํหนด
ไวส้มพงศ์เกษมสินยงัให้ทศันะไวว้่าการบริหารมีลกัษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการดงัน้ี 1) 
การบริหารยอ่มมีวตัถุประสงค ์2) การบริหารอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบ 3) การบริหารตอ้ง
ใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 4) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเป็น
กระบวนการ 5) การบริหารเป็นการดาํเนินการร่วมกนัของกลุ่มบุคคล 6) การบริหารอาศยัความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคคลกล่าวคือความร่วมใจ (Collective Mind) จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม
(Group Cooperation) อนัจะนําไปสู่พลังของกลุ่ม (Group Effort) ท่ีจะทําให้บรรลุวตัถุประสงค์      
7) การบริหารมีลกัษณะการร่วมมือกนัดาํเนินการอย่างมีเหตุผล และ 8) การบริหารมีลกัษณะเป็น
การตรวจสอบผลการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงค9์)การบริหารไม่มีตวัตน (Intangible) แต่มีอิทธิพล
ต่อความเป็นอยูข่องมนุษย์39 
 เม่ือไดท้ราบถึงความหมายของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นการศึกษามาพอ
สังเขปแลว้ ผูว้จิยัขอนาํเสนอประเด็นและสาระสาํคญัเพื่อนาํสู่กรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
 

องค์ประกอบกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
 

 นักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิจยั ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ได้กล่าวถึง
องคป์ระกอบของการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ไวด้งัน้ี 

จิตติ รัศมีธรรมโชติ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ไวว้่า 
องค์ประกอบหลกัของการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ มีดงัน้ี 1) พนัธกิจ (Mission) เป็นส่ิงท่ีส่ือถึง

                                                        
 37Luther Gulick and  L. Urwick,  Papers on the Science of Administration (New 
Jersey: Clifton, 1973), 13. 
 38H. Koontz and H. Weihrich, Essentials of Management, 5th ed. (New York: 
McGrae-Hill,1990), 22-24. 
 39สมพงศ ์เกษมสิน, กำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลศิ (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2553), 5-6. 
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ภารกิจหลกัขององคก์ร ซ่ึงจะสะทอ้นถึงปรัชญาท่ีจะกาํหนดการดาํรงอยูข่ององคก์ร 2) จุดมุ่งหมาย 
(Goal) คือ ผลลพัธ์ปลายทาง (Outcomes) ท่ีองค์กรตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคต โดยไม่ตอ้งระบุ
ช่วงเวลาท่ีแน่นอนลงไป 3) วตัถุประสงค์ (Objective) เป็นผลผลิต (Output) ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน 
เม่ือไดก้ระทาํส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีได้กาํหนดพนัธกิจไว ้วตัถุประสงค์จึงตอ้งกาํหนดให้ชดัเจน วดัได ้
และปฏิบติัได ้เป็นรูปธรรมกวา่จุดมุ่งหมาย (Goal) และตอ้งเกิดข้ึนก่อนผลลพัธ์ 4) นโยบาย (Policy) 
คือข้อความหรือส่ิงท่ีองค์กรระบุไวว้่าจะปฏิบัติหรือกระทํา เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ และ
จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้5) กลวิธี/มาตรการ (Strategy) แนวทางย่อยท่ีองค์กรยึดเป็นกรอบสําหรับ
คดัเลือกแผนงาน/งาน/โครงการต่าง ๆ ท่ีจะดาํเนินให้บรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงกลวิธีต่างจะต้อง
สอดคล้องกับนโยบายข้อนั้ น ๆ และ 6) แผนงาน (Program) เป็นการจดัรวมกลุ่มของงาน หรือ 
โครงการ จะประกอบด้วย กิจกรรม (Activities) ท่ีดาํเนินการภายใตก้รอบของงานหรือโครงการ
หน่ึง ๆ ซ่ึงจะมีเง่ือนไขระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ40  สุวรรณี ติวะตนัสกุล 
ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ ไดแ้ก่ 1) ความมุ่งหมาย คือ ผลลพัธ์ท่ีองคก์ร
ตอ้งการให้เกิดข้ึนในระยะยาว (ภายใน 3-5 ปีขา้งหน้า) กลาง (ภายใน 1-3 ปี) และสั้ น (ภายใน 1 ปี) 
โดยแบ่งออกเป็นลาํดบัชั้น (Hierarchy) คือ มีวิสัยทศัน์ เป็นความมุงหมายในระดบัสูง รองลงมาคือ
พนัธกิจหรือภารกิจ ถดัมาคือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็นความมุ่งหมาย
ลาํดบัสุดท้าย ความมุ่งหมายเหล่าน้ีมีขอบเจตและความชัดเจนไม่เท่ากนั วิสัยทศัน์ เป็นความมุ่ง
หมายในลาํดบัสูงสุด มีขอบเขตท่ีค่อนขา้งกวา้ง ในขณะท่ีความมุ่งหมายในลาํดบัถดัมาจะมีขอบเขต
ท่ีแคบลง และ 2) วิธีการ คือ กลยุทธ์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์กรได้แก่
กิจกรรมเพื่อขยายธุรกิจ กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ ไดแ้ก่ กิจกรรมการร่วมมือกบัองค์กรอ่ืน และกลยุทธ์
ระดบัหนา้ท่ี ไดแ้ก่ กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร ซ่ึงมุ่งท่ีจะตอบสนองกลยทุธ์ระดบั
องคก์ร41 
 อนิวชั แกว้จาํนง ไดก้ล่าวถึง การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ
ย่อยพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1) การกาํหนดทิศทาง (Direction Setting) 2) การประเมินองค์การและ
สภาพแวดล้อม  (Environment Scanning) 3) การกําหนดกลยุทธ์  (Strategy Formulation) 4) การ
ดาํเนินกลยทุธ์ (Strategy Implementation) และ 5) การประเมินผลและการควบคุม ( Evaluation and 

                                                        
 40จิตติ รัศมีธรรมโชติ, กำรวำงแผนกลยุทธ์แบบง่ำย ๆ ที่ปฏิบัติได้จริง (กรุงเทพฯ:  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), 5-7. 
 41สุวรรณี ติวะตนัสกุล, กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
2556), 15. 
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Control) และในการกาํหนดทิศทางขององคก์รจะประกอบดว้ย การกาํหนดวสิัยทศัน์ (Vision)  และ
การกาํหนดภารกิจ (Mission)  หรือกรอบในการดาํเนินงานท่ีชัดเจนจะช่วยให้องค์การสามารถ
กําหนดทิศทางในระยะยาว  อีกทั้ งยงัแสดงถึงความตั้ งใจในการดําเนินธุรกิจอีกด้วยภารกิจ 
(Mission)  ในกระบวนการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์นั้น  ขั้นแรกองค์กรจะต้องระบุภารกิจและ
เป้าหมายหลกัท่ีสําคญัของบริษทั  ซ่ึงภารกิจ  หมายถึง  ประกาศหรือขอ้ความของบริษทัท่ีพยายาม
กาํหนดวา่จะทาํอะไรในปัจจุบนั  และกาํลงัจะทาํอะไรในอนาคตและองค์การเป็นองค์การแบบใด 
และจะกา้วไปสู่การเป็นองคก์ารแบบใดทั้งน้ีเพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่
แลว้ขอ้ความเร่ืองภารกิจขององค์การจะประกอบไปดว้ย  ขอ้ความท่ีบ่งบอกถึงคุณค่าทางปรัชญา
สําคญัท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจกระทาํ ซ่ึงแสดงถึงพนัธะของบริษทัท่ีมีต่อเป้าหมายและสอดคลอ้งกบั
คุณค่าของผูบ้ริหาร  นอกจากน้ีแลว้ภารกิจยงัจะสร้างสภาพแวดลอ้มในการกาํหนดกลยุทธ์อีกดว้ย
เป้าหมาย (Gold) คือ การบอกถึงส่ิงท่ีองคก์ารปรารถนาให้เกิดข้ึนในอนาคต และพยามบรรลุ  โดยมี
การกําหนดให้ชัดเจน กระชับ  ตรงจุด และสามารรถวดัได้ ทั้ งน้ีการกําหนดเป้าหมายจะมีการ
กําหนดให้ชัดเจนข้ึนกว่าการกําหนดภารกิจว่าจะต้องทําส่ิงใด  การประเมินองค์การและ
สภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การนั้ นจะ
ประกอบไปดว้ย การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก และการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่า           
การวิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท  (SWOT Analysis) ได้แก่  การวิเคราะห์ จุดแข็ง  (Strength–S)        
การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness–W) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity–O) และการวิเคราะห์ภาวะ
คุกคาม (Threat-T) การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร (Internal Analysis) การวิเคราะห์
ภายในขององค์กรนั้น  จะทาํให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร ช่วยให้ประเมินอดีตและ
แนวโน้มในปัจจุบัน   การวิเคราะห์ภายในสามารถทําได้โดยการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะนําไปสู่
ความสาํเร็จ (Critical Success Factor)  การวิเคราะห์ (Value Chain)  และวิเคราะห์กระบวนการหลกั 
(Core Business Process)  ซ่ึงจะทาํให้องค์การมีความสามารถหลกัท่ีโดดเด่น (Core Competency) 
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จ (Critical Success Factor) สามารถทําได้โดยการ
วเิคราะห์ลกัษณะของกิจการ ตาํแหน่งทางการแข่งขนั สภาพแวดลอ้มทัว่ไป และการพฒันาองคก์าร 
 การวเิคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value Chain) เป็นการพยายามเช่ือมโยงกิจกรรมหลกัและ
กิจกรรมยอ่ยขององคก์าร โดยการพยายามจดักิจกรรมยอ่ยให้สนบัสนุนกิจกรรมหลกั  เพื่อจะสร้าง
คุณค่าท่ีสนองตอบกับค่านิยมของลูกค้า โดยสายงานหลักจะทําหน้าท่ีในการผลิตกิจกรรม
พื้ นฐาน  ประกอบไปด้วย   การนําเข้าว ัตถุดิบ   การผลิตสินค้าและบริการ   การตลาด และ              
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การให้บริการลูกคา้  ส่วนสายงานสนบัสนุนจะทาํหนา้ท่ีในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ การพฒันา
เทคโนโลย ี การการจดัซ้ือวตัถุดิบ  เน่ืองจากการวเิคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยมจะทาํใหอ้งคก์ารไดรั้บรู้ถึง
ค่านิยมของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ทาํให้สามารถวิเคราะห์และเช่ือมโยงค่านิยมของลูกค้าเข้าสู่
กิจกรรมทุกกิจกรรมขององค์กรการวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core Business Process)  และ
ระบบการดาํเนินงาน  เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าท่ีเช่ือมโยงระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบ องคก์ร และ
ลูกค้าเข้าด้วยกัน   โดยมีกระบวนการหลักขององค์กรเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ  และเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ 
 โดยสรุปแลว้การวิเคราะห์ปัจจยัภายในหรือสภาพแวดลอ้มภายในน้ีจะทาํให้ทราบถึง
จุดแข็งหรือจุดอ่อนทางธุรกิจขององค์กร จุดแข็ง :ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การท่ีมี
สมรรถนะเหนือกวา่จุดอ่อน: ลกัษณะหรือองคป์ระกอบขององคก์ารท่ีมีสมรรถนะดอ้ยกวา่เม่ือเทียบ
กบัคู่แข่งการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External Analysis)  สภาพแวดลอ้มภายนอก
ประกอบดว้ย สภาพแวดล้อมทัว่ไป และสภาพแวดลอ้มในการดาํเนินงาน   สภาพแวดลอ้มทัว่ไป 
(General Environment)  เป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีความสําคญั  แต่อาจจะไม่ใช่ส่ิงแวดล้อมท่ีเขา้มา
เก่ียวขอ้งกบัองค์กรโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป มีตวัแบบในการพิจารณาคือ PEST 
Environment ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มดา้นการเมือง (Political Environment-P) สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ 
(Economic Environment-E) สภาพแวดลอ้มดา้นสังคม (Sociological Environment-S) สภาพแวดลอ้ม
ด้านเทคโนโลยี (Technology Environment–T) สภาพแวดล้อมทั่วไปสามารถส่งผลกระทบต่อ
องค์การได ้ ยกตวัอยา่งเช่น  หากรัฐออกกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินธุรกิจ  ก็จะส่งผลดีต่อโอกาส
ในการดาํเนินงานขององค์การ  หรือการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วอาจส่งผลให้สินคา้
หรือบริการมีความล้าสมัยอย่างรวดเร็ว  เป็นต้นสภาพ แวดล้อมในการดําเนินงาน (Task 
Environment) นอกจากน้ี ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์ (Michael E. Poter) ได้เสนอตวัแบบการวิเคราะห์
สภาพการแข่งขัน โดยใช้ตัวแบบท่ี ช่ือ The Five Competitive Force ซ่ึ งจะทําให้ เราทราบ ถึง
สมรรถภาพคู่แข่งท่ีเขา้มาใหม่ ทราบความตอ้งการของผูท่ี้ไดเ้ขา้มาใชบ้ริการ ดงัเช่น ลูกคา้สามารถ
สร้างความร่วมมือกบัผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ การระมดัระวงัไม่ให้ลูกคา้หนัไปใหค้วามสนใจสินคา้ทดแทน 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตวัแบบท่ีช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่งไดเ้ป็นอย่างดีการวิเคราะห์คู่แข่งท่ี
เขา้มาใหม่  (New Entrance)  ผูท่ี้เขา้มาใหม่มีความมุ่งหวงัท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม  หรือมีส่วนแบ่งทาง
การตลาด ดงันั้น จึงเป็นภาวะท่ีคุกคาม ซ่ึงจะมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัอุปสรรคท่ีเขา้มาและภาวะ 
การตอบโตข้ององคก์ารโดยส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อผูท่ี้เขา้มาใหม่ ไดแ้ก่  Economics of  Scale  ความ
ประหยดัท่ีเกิดจากการผลิตจาํนวนมาก (Economies of Scale) ทาํให้คู่แข่งตอ้งมีการผลิตท่ีมีขนาด
ใหญ่พอ จึงจะสามารถต่อสู้กบักิจการเดิมได ้ความแตกต่างของสินคา้  Differentiation  หรือขนาด
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ของทุน Capital Requirement  เน่ืองจากผูท่ี้เข้ามาใหม่จะต้องแบกภาระต้นทุนท่ีสูงมากในด้าน     
ต่าง ๆ  เป็นตน้  เหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งของอุปสรรคสําหรับผูท่ี้เขา้มาใหม่  ซ่ึงนกับริหารจะตอ้งสร้าง
ภาวะการตอบโต ้โดยอาศยัความไดเ้ปรียบดา้นอุปสรรคของผูเ้ขา้มาใหม่ในดา้นต่าง ๆ การวเิคราะห์
ผูซ้ื้อ (Buyer) ผูบ้ริหารในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนจะตอ้งให้ความสําคญักบัลูกคา้ เน่ืองจาก
องค์การจะต้องเผชิญกับอํานาจการต่อรองของลูกค้า ในเร่ืองของปริมาณ  คุณภาพ  และราคา         
การวิเคราะห์ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier)  ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบจะมีความสําคญัเน่ืองจากองค์การจะตอ้ง
เผชิญกบัพลงัการต่อรองของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบเช่นเดียวกบัลูกคา้  ดงันั้น ผูบ้ริหารทั้งองค์การภาครัฐ
และองค์การภาคเอกชนจะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับกับพลังการต่อรองนั้ น การวิเคราะห์สินค้า
ทดแทน (Substitute)  การมีสินคา้หรือบริการทดแทนทาํใหอ้งคก์ารต่าง ๆ จะตอ้งใหค้วามสําคญักบั
คุณภาพของสินค้า  ราคา  และบริการท่ีนําเสนอให้กับลูกค้า  เน่ืองจากการละเลยความสําคัญ
ดงักล่าวจะทาํให้องค์การเสียเปรียบต่อคู่แข่งได้  การวิเคราะห์คู่แข่ง (Rival)  คู่แข่งมีความสําคญั
อยา่งยิ่งท่ีนกับริหารจะตอ้งคาํนึงถึง  เน่ืองจากนกับริหารจะตอ้งใชก้ลยุทธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบ
เหนือคู่แข่งการละเลยหรือไม่ให้ความสําคญักบัคู่แข่งจะหมายถึงความพ่ายแพโ้ดยสรุปแล้วการ
วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกหรือสภาพแวดลอ้มภายนอกน้ีจะทาํให้ทราบถึงโอกาสหรืออุปสรรคทาง
ธุรกิจขององคก์รท่ีจะตอ้งประสบ ซ่ึงโอกาส จะเป็นการผสมผสานระหวา่งเหตุการณ์ เวลา สถานท่ี 
ท่ีมีแนวโนม้วา่จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารมาทาํให้องคก์ารมีสมรรถนะท่ีจะดาํเนินการบางอยา่งท่ี
เหนือกว่าคู่แข่งอุปสรรค: เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ และถา้เกิดข้ึนก็จะทาํความเสียหายให้แก่
องคก์าร 
 การกาํหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) การกาํหนดกลยุทธ์ เป็นการพฒันาแผน
ระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  และ
การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ท่ีไดจ้าการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  โดยองคก์ารจะตอ้งกาํหนด
และเลือกกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะสมกับองค์การท่ีสุด  ผูบ้ริหารต้องพยายามตอบคาํถามว่าทาํ
อยา่งไรองค์การจึงจะไปถึงเป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวไ้ด ้ โดยใช้ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของ
องค์การกําหนดเป็นกลยุทธ์  ทั้ งน้ีจะต้องคํานึงถึงระดับท่ีแตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย   ซ่ึงมี
ทั้งส้ิน 3 ระดบั คือ กลยทุธ์ระดบัองคก์าร (Corporate Strategy) เป็นกลยทุธ์ท่ีครอบคลุมและบ่งบอก
ถึงกลยุทธ์โดยรวมและทิศทาง ในการแข่งขนัขององค์การว่าองค์การจะมีการพฒันาไปสู่ทิศทางใด     
จะดําเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององค์การอย่างไร เช่น            
การดาํเนินธุรกิจแบบครบวงจร  การขยายตวัไปในธุรกิจท่ีไม่เก่ียวข้องกนัเลย  เป็นตน้  ตวัอย่าง
เคร่ืองมือ (Tools) ท่ีช่วยในการกาํหนดกลยุทธ์ในระดับองค์การ เช่น  Boston Consulting Group 
Matrix, McKinsey 7-S Framework  เป็ น ต้น ก ล ยุท ธ์ ระดับ ธุรกิ จ (Business Strategy) เป็ น ก าร
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กาํหนดกลยุทธ์ในระดบัท่ีย่อยลงไป  จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขนัขององค์การกบัคู่แข่ง  และ
ระบุถึงวิธีการท่ีองค์การจะใช้ในการแข่งขัน  มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้
สูงข้ึน  โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีคลา้ยกนัไวด้ว้ยกนั  ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Business Unit-SBU)  เดียวกัน  กลยุทธ์ระดับธุรกิจของ SBU  น้ีจะมุ่งการเพิ่มกําไร (Improving 
Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ใหม้ากข้ึน บางคร้ังจึงเรียกกลยทุธ์ในระดบัน้ีวา่กลยทุธ์
การแข่งขนั (Competitive Strategy)  ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีอยู ่3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผูน้าํดา้นตน้ทุนตํ่า 
(Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และการจาํกดัขอบเขตหรือการมุ่งเน้น
หรือการรวมศูนย ์(Focus Strategy) กลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ (Operational Strategy) เป็นการกาํหนด
กลยุทธ์ท่ีครอบคลุมวิธีการในการแข่งขนัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงาน (Function)  ต่าง ๆ  มุ่งเนน้ให้
แผนกงานตามหนา้ท่ีพฒันากลยทุธ์ข้ึนมา และในการพฒันากลยทุธ์น้ีจะอยูภ่ายใตก้รอบของกลยทุธ์
ระดบัองคก์ารและกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการดาํเนินงานทัว่ไป 
แผนการดา้นทรัพยากรบุคคล และแผนการเงิน เป็นตน้42 
 สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ไวว้่า 
องคป์ระกอบอีกส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ คือการวิเคราะห์ค่านิยมความคาดหวงั
ตลอดจนวฒันธรรมขององค์กรเพราะองค์กรประกอบด้วยกลุ่มบุคคลท่ีมีความคิดหลากหลาย
แตกต่างกันการพิจารณาแนวความคิดของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในองค์กรจึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะ
ดาํเนินการองค์กรประกอบด้วย การท่ีจะดาํเนินการตามแผนเชิงกลยุทธ์ให้ได้ผลนั้นจาํเป็นตอ้ง
คาํนึงถึงขอ้เท็จจริงในการท่ีจะทาํให้แผนนั้นสามารถปฏิบติัไดข้อ้เท็จจริงส่วนหน่ึงท่ีตอ้งคาํนึง คือ
แนวความคิดหรือค่านิยมของคนในองค์กรท่ีมีความแตกต่างกนัในแง่แนวความคิดของกลุ่มต่าง ๆ
และในบางกรณีอาจมีความขดัแยง้หรือมีการเมืองในองคก์ารการบริหารเชิงกลยทุธ์จึงตอ้งคาํนึงถึง
ข้อเท็จจริงในด้านบทบาทและอาํนาจของกลุ่มต่าง ๆ ว่ากลุ่มใดมีอาํนาจและพลังท่ีจะผลักดัน
นโยบายท่ีกาํหนดไวใ้ห้เป็นผลสําเร็จการศึกษาถึงค่านิยมของกลุ่มต่าง ๆ ในองคก์รและการพฒันา
ทิศทางและนโยบายขององค์กรให้สอดคล้องกบักลุ่มคนเหล่านั้น จึงเป็นส่วนหน่ึงของแนวทาง  
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย43 นอกจากน้ี อุทุมพร พชัรารัตน์ ได้สรุปกระบวนการบริหารจดัการ 
เชิงกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการของโรงเรียนประกอบดว้ยขั้นตอนสําคญั 5 ขั้นตอน คือ 

                                                        
 42อนิวชั แก้วจาํนง, กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และนโยบำยธุรกิจ (กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552), 79-82. 

43สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์, กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์, พิมพค์ร้ังท่ี 10 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 
2556), 59. 
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1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT) ของโรงเรียน (Environmental Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกโรงเรียน เพื่อกําหนดโอกาส (Opportunities)  อุปสรรค 
(Threats) จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
เพื่อนาํไปประกอบการกาํหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน จะตอ้งตรวจสอบปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ ผา่นเทคนิคการวเิคราะห์สถานการณ์ของโรงเรียนโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
เพื่อให้โรงเรียนบรรลุภารกิจ (Mission) ดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนให้เหมาะสม
กบัส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สามารถดาํเนินการวางแผนได้อย่างเหมาะสม 2) การกาํหนดทิศทางของ
โรงเรียน (Set Organization Direction) ผูบ้ริหารจะกาํหนดทิศทางของโรงเรียนในรูปของวิสัยทศัน์ 
(Vision) ภารกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ของโรงเรียน (Corporate Objectives) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาํเนินงานและเป็นเป้าหมายในระยะยาว ซ่ึงมีความสําคญัในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมี
การเปล่ียนแปลงความผนัผวนและความซบัซ้อนของการจดัการ อาจทาํให้ผูบ้ริหารให้ความสนใจ
กบัปัญหาในระยะสั้ นจนลืมวตัถุประสงคใ์นระยะยาว จึงจะตอ้งมีการกาํหนดทิศทางโดยจดัลาํดบั
ความสําคญัในความตอ้งการเชิงกลยุทธ์ให้ชดัเจน  3) การกาํหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
เป็นการนาํขอ้มูลของสภาพแวดลอ้ม ทิศทางขององค์กรมากาํหนดกลยุทธ์ซ่ึงเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั กลยุทธ์จึงเป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็น โดยกลยุทธ์
ของแต่ละองคก์รจะถูกกาํหนดตามลกัษณะพื้นฐานขององคก์รนั้น ๆ โรงเรียนจะกาํหนดกลยทุธ์ได้
นั้นจะตอ้งรู้สภาวะของตนเองก่อน การกาํหนดกลยุทธ์สถานศึกษา เป็นชุดทางเลือกหรือวิธีการท่ี
เหมาะสมท่ีสุดภายใตเ้ง่ือนไขของเวลาและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในอนัท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามทิศทางการจดัการศึกษาของโรงเรียน จึงมีความครอบคลุมผลการดาํเนินการทั้งในระดบักลยทุธ์
ระดบัองคก์ร (Corporate strategy) 3.1) กลยุทธ์ระดบัแผนงาน (Business Strategy) และ 3.2) กลยุทธ์
ระดบัโครงการ (Functional Strategy) 4) การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติั เป็นการปฏิบติังานตามกลยุทธ์ 
(Strategic Implementation) โดยจดัระบบงาน การมอบหมายงาน ในการวางแผนปฏิบติังาน เพื่อให้
การนาํกลยุทธ์ไปใช้บรรลุเป้าหมายที่ตอ้งการกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมกระบวน 
การเรียนรู้ การปฏิบัติการแสดงออกทางพฤติกรรม และเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนัเป็นองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจดัโครงสร้าง บุคลากร และการประสานงาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ  และ 5) การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Assessment and Control) คือ   
การตรวจสอบกิจกรรมและผลการดาํเนินงานของโรงเรียน โดยทาํการเปรียบเทียบระหวา่งผลการ
ดาํเนินงานจริงและผลการดาํเนินงานท่ีตอ้งการ ผูบ้ริหารจะตอ้งใชข้อ้มูลเหล่าน้ีเพื่อการแกไ้ขปัญหา
ของโรงเรียน การควบคุมเชิงกลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพได ้ผูบ้ริหารจะต้องไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัท่ี
ชดัเจนทนัที เป็นการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐานของงานติดตามตรวจสอบ ประเมินการตดัสินใจ เป็น



 

 
 

30 

การแกไ้ขให้การดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัขอ้จาํกดัของแต่ละเหตุการณ์ การควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็น
เคร่ืองมือในการตรวจสอบการปฏิบติัการ เป็นกระบวนการในการกาํหนดเกณฑ์และมาตรฐาน
ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน แก้ไขให้การดาํเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือ
ปรับปรุงแผนการดําเนิน งานให้สอดคล้องกับข้อจาํกัดของเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมจริง44

สําหรับ เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo and Peter) ให้ทศันะเก่ียวกับกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategy Process) มี 5 ขั้นตอน ดังน้ีคือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคือการพิจารณาจุดแข็ง
จุดอ่อนภายในองค์กรและปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อองค์กรซ่ึงเป็นเง่ือนไขต่อ
ความสําเร็จขององค์กร 2) การกาํหนดทิศทางขององค์กรคือการนาํพนัธกิจและวตัถุประสงค์ของ
องคก์รมาพิจารณาโดยเนน้ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 3) การกาํหนดกลยุทธ์คือการพิจารณาออกแบบและ
เลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อนาํไปปฏิบติัแลว้ทาํให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ 4) การปฏิบติัตามกล
ยุทธ์คือการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติโดยคาํนึงถึงโครงสร้างองค์กรและวฒันธรรมองค์กรเพื่อ
นาํไปสู่ความสําเร็จ และ 5) การควบคุมกลยุทธ์คือการติดตามผลการปฏิบติังานและประเมินผล
กระบวนการดาํเนินการ45  Michel Robert  ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์ไวใ้นหนังสือ      
e-Strategy  ท่ีอาจแตกต่างไปจากทัว่ ๆ ไปวา่  ขั้นตอนในการสร้างกลยทุธ์จะอยูบ่นพื้นฐานของส่ิงท่ี
เราทาํไดดี้ท่ีสุดแต่ไม่ไดอ้ยูบ่นพื้นฐานของส่ิงท่ีคู่แข่งขนัของเราทาํอยู ่(Not what the others do)  ซ่ึง
แนวคิดน้ีใชไ้ดดี้ทั้งธุรกิจการผลิตและธุรกิจการบริการ มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน  คือ  1) ระบุแรงขบัดนั 
(Driving Force)  ขององค์การท่ีสามารถช่วยให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขนั  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั   
จุดแขง็ท่ีองคก์ารมีอยู ่ เช่น การท่ีองคก์ารมีเทคโนโลยท่ีีแตกต่าง องคก์ารสามารถใชเ้ทคโนโลยีเป็น
ตวันาํสําคญัในการดาํเนินงานได้ เป็นตน้ 2) สร้างกรอบแนวคิดทางธุรกิจอย่างสั้ น ๆ เพื่อแสดงว่า 
จะใชแ้รงขบัดนันั้นอยา่งไร เช่น จะใชเ้ทคโนโลยีนั้นผลิตสินคา้อะไรจะเจาะจงขายยงัภูมิภาคใด 3) ระบุ
ความ เช่ี ย วช าญ ข อ งองค์ก าร (Area of Excellence) ท่ี เราต้องก าร เพื่ อ นํ าม าใช้ส นับ ส นุ น                  
กลยุทธ์  เช่น  อาจจาํเป็นตอ้งปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้สูงข้ึน หรือการสร้างความชาํนาญ
ในการขายและบริการแก่พนักงานขาย เป็นตน้ และ 4) ระบุประเด็นสําคญั (Critical Issues) หรือ
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งและมีความสําคญั  ท่ีอาจจะตอ้งถูกปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง เพื่อให้เอ้ือต่อการนาํ
กลยุทธ์ไปดาํเนินการ เช่น โครงสร้าง (Structure) กระบวนการหรือระบบ (Process/System) ทกัษะ

                                                        
 44อุทุมพร พชัรารัตน์, กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่, 2552 ), 
55. 

45Certo, S.C., and Peter, J.P., Strategic Management: Concepts and Cases, 2nd ed.   
(New York: McGraw-Hill, 2011), 25. 
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และความสามารถ (Skills/Competencies)  ระบบการให้ผลตอบแทน (Compensation) เป็นต้น
อยา่งไรก็ตาม แมว้่าจะมีทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยกลยุทธ์ท่ีสามารถนาํมาพิจารณาใชไ้ดม้ากมาย แต่ยอ่มไม่มี
ทฤษฎีหรือแนวทางจดัการใดใชไ้ดก้บัทุกสถานการณ์  ดงันั้น จึงไม่มีสูตรสําเร็จในการกาํหนดกล
ยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ท่ีสามารถใช้ได้กบัทุกสถานการณ์  แต่อย่างน้อยในการกาํหนดกลยุทธ์นั้น
ควรจะได้พิจารณาเกณฑ์ต่อไปน้ีประกอบด้วย เช่น  เป็นกลยุทธ์ท่ีตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอก   เป็นกลยุทธ์ท่ีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  นอกจากน้ียงัต้องเป็นกลยุทธ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคใ์นระยะยาว ยดืหยุน่ เหมาะสม และเป็นไปได ้
 การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  (Strategy Implementation) การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้ น 
หมายถึงกระบวนการท่ีผูบ้ริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการดําเนินงาน กําหนด
รายละเอียดด้านต่างๆ  เช่น  ด้านงบประมาณ  หรือวิธีการดาํเนินงาน  ซ่ึงกระบวนการน้ีอาจจะ
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายในด้านวฒันธรรม  โครงสร้าง  หรือระบบการบริหาร  เพื่อให้
สามารถดาํเนินการตามกลยุทธ์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 
1) ขั้นตอนของการกาํหนดแผนและการจดัสรรทรัพยากร (Resources Allocation)  2) ขั้นตอนของ
การปรับโครงสร้างองคก์าร ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรองรับการเปล่ียนแปลงของการใชก้ลยุทธ์และการใช้
ทรัพยากร เป็นต้น 3) ขั้นตอนของการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในส่วนของระบบและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล เช่น เร่ืองระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให ้    
การอบรม การกระตุน้ ส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ารทาํงานไดอ้ย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ)  เป็น
ตน้ และ 4) การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์การมีการสร้างวิสัยทศัน์  สร้าง
พนัธกิจข้ึนมาแล้ว แต่ไม่ไดมี้การดาํเนินการก็จะทาํให้เกิดการสูญเปล่า (Waste)  ได ้ เพราะแมว้่า
แผนเหล่านั้นจะเป็นแผนงานท่ีถูกจดัทาํมาอยา่งดี  ผ่านการระดมความคิดมาอยา่งเขม้ขน้เพียงใดก็
ตามหากไม่ลงมือปฏิบติัก็ยอ่มไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมข้ึน 
 ดงันั้น เพื่อทาํให้เกิดผลจึงจาํเป็นตอ้งมีการกระจายแผนไปยงัทุก ๆ ส่วนทัว่ทั้งองคก์าร 
โดยตอ้งสอดประสานกบับทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ  อย่างชัดเจน  และเขา้ใจได ้ ซ่ึงจาก
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)  อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-goals)  กาํหนดเป็น
เป้าหมายประจาํปี (Annual Goals) จากนั้นจะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละโครงการ
เพื่อให้ทราบว่าเป้าหมายของตนเองท่ีชดัเจนนั้นคืออะไร  และควรจะดาํเนินการท่ีเร่ืองใดก่อน ซ่ึง
นอกจากจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานในระดบัล่างสุดเขา้ใจเป้าหมายท่ีไม่คลาดเคล่ือนแลว้  ยงัมีประโยชน์
ต่อกระบวนการในการวดัผลท่ีเหมาะสมดว้ย  ทั้งยงัช่วยให้มีการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
พอดี เพียงเพื่อให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโครงการนั่นเองความสําเร็จขององค์กรนั้ น
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เก่ี ยวข้องกับ ป ระสิท ธิภาพ ในการนํากลยุท ธ์ไป ประยุกต์ป ฏิบัติทั้ ง น้ีผู ้บ ริหารควรมีการ
มอบหมาย และกาํหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบติังาน ส่ิงท่ีสาํคญัในการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั
ให้ประสบผลสําเร็จนั้น  ผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจ  และทกัษะในการปฏิบติังานอย่าง
ถ่องแทก้ารประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)  การควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าท่ี
สําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลกลยุทธ์ท่ีนาํไปปฏิบติั  ทั้งน้ีในการนาํกล
ยุทธ์ไปปฏิบัตินั้ นมักจะเกิดข้อผิดพลาดท่ีต้องการการปรับปรุง เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้ น             
จะก่อให้ เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีตรงตามแผนท่ีได้ตั้ งไว้ การตรวจสอบกลยุทธ์  (Strategic 
Control)  จะมีการวดัผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  มีการกาํหนดเกณฑ์และมาตรฐานโดย
มาตรวดัการดาํเนินงานท่ีเหมาะสมกบัแต่ละองค์การ  ซ่ึงในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและเกณฑ์
การดาํเนินงานของตนเอง  ทั้งน้ีการกาํหนดมาตรฐานควรมีความระมดัระวงัเพื่อใหส้ามารถสะทอ้น
ผลการทาํงานไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมในการติดตาม  ควบคุม  และประเมินผลนั้น  จาํเป็นท่ีจะตอ้งมี
การจดัตั้งหน่วยงานข้ึนมาดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ  ซ่ึงจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบเต็ม
เวลาท่ีสามารถทุ่มเทให้กับการติดตามและประเมินผลได้อย่างเต็มท่ีหน่วยงานน้ีควรอยู่กับฝ่าย
วางแผนท่ีมีผูบ้ริหารในฝ่ายอยู่ในระดับผูบ้ริหารชั้นสูงอย่างไรก็ตามในการดําเนินกลยุทธ์นั้ น
จาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากทุกฝ่ายจึงอาจมีความจาํเป็นในการตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนกลยุทธ์ท่ีประกอบด้วยผูแ้ทนระดับบริหารจากฝ่ายต่าง ๆ  ข้ึนร่วมด้วย46  
ในขณะท่ี เคลเลอร์ (Keller) ไดใ้ห้ทศันะในการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ไวว้า่ ในการบริหารจดัการ
เชิงกลยุทธ์ควรศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในสถาบนัการศึกษาโดยศึกษาและวเิคราะห์ธรรมชาติของ
สถาบันทั้ งในคุณค่าความหวงัปณิธานของสถาบันและองค์ประกอบภายในต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี              
1) บุคคลากรภายในองค์กรได้แก่คณาจารยผ์ูบ้ริหารและบุคลากรอ่ืนต้องวิเคราะห์ว่าในอนาคต
บุคคลากรในองค์กรทุกประเภทจะเป็นอย่างไรทั้งปริมาณและศกัยภาพในการปฏิบติังานลกัษณะ
ผูน้าํเป็นอย่างไรสถาบนัตอ้งการบุคลากรประเภทใดเพิ่มข้ึนประเภทใดตอ้งลดลง 2) งบประมาณ
ไดแ้ก่สถานะทางการเงินของสถาบนัขณะน้ีเป็นอยา่งไรในอนาคตเป็นอยา่งไรแหล่งงบประมาณจะ
ไดจ้ากท่ีใดบา้งการใชจ่้ายในอนาคตจะใชจ่้ายไปในเร่ืองอะไรจาํนวนประมาณเท่าใดค่าธรรมเนียม
การศึกษาจะมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไรระบบค่าตอบแทนจะเป็นอย่างไร 3) ส่ิงอาํนวยความ
สะดวกในอนาคตเป็นอยา่งไรจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของสถาบนัอยา่งไร 4) หลกัสูตรใด
ควรจะขยายหรือเพิ่มหลกัสูตรใดควรปิดหรือผลิตใหน้อ้ยลง และ 5) ลกัษณะทางกายภาพในอนาคต    

                                                        
 46Michel Robert, Strategic Management Formulation, Implementation, and Control 
in a  Dynamic Environment (New York: Haworth Press, 2013), 34-35. 
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ควรจะพฒันาอยา่งไร47  และ เกรก บราวด ์(Greg, Bounds) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศไว ้3 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์เก่ียวกบัคุณค่าของลูกค้าการบริหาร 
ระบบขององค์กรและการปรับปรุง และกระบวนการทาํงานอย่างต่อเน่ือง รายละเอียดในแต่ละ
หวัขอ้มีดงัน้ี 
 1. กลยุทธ์เก่ียวกบัคุณค่าของลูกคา้ หมายถึง แผนของธุรกิจท่ีเสนอคุณค่าสู่ลูกคา้ซ่ึง
รวมถึงคุณลกัษณะของสินคา้การกระจายการขนส่งการบริการและอ่ืน ๆ โดยระบุถึงคุณภาพการวดั
การวางตําแหน่งสินค้าผู ้เก่ียวข้องหลัก และการออกแบบสินค้าเป็นการรวมผลประโยชน์ท่ี         
ลูกคา้จะไดรั้บเม่ือใช้สินคา้และบริการกบัส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งเสียไปโดยพิจารณาใน 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
การกาํหนดคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ และการวดัคุณค่าของสินคา้ 

2.  การบริหารระบบขององค์กร หมายถึง วิธีท่ีจะเสนอคุณค่าแก่ลูกคา้เป็นการรวมถึง
ปัจจยันาํเขา้ต่าง ๆ โดยการใชว้ิธีการทาํงานขา้มสายงานเพื่อช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนกังาน 
(กระบวนทัศน์การบริหารแบบเดิมท่ีใช้ระบบการจดัโครงสร้างแบบลําดับความสําคญัเพื่อให้
พนักงานเป็นผูเ้ช่ียวชาญงานของตน และงานทั้งหมดถูกจดัการได้โดยแต่ละส่วน แต่การทาํงาน 
ขา้มสายงานเป็นการลดขอ้กีดขวางระหว่างหน่วยงาน การจดัการทรัพยากรบุคคลการจาํกดัความ
กฎระเบียบวฒันธรรมและโครงสร้าง 
 3.  การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมีอยูต่ลอดเวลาองคก์รตอ้งมี
การพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และสามารถท่ีจะอยู่รอดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผูบ้ริหารต้องมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยตอ้งพิจารณาในแง่ของโอกาสวิธีการ
ปฏิกิริยาต่อความผิดพลาดมุมมองการตดัสินใจกฎการจดัการอาํนาจหน้าท่ีการมุ่งเน้นการควบคุม
และความมุ่งมัน่48 
 สรุปการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ เป็นกระบวนการท่ีสาํคญัในการพฒันาองคกา์ร ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวข้องในการกาํหนดกลยุทธ์ต้องเขา้ใจในความสัมพันธ์และแนวโน้มความเป็นไปของ
สภาพแวดลอ้ม ภายนอกองคก์ร ทั้งสภาพแวดลอ้มทัว่ไป และสภาพแวดลอ้มในระบบการกาํหนด
กลยุทธ์เป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีสําคญัต่อความสําเร็จ

                                                        
 47Keller, G., Academic Strategy: The Management Revolution in American Higher 
Education (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2013), 77. 

48Greg, Bounds, “Beyond Total Quality Managements: Toward The Baldrige 
Criteria: Non Academic Service Units in a Large University,” Dissertation Abstract International  
55, 4 (October 2010): 224-A. 



 

 
 

34 

ในการดาํเนินการเชิงกลยทุธ์ในแต่ละองคก์ร ทาํใหผู้บ้ริหารสามารถกาํหนดเป้าหมายขององคก์รได ้
ตลอดจนสามารถรู้ถึงทิศทาง ขององค์กรในอนาคต  การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติถือว่าเป็น
ขั้นตอนท่ีมีความยากลาํบากกว่าการจดัทาํกลยุทธ์  ในขั้นตอนน้ีเป็นการถ่ายทอดกลยุทธ์ในระดบั
องคก์รท่ีอยูใ่นแผนกลยทุธ์ไปสู่กลยุทธ์ในระดบัธุรกิจ และกลยุทธ์ระดบัปฏิบติัโดยการกาํหนดเป็น 
โครงการ แผนปฏิบติัการ และงบประมาณเพื่อรองรับ และการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ คือ
กระบวนการซ่ึงผูบ้ริหารไดติ้ดตามกิจกรรม และผูป้ฏิบติังานขององคก์รอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อประเมิน
วา่กิจกรรมนั้น ๆ ไดรั้บการปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  เพื่อประโยชน์ใน
การแกไ้ขและปรับปรุงผลการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 

 

กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกำภิวตัน์ 
 อธิปัตย ์คล่ีสุนทรไดใ้ห้ความหมายของการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวฒัน์
ไวว้่าการบริหารหมายถึงการทาํงานให้สําเร็จแต่จะมีกลวิธีใดบ้างท่ีจะช่วยให้งานสําเร็จได้นั้ น
โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีโลกเสมือนเล็กลง  (Global Village) ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรการผลิตลดลงดว้ยนั้น นกับริหารในระยะหลงั ๆ พยายามใชก้ลยุทธ์และเทคโนโลยี
เพื่อมุ่งบรรลุเร่ือง 3 เร่ือง คือ 1) ใชค้นเท่าเดิมทาํงานไดม้ากข้ึน 2) งานเท่าเดิมแต่ใช้คนนอ้ยลงและ                
3) คุณภาพของงานตอ้งดีเท่าเดิมหรือดีกว่าการจะบรรลุเร่ือง 3 เร่ือง ดงักล่าวนั้น ยุทธศาสตร์ท่ีตอ้ง
คาํนึงถึงคือการใช้ระบบขอ้มูลสารสนเทศ (Information Utilization) เพื่อประกอบการตดัสินใจให้
มากข้ึนแต่ทั้งน้ีตอ้งมีขอ้แมว้า่ขอ้มูลสารสนเทศนั้นๆตอ้งรวดเร็วถูกตอ้งทนัสมยัและใชป้ระยุกตไ์ด้
ปัญหาคือขอ้มูลสารสนเทศบางอยา่งรวบรวมไดง่้ายถา้ครอบคลุมเน้ืองานน้อยแต่บางอยา่งก็ไดม้า
ยากตอ้งอาศยัเวลาสํารวจตรวจสอบวิเคราะห์ก่อนนาํมาใช้ได้ในส่วนน้ีตอ้งอาศยัระยะเวลาและ
ศึกษาว่าขอ้มูลสารสนเทศเร่ืองใดจาํเป็นและครอบคลุมพื้นท่ีใดมากน้อยเพียงใดจากผูบ้ริหารหรือ   
ผูต้อ้งการใชข้อ้มูลดว้ยปัจจุบนัขอ้มูลต่าง ๆ นอกจากจะสามารถเก็บไดใ้นหน่วยความจาํของระบบ
คอมพิวเตอร์แลว้ยงัสามารถเก็บไวใ้น CD-ROM (Compact Disk Read-Only-Memory) ซ่ึงนาํไปใช้
ได้สะดวกรวดเร็วและราคาถูกด้วยการบริหารทางไกล  (High-Tech Administration) ในยุคน้ี
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการติดต่อส่ือสารสะดวก รวดเร็วมาก อยูไ่กลกนัก็สามารถทาํงานเร่ืองเดียวกนั
ได้ประชุมร่วมกันได้ (Teleconference) ดังนั้ นส่ือหลายอย่างอาทิโทรศัพท์มือถือโทรสารวิทยุ
โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายการเช่ือมโยงอุปกรณ์เหล่าน้ี ควรหาไวใ้ชต้ามสมควรเพราะจะช่วย
ประหยดัเวลาเขา้ใจกนัง่ายและสะดวกเร่ืองน้ีปัญหาคือตอ้งมีการจดัระบบระเบียบและเครือข่าย   
การรับส่งให้ดีพอ การหาความรู้ทาํงานกบัระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) ปัจจุบนัระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนสําคญัในการทาํงานสําหรับผูบ้ริหารมากข้ึน ผูบ้ริหารในยุคน้ีควรมีทกัษะ
ทํางานกับระบบคอมพิวเตอร์บางประการ อาทิ การเรียกข้อมูลสําคัญมาใช้ การแก้ไขข้อมูล           
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บางรายการ ฯลฯ ซ่ึงทกัษะดงักล่าวสามารถฝึกอบรมไดภ้ายในเวลาไม่นานนกัโปรแกรมสําเร็จรูป
จาํนวนมากสามารถฝึกฝนใช้ไดโ้ดยใช้เวลาประมาณ  1 สัปดาห์ หลงัจากนั้นเม่ือใช้บ่อย ๆ ทกัษะ
ดา้นน้ีจะพฒันาข้ึนไดก้ารมองการณ์ไกล (Introspection) ดงัท่ีกล่าวกนัว่าผูบ้ริหารและคณะตอ้งมี
วิสัยทศัน์ (Vision) กวา้งไกลไม่นึกแต่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ตอ้งคาดการณ์ในอนาคต  
10 ปี 15 ปี 30 ปี บนฐานของความเป็นจริงในปัจจุบนัผนวกกบัความเปล่ียนแปลงทุกดา้นในอนาคต
จากการคาดเดาเชิงวิทยาศาสตร์ไดใ้กลเ้คียง และมีแนวปฏิบติัท่ีจะไปสู่เป้าหมายหรือความคาดหวงั
ในอนาคตนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน ซ่ึงบางคร้ังจาํเป็นตอ้งอาศยัคนนอกมาช่วยมองหรือช่วยคิดใน   
บางเร่ืองด้วยการใช้หน่วยงาน/องค์กรอ่ืนทาํงาน (Decent Realization) งานบางงานท่ีหน่วยงาน     
อ่ืน ๆ ทาํไดดี้กว่า เน่ืองจากหลายหน่วยงานท่ีตั้งภายหลงัหรืออยู่ในพื้นท่ีเป้าหมายมีวตัถุประสงค์
เฉพาะสามารถทาํงานไดดี้กวา่ปัจจุบนัภาคเอกชนท่ีทาํงานเฉพาะบางเร่ืองไดดี้กวา่ควรไดรั้บโอกาส
ให้ทํางาน  (Privatization) เน่ืองจากคล่องตัวกว่าปรับเปล่ียนได้ง่ายกว่า แต่ทั้ งน้ีควรต้องมีการ
วิเคราะห์ลักษณะงานอย่างรอบคอบ ด้วยแนวคิดพื้นฐานของเร่ืองน้ีคือ การกระจายอาํนาจให้           
ผู ้เหมาะสมรับผิดชอบการจัดรูปองค์กรท่ีทํางานได้ฉับไว  (Organization Development) ให้มี
ลกัษณะขั้นตอนการบงัคบับญัชาไม่ซบัซ้อนนกั องคก์รปัจจุบนัควรตอ้งปรับโครงสร้างองคก์รและ
ปรับวิธีหรือกระบวนการการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัยคุและสมยัน้ี ดว้ยมีนกับริหารบางท่านให้เป็น
องค์กรย่อยหลายองค์กรงานก็จะฉับไว รวดเร็ว และตอบสนองความตอ้งการไดดี้ข้ึน นอกจากนั้น
ระบบสํานักงานอตัโนมติัท่ีเช่ือมโยงกนัได้ทั้งสํานักงาน ควรได้รับการพิจารณาในการปรับปรุง
องค์กรด้วยเสนอว่าองค์กรอาจจัดให้มีความยืดหยุ่น สามารถสนองตอบความต้องการของ
ผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งดี หน่วยงานย่อยควรจะมีความสําคญัทดัเทียมกนั และลกัษณะงานประจาํ
ดงัเช่น เป็นสายงานหลกัและสายงานรองท่ีไม่ค่อยเอ้ือต่อการปรับตวั น่าจะค่อย ๆ หายไป องคก์รใด
ใหญ่มาก อุย้อา้ย ปรับตวัชา้ ก็ควรแยกองคก์รใหเ้ป็นองคก์รยอ่ยหลายองคก์ร งานก็จะฉบัไวรวดเร็ว
และตอบสนองความตอ้งการได้ดีข้ึน นอกจากนั้นระบบสํานักงานอตัโนมติัท่ีเช่ือมโยงกนัไดท้ั้ ง
สํานักงาน ควรได้รับการพิจารณาในการปรับปรุงองค์กรด้วยและการพฒันาบุคลากร  (Personnel 
Development) บุคลากรในหน่วยงานควรได้รับการศึกษา ฝึกฝนอบรมอย่างสมํ่าเสมอ ให้เท่าทนั
ความเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความตอ้งการของหน่วยงาน มิฉะนั้นอาจจะ
ปรับเปล่ียนไดไ้ม่ทนัหรือไม่เหมาะสม การพฒันาบุคลากรมิใช่แนวคิดใหม่ แต่ปัจจุบนัวิธีพฒันา
บุคลากรนั้นอาจจะทาํไดโ้ดยรูปแบบใหม่ทาํใหส้ามารถเขา้ใจวตัถุประสงคข์ององคก์รแนวโนม้ของ
ความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน พื้นฐานการศึกษาท่ีสูงการสร้างความเขา้ใจทาํได้
น่าจะง่ายข้ึน และช่วยปรับตัวให้เข้ากับความเปล่ียนแปลงได้ง่ายข้ึน ในส่วนน้ีการให้โอกาส
บุคลากรไดท้าํงาน การสนบัสนุนให้ไดเ้รียนต่อหรือไดฝึ้กอบรมในระดบัสูงข้ึน รวมทั้งให้โอกาส
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เรียนภาษาท่ีใชใ้นองคก์รสหประชาชาติ เช่น ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษา
อาหรับ ภาษารัสเซีย หรือภาษาของประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อให้เก่งเท่าหรือเกือบเท่าภาษาแม่ของ
แต่ละคนจะช่วยใหรั้บรู้และทาํงานไดดี้ข้ึน49 
 

กำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลศิ 
 

 การบริหารงานใด ๆ ก็ตามจาํเป็นจะต้องมีหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเป็นพื้นฐานการ
บริหารจดัการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศก็เช่นเดียวกนั  เพราะหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีการบริหาร
การศึกษาจะเป็นหลกัหรือเป็นพื้นฐานในการคิด  พิจารณาและตดัสินใจ  แล้วก็จะทาํให้สามารถ
บริหารงานไดอ้ยา่งมีทิศทางไปในทางใดทางหน่ึงท่ีพึงประสงค์  เม่ือจะตดัสินใจก็มีหลกัการ  และ
ทฤษฎีเขา้มาสนบัสนุน  สามารถบริหารงานในภารกิจหนา้ท่ีท่ีตนกระทาํอยูอ่ยา่ง  ชาญฉลาด มีความ
แนบเนียนในการปฏิบติัให้งานนั้ นดาํเนินไปได้โดยราบร่ืน บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ท่ี
กาํหนดไว ้การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพคือ การบริหารท่ีมีผูบ้ริหารเพียงคนเดียวในองคก์ร (Division 
of Labor) มีการกาํหนดมาตรฐานทาํงานท่ีชัดเจน (Standardization) มีเอกภาพในการบงัคบับญัชา 
(Unity of Command) มีการกระจายอาํนาจและความรับผิดชอบให้แก่ผูร่้วมงาน (Delegation of 
Authority and Responsibility) มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู ้รับผิดชอบให้แก่ผู ้ร่วมงาน 
(Division of  Labor) มีการกาํหนดมาตรฐานการทาํงานท่ีชดัเจน (Span of Control) มีการมอบหมาย
การควบคุมดูแลท่ีเหมาะสม (Stability) เปิดโอกาสให้มีการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ในองค์กรได ้
(Flexibility)   สามารถทําให้คนในองค์กรเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย (Security)  มีการ
ยอมรับนโยบายส่วนบุคคลท่ีมีความสามารถ (Personnel  Policy)  มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ทั้งส่วนบุคคลและองคก์ร (Evaluation) 
 การบริหารจดัการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศหรือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยู่กบั
ผูบ้ริหารโรงเรียน เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารโรงเรียนจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทบทวนบทบาทหน้าท่ี
และพฒันาสมรรถนะดังน้ี เป็นผูก้าํหนดทิศทางการบริหาร (Direction  Setter)  มีความสามารถ
กระตุ้นคน (Leader  Catalyst)  ต้องเป็นนักวางแผน (Planner)  ต้องเป็นผูมี้ความสามารถในการ
ตดัสินใจ (Decision  Maker)  ตอ้งมีความสามารถในการจดัองคก์ร (Organizer)  ตอ้งเป็นผูก่้อให้เกิด
การเปล่ียนแปลง (Change Manager) ต้องเป็นผู ้ให้ความร่วมมือ (Coordinator) ต้องเป็นผู ้ติดต่อ 
ส่ือสารท่ีดี (Communication) มีความสามารถในการท่ีจะตอ้งเป็นผูแ้ก้ปัญหาขดัแยง้ในองค์กรได ้

                                                        
 49อธิปัตย ์คล่ีสุนทร, ยุทธศำสตร์กำรบริหำรในยุคโลกำภิวัฒน์, เขา้ถึงเม่ือ 5 มิถุนายน 
2554, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.moe.go.th/main2/article/article_atipat/cyber_manage.htm.  
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(Conflict  Manager)  ตอ้งสามารถบริหารปัญหาต่าง ๆ  ได ้(Problem  Manager)  ตอ้งรู้จกัวิเคราะห์
และจดัระบบงาน (System  Manager)  ตอ้งมีความสามารถในดา้นวชิาการทั้งการเรียนและการสอน
(Instructional Manager) ต้องมีความสามารถบ ริหารงานบุ คคล (Personnel  Manager)  ต้องมี
ความสามารถบริหารทรัพยากร (Resource  Manager)  ตอ้งมีความสามารถในการประเมินผลงาน 
(Appraiser)  ตอ้งมีความสามารถในการประชาสัมพนัธ์ (Public  Relater)  ตอ้งสามารถเป็นผูน้าํใน
สังคมได ้(Ceremonial  Head) นอกเหนือจากน้ีความสามารถของผูบ้ริหารแลว้ยงัมีทฤษฎีการบริหาร
การศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ  ไดแ้ก่ ทฤษฎีกาํหนดรูปแบบใหม่ มีสามองคป์ระกอบ แทนท่ีจะมีสอง
องค์ประกอบดังทฤษฎีของ เฮอร์ซเบิร์ก ด้วยการเพิ่มองค์ประกอบท่ีสามเข้าไป ได้แก่ Ambient 
หมายถึง ส่ิงแวดลอ้ม Ambient  น้ีมีส่วนประกอบท่ีกล่าวถึงบ่อย ๆ  ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีทาํให้พึงพอใจและ
ส่ิงท่ีทาํให้ไม่พึงพอใจ  ส่ิงกระตุน้ในฐานะกลุ่มท่ีตอบสนองต่อความพึงพอใจในการทาํงานมากกวา่
ความไม่พึงพอใจต่อการทาํงาน การขาดแคลนตวักระตุน้ก็อาจเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่พึงพอใจ      
ก็ได้ องค์ประกอบของ Ambient นั้ นมีอยู่ 5  ประการด้วยกัน คือ เงินเดือน โอกาสท่ีจะได้เจริญ       
งอกงาม โอกาสท่ีจะเสียง ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา และสถานภาพทฤษฎี บรรยากาศ  
อลนั บราวน์ ไดเ้สนอกลยุทธ์สองประการสําหรับเปล่ียนแปลงบรรยากาศของโรงเรียน  ประการแรก 
ไดแ้ก่ กลยุทธ์ดา้นคลินิก และประการท่ีสอง ไดแ้ก่ กลยทุธ์ท่ีมุ่งความเจริญงอกงามเป็นศูนยก์ลางทั้ง
สองกลยทุธ์ต่างก็ไม่ไดเ้ป็นตวัเลือกแก่กนัและกนั  แต่สามารถใชด้ว้ยกนัทั้งสองกลยทุธ์ต่างก็มีความ
จาํเป็นต่อการเปล่ียนแปลง  กลยุทธ์ดา้นคลินิกเน้นท่ีธรรมชาติของความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มย่อย
ในโรงเรียน มุ่งดูท่ีความรู้ขององคก์รต่อจากนั้นก็วิเคราะห์บรรยากาศขององคก์ร  กาํหนดลาํดบัขั้น
ความสาํคญัของการปฏิบติัการและวางแผนดาํเนินการ  เม่ือปฏิบติัสําเร็จแลว้ก็มีการประเมินผลงาน
นั้นในขณะท่ีกลยุทธ์มุ่งความเจริญงอกงามเป็นศูนยก์ลางนั้นเนน้ท่ีการพฒันาของเอกตับุคคลทฤษฎี
อาํนาจและความขดัแยง้ในสถานศึกษา ของวิตเตอร์  บอลด์ริดจ ์ ทฤษฎีความขดัแยง้เน้นท่ีการแยก
ส่วนของระบบสังคมออกเป็นกลุ่มผลประโยชน์ ซ่ึงแต่ละกลุ่มต่างก็มีเป้าประสงค์ท่ีต่างกัน
ออกไป และแต่ละกลุ่มต่างก็พยายามท่ีจะได้เปรียบอีกกลุ่มหน่ึงและทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
แรงจูงใจ  ส่ิงจูงใจ และความพึงพอใจ  ทฤษฎีท่ีกล่าวถึงแรงจูงใจในการทํางาน  ส่ิงจูงใจใน
องค์กร  ความพึงพอใจในงาน  ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงาน ได้แก่  ทฤษฎีวุฒิภาวะของ        
อากิริส   ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์  ทฤษฎีสององคป์ระกอบของ เฮอร์ซเบิร์ก ทฤษฎีการก่อ  
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ตวัใหม่ (Reformulated  Theory)  ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy  Theory)50 การบริหารจดัการ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  มีความจาํเป็นต้องอาศยั หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษา เพื่อปรับการบริหารสถานศึกษาสู่การบริหารเชิงระบบท่ีเรียกวา่ IPP  CONTEXT   ตาม
กระบวนการผลิตทางการศึกษา  ดงัน้ี 
 
 
 

 
 

 
 

    เด็กและเยาวชน                            กระบวนการเรียนการสอน                           ผูส้าํเร็จการศึกษา 
                                                  ตามหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียน 
 

 สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์ ไดก้ล่าวถึงโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศวา่จะตอ้งเป็นโรงเรียนท่ีมี
การบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพในเร่ืองต่อไปน้ี 1) มีความเป็นผูน้าํระดบัมืออาชีพผูบ้ริหาร
ตอ้งมีความมัน่คง 2) มีความมุ่งหวงัใช้ยุทธศาสตร์การบริหารท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเป็น       
มืออาชีพระดบัแนวหน้า 3) มีเป้าประสงค์และวิสัยทศัน์ร่วมกนั  4) มีวตัถุประสงค์ท่ีเป็นเอกภาพ      
5) มีการปฏิบติัอยา่งคงท่ีสมํ่าเสมอเป็นลกัษณะขององคก์รแห่งความร่วมมือ  6) มีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 7) มีบรรยากาศท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยส่ิงแวดล้อมในการทางานดึงดูดใจ 8) มีการ
เรียนการสอนท่ีเขม้แข็งกาํหนดเวลาเรียนไวสู้งเน้นความสําเร็จ 9) มีการสอนท่ีมีความมุ่งหมาย   
การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพวตัถุประสงค์ชัดเจนจดับทเรียนอย่างมีรูปแบบมีการปฏิบติัท่ี
ปรับตวัยดืหยุน่ 10) มีความคาดหวงัโดยรวมสูง 11) มีความทา้ทายทางปัญญา 12) มีการเสริมแรงใน
เชิงบวก  13) มีระเบียบกฎเกณฑ์ ท่ีชัดเจนและเป็นธรรม  14) มีข้อมูลย้อนกลับมีการติดตาม
ความก้าวหน้าติดตามการปฏิบติังานของผูเ้รียนประเมินผลการปฏิบติังานของโรงเรียนส่งเสริม
ความรับผิดชอบของผูเ้รียนส่งเสริมให้ผูเ้รียนเคารพนับถือตนเองส่งเสริมความรับผิดชอบตาม
ตาํแหน่งหน้าท่ีควบคุมการปฏิบติังาน 15) มีความร่วมมือระหว่างบา้นและโรงเรียนผูป้กครองมี  
ส่วนร่วมในการเรียนของผูเ้รียน และ 16) มีการจดัการเรียนท่ีเป็นระบบใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

                                                        
               50จรูญ วฒันา, ร่วมกันสรรค์สร้ำงคุณภำพโรงเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ (กรุงเทพฯ :              
สุวริียสาส์น, 2553), 29-31. 
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INPUT PROCESS PRODUCT 



 

 
 

39 

สําคัญสาหรับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาแต่ละแห่ง51 ทั้ งหมดท่ีกล่าวในเบ้ืองต้นนั้ น
สอดคลอ้งกบัท่ีสมศกัด์ิดลประสิทธ์ิท่ีกล่าววา่โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศจะแสดงออกให้เห็นถึง “มิติ
แห่งคุณภาพ (Quality Dimensions)” ในด้านต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีกล่าวคือ 1) มีความสามารถในการจดั
การศึกษา (Performance)โรงเรียนมีความสามารถท่ีจะจดัการศึกษาได้มาตรฐานตามท่ีมุ่งหวงัและ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  2) โรงเรียนมีลักษณะพิเศษ   (Features) เป็นลักษณะท่ี
โรงเรียนจดัข้ึนเพิ่มเติมจากการจดัการศึกษาปกติเช่นมีบริเวณท่ีสะอาดร่มร่ืนส่ือการสอนทนัสมยัจดั
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน   3) บุคลากรเป็นท่ีเช่ือถือไวใ้จได้ (Reliability) ทั้งผูบ้ริหารเป็นท่ีเช่ือถือไดว้่ามี
การบริหารจดัการท่ีดีมีภาวะผูน้าครูทาหน้าท่ีทาการสอนเป็นท่ีเช่ือถือไวใ้จไดเ้ป็นครูมืออาชีพ  4) 
โรงเรียนสามารถทาํตามท่ีประกาศหรือตกลงไวก้บัผูเ้รียนหรือผูป้กครอง (Conformance) รวมทั้งทา
ตามกฎเกณฑ์ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 5) โรงเรียนใช้ส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพอาคารสถานท่ีมัน่คงถาวร           
(Durability) สามรรถใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มศกัยภาพเหมาะกับวยัสะดวกและ
ปลอดภัย และ 6) ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมบริการนักเรียนผูป้กครองชุมชน (Service 
Ability) เช่น เป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจมีสนามกีฬาหอประชุม ฯลฯ รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย    
นาํมาปรับปรุงแกไ้ข52 สําหรับผูบ้ริหารตอ้งมีบทบาทในการสร้างโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศส่ิงท่ีตอ้ง
พิจารณาคือ คุณภาพของโรงเรียน เป็นประเด็นปัญหาหน่ึงท่ีสังคมไทยกาํลังให้ความสําคญัใน
อนัดบัตน้ ๆ กระทรวงศึกษาธิการ กาํลงัพยายามท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนดว้ยการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายแม่บทท่ีจะช่วยพฒันา
คุณภาพโรงเรียน และเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขวิกฤตในเร่ืองคุณภาพการศึกษาโดยรวม       
ซ่ึงผูท่ี้มีบทบาทสําคญัต่อการแกไ้ขปัญหาและพฒันาโรงเรียน ก็คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนนัน่เอง ดงัเช่น
สงบประเสริฐพนัธ์ไดก้ล่าวไวว้่า ผูน้าํสถานศึกษาทุกระดบัมีบทบาทความรับผิดชอบอย่างสําคญั
ตั้ งแต่ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู ้อานวยการ เพราะเป็นผู ้ท่ี มีอาํนาจสูงสุดในโรงเรียนทั้ งในการ
สร้างสรรค์และในการทาํลาย จากความสําคญัในบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีบทบาทต่อ
องค์กร จึงอาจกล่าวไดว้่าความเป็นเลิศของโรงเรียนจะบงัเกิดข้ึนไดห้รือไม่ อย่างไรนั้น “ผูบ้ริหาร
โรงเรียน” จะเป็นตวัแปรสําคญัท่ีจะสรรค์สร้างให้บงัเกิดคุณภาพข้ึนได้ภายใต้กลไกหรือระบบ
บริหารจดัการขององค์กรนั้น ๆ เป็นสําคญั ในยุคโลกาภิวตัน์ความรู้คืออาํนาจ ดังนั้น ผูบ้ริหาร

                                                        
51สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ์, “การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ,” ข่ำวนักบริหำร (กรกฎาคม-

กนัยายน 2551): 17-22. 
52สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ, “โรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศ,” วำรสำรสถำบันพัฒนำผู้บริหำร

กำรศึกษำ (ธนัวาคม 2553-มกราคม 2554): 10-12. 
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โรงเรียนในยุคปัจจุบนัจะตอ้งสร้างภาพพจน์ใหม่ให้เป็นผูน้าํทางวิชาการมีหนา้ท่ีในการนาํแนวคิด
ใหม่ ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ต้องทําตัวเป็นผูจุ้ดประกาย
ความคิดในการพฒันาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียนผู ้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จะต้องนําให้
บุคลากรในโรงเรียนไดต้ระหนกัและให้ความสําคญัทั้งงานวิชาการงานวิจยั และศึกษาหาความรู้53 
นอกจากน้ี สุพล วงัสินธ์ิ ได้กล่าวถึง การสร้างและพฒันาคุณภาพของโรงเรียนเพื่อก้าวสู่ความ    
เป็นเลิศไวว้า่ เป็นบทบาทภารกิจของผูบ้ริหารโดยตรง ผูบ้ริหารโรงเรียนคือ ผูน้าํความเป็นเลิศมาสู่
โรงเรียนโดยค่อย ๆ กาํหนดระดบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนให้สูงข้ึนเร่ือย ๆ ทั้ง
มาตรฐานของตนเองและมาตรฐานท่ีใช้กบัผูอ่ื้นการพฒันาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศจะตอ้งกาํหนด
นโยบายและสร้างบรรยากาศการบริหารไปพร้อม ๆ กนั ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะความสามารถพื้นฐาน
สําคญั 6 ประการ คือ 1) มีความคิดสร้างสรรค์ลึกซ้ึง 2) การมีความรู้สึกไว 3) การมองการณ์ไกล       
4) การเปล่ียนแปลงได้ 5) การมุ่งมัน่ และ 6) การอดทนทั้งหมดเป็นบทบาทสําคญัของผูบ้ริหาร
โรงเรียนต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อสร้างโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

กระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
 โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ (Quality School) จะมีรูปแบบกระบวนการบริหารจดัการศึกษา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศท่ีมีลกัษณะการบริหารจดัการท่ีมีระบบขั้นตอนสามารถวิเคราะห์ควบคุม
กาํกบัติดตามตรวจสอบไดแ้ละประเมินผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นระบบขั้นตอนสามารถ
นาํผลงานมาเปรียบเทียบได้  สมโภชน์ นพคุณ ไดน้ําเสนอรูปแบบของการบริหารโรงเรียนมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ซ่ึงไดป้รับประยุกตม์าจากรูปแบบของการบริหารรัฐกิจและภาครัฐหรือส่วนราชการ
จากผลการการวิเคราะห์ศึกษาวิจยัตามหลกัสูตรผูบ้ริหารระดับสูง ซ่ึงตวัแบบของกระบวนการ
ดงักล่าวน่าจะนาํมาปรับใชไ้ดก้บัการสร้างระบบบริหารโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศได ้ซ่ึงรูปแบบ
ดงักล่าวจะประกอบไปดว้ยปัจจยัหลกั 9 ประการ ดงัแสดงใหเ้ห็นจากภาพท่ี 2 ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 

                                                        
53สงบ ประเสริฐพนัธ์ุ, ร่วมกันสรรค์สร้ำงคุณภำพโรงเรียน (กรุงเทพฯ: สุวีริยสาส์น, 

2553), 5-7. 
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8. 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2   กระบวนการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  
 จากองคป์ระกอบทั้ง 9 ประการ ตามแผนภูมิสามารถอธิบายสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การบริหาร-ผูน้ํา (Management-Leadership) ผูบ้ริหารหรือผูน้ําเป็นองค์ประกอบ
สําคัญของความเป็นผูน้ําองค์กรเพื่อสร้างระบบการบริการท่ีดีแก่นักเรียนและเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆใหด้าํเนินไปดว้ยดีมีประสิทธิภาพ 
 2. การบริหารคน  (Staff Management) เป็นระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลใน
โรงเรียนเพื่อส่งผลให้ผู ้ปฏิบัติงานคือ ครูอาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบติังานการจดัการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย 
 3. นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร  (Policies and Strategies) เป็นการกําหนดและ
พฒันาวิสัยทศัน์จุดประสงค์ของการดาํเนินตามพนัธกิจองค์กร (Mission Statement) และนโยบาย
กลยทุธ์ในการดาํเนินการพฒันาการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 4. การจดัการทรัพยากรในการปฏิบติังานในโรงเรียน (Resources Management) เป็น
การจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้บงัเกิดประสิทธิภาพและคุม้ค่า เป็นการลดการสูญเสียทรัพยากรโดย
เปล่าประโยชน์มีระบบวิธีการจัดการข้อมูลข่าวสารท่ีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
โรงเรียน 
 5.  กระบวนการปฏิบัติงาน  (Processes) โรงเรียนมีการจดัทาํโครงการท่ีสะท้อนถึง
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัและมีกระบวนการท่ีสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัเป็นระบบโครงสร้างรูปแบบใหม่ท่ี

1. การ
บริหารและ

ผูน้าํ 

2. การบริหารคน 

 
 

3. นโยบายและกลยทุธ์
การบริหาร 

4. การจดัการทรัพยากร 

5. 
กระบวนการ
ปฏิบติังาน 

6. ความพึงพอใจ
ของครู 

7. ความพึงพอใจ
ของนกัเรียน
ผูป้กครอง 

8. ผลกระทบต่อ
สงัคม/ทอ้งถ่ิน 

9. ผลของการ
บริหาร
คุณภาพ

โรงเรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

ปัจจยั  (Enablers) ผลลพัธ์  (Results) 
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ส่งผลต่อกระบวนการทาํงานจะมุ่งในเร่ืองประสิทธิภาพในการบริการแก่นักเรียนและผูป้กครอง        
ผูซ่ึ้งมีความตอ้งการ (Demand) หลากหลาย 
 6. ความพึงพอใจของครูและบุคลากรในโรงเรียน  (Staff Satisfaction) ซ่ึงเป็นผลมา
จากองคป์ระกอบทั้ง 5 ประการขา้งตน้ ก่อใหเ้กิดเป็นผลงานเกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย 
 7. ความพึ งพ อใจของลูกค้า  (Customer Satisfaction) ซ่ึ งหมายถึงนัก เรียน  และ 
ผูป้กครองชุมชนเป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบติัหรือการบริการขององคก์รซ่ึงหมายถึง โรงเรียน 
 8. ผลกระทบต่อสังคมทอ้งถ่ิน (Impact on Society) ผูบ้ริหารตอ้งวิเคราะห์จากทอ้งถ่ิน
สังคมไดม้องโรงเรียนเป็นอย่างไรท่ีส่งผลต่อระบบการบริหารจดัการและผลผลิตท่ีส่งผลต่อสังคม
นั้น ๆ 
 9. ผลลพัธ์จากการบริหารจดัการ (Results) เป็นผลรวมทั้งหมดขององค์ประกอบทั้ง    
8 ประการท่ีกล่าวมาทั้งหมดและเป็นไปตามท่ีคาดหวงับรรลุผลสัมฤทธ์ิโดยการประเมินตรวจสอบ54 

ท่ีกล่าวมาเป็นองคป์ระกอบสําคญัของโรงเรียนท่ีจะดาํเนินบทบาทหนา้ท่ีของการเป็น
โรงเรียนท่ีมีคุณภาพกา้วสู่ความเป็นเลิศของระบบการบริหารจดัการซ่ึงเป็นรูปแบบกระบวนการท่ี
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัอย่างไรก็ตามการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศจาํเป็นตอ้งนาํผลสําเร็จไป
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีสูงกวา่ (Benchmarking) เพื่อการพฒันาปรับปรุงใหมี้คุณภาพสูงยิง่ ๆ ข้ึนไป 

 

กำรบริหำรในรูปแบบต่ำง ๆ ทีมุ่่งสู่ควำมเป็นเลศิ 
 เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงแนวทาง
ในการบริหารจดัการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดงัน้ี 
 เกณฑค์วามเป็นเลิศดา้นการศึกษาตามรูปแบบ MBNQA  

MBNQA เป็นรางวลัแห่งชาติท่ีนาํแนวคิด TQM มาใช้เพื่อประเมินองค์กรต่างๆและ
มอบรางวลัท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดต้ราเป็นกฎหมายเม่ือวนัท่ี  20 สิงหาคม ค.ศ. 1987 เพื่อมอบ
ให้แก่องคก์รใดก็ตามท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการบริหารจดัการ55ซ่ึงมีทั้งประเภทการผลิตธุรกิจขนาด
เล็กและการบริการและประเภทการดูแลสุขภาพสตีเฟน  (Stephen) กล่าวว่าปัจจุบนั MBNQA เป็น
หน่ึงในปัจจยัเร่งท่ีมีอิทธิพลสําคญัมากท่ีสุดต่อระบบคุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออาจ

                                                        
54สมโภชน์  นพคุณ , กำรบริหำรงำนสู่ควำมเป็นเลิศ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน , 2552),       

15-16. 
 55Gibson, James L., John MIvancevich, and James H. Donnelly, Organization,        

6th ed. (Texas: Business Publication, 2010), 695. 
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การใหค้วามสาํคญักบับุคลากร
และหน่วยงานยอ่ย 

รวมทั้ งโลกก็ว่าได้ และท่ีสําคัญยิ่งไปกว่านั้ นคือ เกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประเมินศักยภาพ
สมรรถภาพเพื่อให้รางวลัเป็นกรอบท่ีเสริมให้เกิดการผสานระหวา่งหลกัการของระบบคุณภาพกบั
การนาํไปปฏิบติัจริงในองค์กรทั้งหลายไดเ้ป็นอย่างดี56 ประเภทองค์ประกอบหลกัและค่าคะแนน
การตรวจสอบความเป็นเลิศในการดาํเนินงานดา้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 7 ประเภทองค์ประกอบ 
(Baldrige National Quality Program) ได้แก่ ภาวะผูน้ําการวางแผนกลยุทธ์การให้ความสําคญักับ
นกัเรียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและตลาดสารสนเทศและการวิเคราะห์การให้ความสําคญักบับุคลากร
และหน่วยงานยอ่ยการบริหารกระบวนการและผลการดาํเนินงานซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัดงัแสดงใน
ภาพท่ี 357

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3   ความสัมพนัธ์ของประเภทองคป์ระกอบหลกัทั้ง 7 ประเภทของ MBNQA  
ท่ีมา:  Baldrige National Quality Program, Malcolm Baldrige National Quality: Education  
Criteria for Performance Excellence (Gaitherburrg: National Institute of Standard and  
Technology, 2011), 11. 
                                                        

 56Stephen, Mathews, Benchmarking the NAAC Accreditation Model (INQAAHE 
2001 Conference on Quality, Standards and Recognition, 2010), 3. 
 57Baldrige National Quality Program, Malcolm Baldrige National Quality: 
Education Criteria for Performance Excellence (Gaitherburrg: National Institute of Standard 
and Technology, 2011), 5. 

สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 

การวางแผน
กลยทุธ์ 

ภาวะผูน้าํ 

การใหค้วามสาํคญักบันกัเรียน         
ผูมี้ส่วนไดเ้สียและตลาด 

การบริหาร 
กระบวนการ 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

สารสนเทศและการวเิคราะห์ 
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 จุมพล ระบอบ ไดส้รุปจากภาพ  1 ไวว้่าภาพ 1 ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของ
ประเภทองค์ประกอบหลกัทั้ง 7 ประเภทของ MBNQA โดยท่ีภาวะผูน้าํการวางแผนกลยุทธ์และ 
การให้ความสําคญักบันกัเรียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและตลาดเป็นส่วนท่ีแสดงถึงสามเหล่ียมการนาํ
ซ่ึงความสําคัญของการผสานทั้ ง  3 หมวดน้ี คือ ผู ้นําสถานศึกษาจะต้องกําหนดทิศทางของ
สถานศึกษาให้ชัดเจนพร้อมหาโอกาสในอนาคตอยู่เสมอ ซ่ึงก็คือบทบาทสําคญัของการวางแผน   
กลยุทธ์ทั้งน้ีตอ้งมุ่งเน้นไปยงันักเรียนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและตลาดด้วยเพราะหากไม่ทาํเช่นนั้น
สถานศึกษาก็จะเสียทิศทางในการดาํเนินงาน การมุ่งเนน้ท่ีทรัพยากรบุคคลการบริหารกระบวนการ
และผลการดาํเนินงานของสถานศึกษาเป็นส่วนท่ีแสดงถึงสามเหล่ียมแห่งผลลพัธ์  ทั้งน้ีพนักงาน
และกระบวนการของสถานศึกษานั้นจะเป็นส่วนท่ีทาํให้งานต่าง ๆ บรรลุผลสําเร็จส่งให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิต่อการดาํเนินงานทางธุรกิจของสถานศึกษา สารสนเทศ และการวิเคราะห์จะเป็นส่วน
สนบัสนุนของระบบขา้งตน้ และเพื่อการสร้างฐานของขอ้มูลลกัษณะสาํคญั 
 ค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบของเกณฑ์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาตามรูปแบบ 
MBNQA เป็นส่วนหน่ึงของการตรวจประเมินท่ีเน้นเป้าหมายซ่ึงประกอบด้วยค่าคะแนนและ       
แนวทางการให้คะแนน ดงันั้น การกาํหนดค่าคะแนนแต่ละองค์ประกอบจึงมีความแตกต่างกัน    
เพื่อแสดงถึงความสําคัญในแต่ละองค์ประกอบ (Baldrige National Quality Program, 2001: 10) 
รายละเอียดของค่าคะแนนดงัน้ี 
 

49 องคป์ระกอบ ค่าคะแนน 
1. ภาวะผูน้าํ 120 
2. การวางแผนกยทุธ์ 85 
3. การใหค้วามสาํคญักบันกัเรียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและตลาด 85 
4. สารสนเทศและการวเิคราะห์ 90 
5. การใหค้วามสาํคญัแก่บุคลากร 85 
6. การบริหารกระบวนการ 85 

 

ท่ีมา:  Baldrige National Quality Program, Malcolm Baldrige National Quality: Education  
Criteria for Performance Excellence (Gaitherburrg: National Institute of Standard and  
Technology, 2011), 11. 
 

 สรุปได้ว่าค่าคะแนนองค์ประกอบหลักของเกณฑ์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาตาม
รูปแบบ MBNQA คือ ภาวะผูน้าํ 120 คะแนน การวางแผนกลยุทธ์ 85 คะแนน การให้ความสําคญั
กบันักเรียน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและตลาด 85 คะแนน สารสนเทศและการวิเคราะห์ 90 คะแนน   
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การให้ความสําคญักบับุคลากรและหน่วยงานยอ่ย 85 คะแนน การบริหารกระบวนการ 85 คะแนน 
และผลดาํเนินงาน 450 คะแนน 
 

กำรบริหำรตำมวตัถุประสงค์ 
 การบริหารตามวตัถุประสงค์ (Management by Objectives) ซ่ึงใช้คาํย่อว่า MBO เป็น
แนวคิดการบริหารอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากวงการบริหารเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยเรียกช่ือแตกต่างกันไป เช่น การบริหารโดยมุ่งต่อผลงาน 
(Management by Results by Objectives and Results) เป็นตน้การบริหารเชิงวตัถุประสงค์เร่ิมนาํใช้
ในองคก์รธุรกิจเอกชนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษ MBO มิไดเ้ป็นของใหม่เสีย
ทีเดียว เพราะ ปีเตอร์ดรัคเคอร์ (Peter Drucker) ได้คิดค้นนํามาใช้ตั้ งแต่ปี ค.ศ.1950 เจ้าตาํรับท่ี      
โด่งดงัของสหรัฐอเมริกาในเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ จอร์จ เอส. ออดิออร์น (George S. Odiorne) ส่วนเจา้ตาํรับ
ขององักฤษคือ จอห์น ดบับลิว. ฮมัเบิล (John W. Humble) ต่อมามีนกัวิชาการไดเ้ขียนตาํราเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีมากข้ึน ท่ี รู้จักกันมาก ได้แก่ แบทเทน (J.B. Batten) วอลเตอร์วิลค่ สตรอม (Walter S. 
Wilkstrom) จอร์จ (George) มอร์ริเซย์ (Morrisey) และวิลเล่ียม เจ. เรดดิน (William J. Reddin)     
เป็นตน้ ความหมายของการบริหารโดยยึดวตัถุประสงค์  จอร์จ เอส. ออดิออร์น ไดใ้ห้ความหมาย   
ไวว้่าการบริหารตามวตัถุประสงค์เป็นระบบบริหารท่ีผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงและระดบัรองของ
หน่วยงานร่วมกนักาํหนดเป้าหมายการทาํงาน และขอบเขตความรับผดิชอบของงานแต่ละคนในแง่
ของผลสาํเร็จท่ีคาดวา่จะได ้โดยใชผ้ลสําเร็จดงักล่าวน้ีเป็นแนวทางของการทาํงานในหน่วยงานและ
ให้ มีการประเมินผลการปฏิบติังานของสมาชิกแต่ละคนในหน่วยงานดว้ยจอห์น ดลับลิว. ฮมัเบิล 
ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารตามวตัถุประสงค์ว่า MBO เป็นระบบท่ีมีลกัษณะเคล่ือนไหวอยู่
เสมอ ซ่ึงผสมผสานความตอ้งการต่าง ๆ ขององคก์ร เพื่อให้องคก์รบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค ์
(คือมีกาํไรและขยายกิจการใหญ่โตข้ึน) พร้อมกบัความจาํเป็นของหัวหน้าท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม    
ในเร่ืองดงักล่าว และขณะเดียวกนัก็พฒันาตนเองด้วยจากความหมายของ MBO ดงักล่าวขา้งตน้  
อาจสรุปไดว้่า MBO เป็นระบบการบริหารรูปแบบหน่ึงท่ีมีการกาํหนดวตัถุประสงคร์วมทั้งระบบ
ขององค์กร โดยมีการวางแผนและจดัลาํดับความสําคญัของงานท่ีจะต้องดาํเนินการด้วยความ
ร่วมมือและความเต็มใจของผูบ้ริหารทุกระดบัในองค์กร ในอนัท่ีจะร่วมมือกนับริหารงานเพื่อให้
บรรลุจุดประสงค์ ตลอดจนมีกลไกควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวห้รืออาจกล่าวอย่างสั้ น ๆ ได้ว่าเป็นระบบบริหารท่ีจดัให้ทุกคนในองค์กรท่ี
เก่ียวข้องร่วมกันปฏิบัติงาน โดยมีวตัถุประสงค์น้ี เป็นเคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวความคิดในการบริหารงานโดยใช้หลกั MBO ในปัจจุบนัแตกต่างจากการบริหารงานในอดีต 
คือ การบริหารงานแต่เดิมมุ่งเน้นท่ีตวัผูบ้งัคบับญัชาเป็นใหญ่ การบริหารหรือการดาํเนินการใด ๆ 
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อยู่ภายใตก้ารสั่งการของผูบ้งัคบับญัชาแต่เพียงผูเ้ดียว ผูบ้งัคบับญัชาจะให้ความสําคญัต่อองค์กร
และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีทาํให้ผลผลิตมากข้ึน โดยมิไดมุ้่งเน้นท่ีตวับุคคลผูป้ฏิบติังานแต่อย่างใด เม่ือนาํ
หลัก MBO มาใช้ในการบริหารวิธีการกลับเป็นไปในลักษณะตรงกันข้าม กล่าวคือ มุ่งเน้น
วตัถุประสงค์และผลงานท่ีจะทาํให้สําเร็จในอนาคต โดยให้ความสําคญัแก่ผูป้ฏิบติังานในองค์กร
เป็นสําคญักระบวนการบริหารโดยยึดวตัถุประสงค์การบริหารตามวตัถุประสงค์ท่ีจะนาํไปใช้ใน
องค์กรนั้น อาจทาํได้ 2 ลกัษณะ คือ ทาํเป็นโครงการก่ึงเต็มรูป และโครงการเต็มรูป การทาํเป็น
โครงการเตม็รูปนั้นเป็นการนาํเอา MBO มาใชป้รับปรุงองคก์รในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็น
ระยะเวลา 3-5 ปี จึงจะสมบูรณ์แบบองคก์รท่ีนาํ MBO มาใชค้วรตระหนกัวา่ MBO จะไม่ก่อให้เกิด
ผลในทางปฏิบติัไดโ้ดยทนัทีเพราะการนาํเอา MBO มาใช้นั้น จะตอ้งมีกระบวนการหรือขั้นตอน 
บางประการในการบริหารงาน ซ่ึงอาจสรุปเป็นข้ึนตอนท่ีสาํคญั 4 ประการ คือ 
 1. การกาํหนดวตัถุประสงค์และการวางแผน หลกัการท่ีสําคญัอนัดบัแรกของ MBO 
คือ การกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผู ้บังคับบัญชาและผู ้ใต้บังคับบัญชากําหนด
วตัถุประสงค์ร่วมกนั นักวิชาการบริหารบางท่านวิจยัแลว้พบว่า การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น 
การกาํหนดวตัถุประสงค์จะตอ้งไม่กาํหนดจากเบ้ืองบนลงสู่เบ้ืองล่าง หรือจากเบ้ืองล่างข้ึนสู่เบ้ือง
บน แต่จะตอ้งร่วมกนักาํหนดวตัถุประสงค์แล้วจึงวางแผนการปฏิบติังานร่วมกัน โดยจดัลาํดับ
ความสําคญัของงานท่ีจะทาํ (Priority) กาํหนดระยะเวลาดาํเนินการ กาํหนดงบประมาณ ตลอดจน
กาํหนดมาตรฐาน การปฏิบติังาน 
 2. การมอบหมายงานและหน้าท่ีรับผิดชอบแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา งานน้ีเป็นการแจง้ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บรู้ถึงขอบเขตของอาํนาจหน้าท่ีท่ีมีอยู ่และสามารถกาํหนดวตัถุประสงค์ใน
การทาํงานดว้ยตวัเอง โดยมอบความไวว้างใจและความเป็นอิสระ ในการทาํงานให้ ทั้งน้ีจะตอ้ง
ช้ีแจงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบถึงงานหลกัและมาตรฐานงานท่ีตอ้งการ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายรวมขององคก์ร โดยผูบ้งัคบับญัชาพร้อมท่ีจะให้คาํปรึกษาหารือ
เม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการ 
 3. ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างมีระบบ งานในขั้นน้ีเป็นการ
ตรวจสอบวา่การดาํเนินงานท่ีไดก้าํหนดไวก้า้วหนา้ไปมากนอ้ยเพียงใด และมีส่ิงใดท่ีควรปรับปรุง
แกไ้ขใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 4. การประเมินผล การประเมินผลงานตามหลกัของ MBOน้ีเป็นการประเมินผลงานท่ี
เน้นวตัถุประสงค์และผลงาน (Result-Centered Method หรือ Appraisal by Results) เป็นสําคญัโดย
มีหลกัและวธีิการประเมินผลงานท่ีสาํคญัดงัน้ี คือ 
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  4.1 ผูป้ระเมินและผูไ้ดรั้บการประเมินผลงาน จะตอ้งตั้งวตัถุประสงคแ์ละปัจจยัใน
การประเมินผลงานร่วมกนัตั้งแต่ตอนตน้ปี หรือก่อนกาํหนดแผนการดาํเนินงาน 
  4.2 การประเมินผลงานตามหลักการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําไปใช้ในการพฒันา
บุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพงานมากกวา่ท่ีจะใชก้ารประเมินผลเพื่อพิจารณาความดีความชอบหรือ
การลงโทษ 
  4.3 เน้นการว ัดผลการป ฏิบัติงาน ท่ีผลงานขั้ นสุดท้าย นอกจากนั้ นย ังเน้น
ความสาํเร็จของผลงานและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้มากกวา่ความประพฤติของผูป้ฏิบติังาน 
  4.4 ใช้วตัถุประสงค์และผลงาน เป็นตัวประเมินมากกว่า การให้คะแนนหรือ
เคร่ืองหมาย 
  4.5 การประเมินผลงานกระทาํเม่ือผลงานขั้นสุดทา้ยเสร็จส้ินลงโดยผูป้ระเมินผล
งานรับการประเมินได้มีโอกาสปรึกษาหารือร่วมกนั ทั้ งในระยะกาํหนดวตัถุประสงค์และระยะ
ประเมินผลงานองค์ประกอบท่ีสําคญับางประการของ  MBO การนําแนวความคิดเก่ียวกบั MBO    
ไปในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบและเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการ 
ดงัน้ี 
   4.5.1 การกาํหนดวตัถุประสงค์กบัการวางแผน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงวตัถุประสงค์
นั้ นจะต้องดําเนินการควบคู่กันไป นอกจากนั้ นวตัถุประสงค์ของแต่ละฝ่าย ในองค์กรจะต้อง
สอดคลอ้งกนัดว้ย 
   4.5.2 ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ควรมีเจตคติและ 
ความรู้ความสามารถด้านการบริหารอย่างก้างขวาง เพื่อนําไปใช้วิเคราะห์ วางแผนและกาํหนด
เป้าหมายในการทาํงาน อนัจะเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีทาํให้การนาํ MBO ไปใชใ้นองคก์รไดบ้รรลุผล 
หากผูบ้ริหารในระดบัใดขาดความรู้ทางดา้นการบริหารอยา่งไร ก็ควรจดัการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้
ผูบ้ริหารไดพ้ฒันาตนเองและสามารถขจดัปัญหาในการทาํงานไดดี้ยิง่ข้ึน 
   4.5.3 การจดัให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบติังานในองค์กรไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน (Participative Management)  โดยเน้นการทํางานเป็นทีม (Team Work) การให้
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงานหรือการบริหารงานมีความสาํคญัดงัน้ี คือ 
     4.5.3.1 กลุ่มทาํงานท่ีตนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารดว้ย จะทาํงาน 
มีประสิทธิภาพสูงกวา่กลุ่มท่ีทาํงานตามคาํสั่ง 
     4.5.3.2 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือการบริหารจะมีส่วนสัมพนัธ์
กบัผลผลิตท่ีไดรั้บ 
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     4.5.3.3 การมีส่วนร่วมทําให้ผูป้ฏิบัติงานยอมรับการวินิจฉัย สั่งการ     
อนัจะมีผลต่อการทาํงานร่วมกนั  
     4.5.3.4 การท่ีผูป้ฏิบติังานมีความพอใจในการทาํงาน จะผลกัดนัให้เกิด
ความตอ้งการท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการทาํงานมากข้ึน 
   4.5.4 การจดัให้มีระบบขอ้มูลยอ้นกลบั (Feed Back) เก่ียวกบัการปฏิบติังาน
หรือเปิดโอกาสให้รู้ถึงผลงานท่ีกระทําไปแล้วเป็นองค์ประกอบสําคัญประการหน่ึง ใ นการ
บริหารงานตามวตัถุประสงค ์ทั้งน้ีดว้ยเหตุผล 2 ประการ คือ 
     4.5.4.1 เป็นเคร่ืองมือสําหรับผู ้บริหารท่ีจะตรวจสอบว่า ผลงานนั้ น
เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวห้รือไม่ 

      4.5.4.2 เป็นเคร่ืองมือสําหรับผูบ้ริหารท่ีจะแกไ้ขอุปสรรค หรือปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได้ทนัท่วงทีการใช้ระบบขอ้มูลยอ้นกลบัในทางปฏิบติัจาํแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
ระบบขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อแสดงให้ทราบถึง ผลงานแบบวนัต่อวนั ระบบขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อแสดง
ให้ทราบถึงผลงานท่ีไดป้ฏิบติัไปในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยปกติมกัจะใช้เพื่อวดัหรือประเมินผล
การปฏิบติังาน ระบบขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีดีควรมีลกัษณะสําคญัดงัน้ี 1) สามารถวดัผลส่ิงท่ีตอ้งการวดั
ไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงและถูกตอ้ง 2) สามารถช้ีให้เห็นถึงอุปสรรคหรือขอ้บกพร่องในรูปแบบท่ีง่าย
ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน และ  3) สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือสําหรับผูบ้ริหารในการตดัสินใจและควบคุมให้
การปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ประโยชน์และขอ้จาํกดัของ MBOการนาํแนวความคิดการ
บริหารตามวตัถุประสงค์มาใช้ในองค์กรนั้นย่อมก่อให้เกิดผลทั้งในดา้นประโยชน์และขอ้จาํกดัท่ี
อาจจะเกิดข้ึนอยูบ่างประการ สําหรับในดา้นประโยชน์นั้น MBO ให้ประโยชน์หลายประการ คือ
ช่วยให้มีการกําหนดวิธีการวดัท่ีแน่นอนว่า บุคลากรในองค์กรได้สร้างสรรค์ประโยชน์หลาย
ประการไดม้ากนอ้ยเพียงใด ก่อให้เกิดการประสานงานในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากมีการกาํหนด
เป้าหมายและมาตรการในการวดัผลงานร่วมกนั เป็นเคร่ืองมือช่วยแกไ้ขปัญหาสําคญัในหน่วยงาน 
เก่ียวกับ การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มและองค์กร เป็น
กระบวนการท่ีนําไปสู่ผลท่ีตอ้งการทั้งในส่วนขององค์กรและบุคคล เป็นเคร่ืองมือขจดัความไม่
ถูกตอ้งหรือความเบ่ียงเบนในระบบบริหาร เช่น การประจบสอพลอ การใส่ร้ายป้ายสี ความไม่
ยุติธรรม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน เป็นเคร่ืองมือกาํหนด
ขอบเขตของอาํนาจ และความรับผิดชอบในการควบคุมงาน (Span of Control)  เป็นเคร่ืองมือช่วย
ในการจดัสรรงบประมาณของหน่วยงานวา่จาํนวนเงินท่ีจ่ายไปนั้นควรจะไดรั้บผลตอบแทนอยา่งไร
บา้ง เป็นเคร่ืองช่วยกาํหนดหรือวดัความสามารถว่า ผูใ้ดควรมีความก้าวหน้าหรือควรได้รับการ
สนบัสนุนส่งเสริมเพียงไรอยา่งไร 
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 สาํหรับขอ้จาํกดัหรือขอ้บกพร่องของการนาํ MBO ไปใชใ้นองคก์รนั้นจะพบวา่สาเหตุ
สาํคญัเกิดจากตวับริหารมากกวา่ตวัระบบของ MBO โดยเกิดจากสาเหตุท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. นโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูงกาํหนดไวค้ลุมเครือไม่ชดัเจน 
 2.  ผูบ้ริหารระดบัสูงเน้นท่ีวตัถุประสงค์มากเกินไปจนละเลยเทคนิคการบริหารท่ีจะ
นาํไปสู่วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
 3. ผูป้ฏิบติังานในองคก์รไม่มีส่วนร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงค ์
 4. ผูป้ฏิบติังานมิไดรั้บมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 
 5. วธีิการบริหารงานในองคก์รท่ีนาํ MBO ไปใชย้งัไม่ดีพอ 
 6. มีการแนะแนวและใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ฏิบติังานนอ้ยเกินไป 
 7. มีการต่อตา้นจากผูป้ฏิบติังานต่อการเปล่ียนแปลงในส่ิงใหม่ ๆ 
 8. ผูป้ฏิบติังานขาดความเขา้ใจและการยอมรับในหลกัการของระบบ 
 9. วตัถุประสงค์ของการปฏิบติังานบางอยา่งให้เจาะจงลงไปไดย้าก หรือไม่สามารถ
ยดืหยุน่ได ้
                   10. ไม่มีการติดตามผลการปฏิบติังานอยา่งจริงจงั 
 วิธีการท่ีจะช่วยให้ MBO ประสบผลสําเร็จการนาํการบริหารแบบ MBO ไปใช้หรือท่ี
เรียกว่าการประยุกต์ MBO นั้นจาํเป็นตอ้งใช้ระยะเวลานานเป็นปีเพื่อท่ีจะไดผ้ลสมบูรณ์ มิใช่เป็น
ระยะเวลาสั้ น ๆ เพียง 1-2 เดือน เท่านั้น ฉะนั้นหากผูบ้ริหารในองคก์รนาํเอาหลกัการ MBO ไปใช้
อยา่งเร่งรีบโดยไม่คาํนึง ถึงขอ้จาํกดัในเร่ืองเวลาก็อาจประสบความลม้เหลวได ้

ระบบการบริหารแบบ  MBO สามารถนาํไปปรับปรุงการบริหารงาน ไดท้ั้งงานของรัฐ
และงานธุรกิจเอกชน หากกระทาํอย่างระมดัระวงั มีระเบียบวินัย กระทาํ เป็นขั้นตอนและมีการ
เตรียมการอย่างดี ส่ิงท่ีจะช่วยให้การใช้ MBO ในองค์กรให้ประสบผลสําเร็จประกอบด้วย                
5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ระยะเตรียมการ 
           MBO จะเหมาะสมหรือไม่อยูท่ี่การวิจยั “ความตอ้งการ” ท่ีจะปรับปรุงระบบการ
บริหารให้เป็นไปตาม “เหตุผลปรัชญาตลอดจนกระบวนการ MBO ซ่ึงหมายความว่า การวิจยั
จะตอ้งเน้นความสําคญัของลกัษณะ MBO ภายในองค์กรท่ีจะมีกระบวนการบริหารใหม่ว่าเป็นท่ี
ศรัทธาของบรรดาผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหาร รวมทั้งองค์ประกอบอ่ืน ๆ หรือไม่ ถา้ไม่เช่นนั้นแลว้ 
องค์กรจะไม่สามารถเผชิญกบัปัญหาท่ีเก่ียวกบัปรัชญาโครงการ ตลอดจนเทคนิคในกระบวนการ
บริหารท่ีเกิดจากการประยุกต์ MBO แล้วการต่อตา้นก็ตอ้งเกิดข้ึนอย่างแน่นอน ในสาระสําคญัก็
หมายความวา่ความสําเร็จของการประยุกตอ์ยูท่ี่ให้ระบบ MBO เป็นกระบวนการ “ควบคุมตนเอง” 
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มากกวา่กระบวนการ “ถูกควบคุม”องคก์รจาํเป็นตอ้งมีความพร้อมทางกายและใจ ทั้งน้ีเพราะระบบ 
MBO จะเกิดผลไม่เหมือนกนัในองคก์รต่างๆ ปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงก็คือ ระบบ MBO จะตอ้ง
ไดรั้บการสนับสนุน และผูกพนักบันักบริหารระดบัสูงอย่างเต็มท่ี เช่น การมีบทบาทร่วม ในการ
ยอมรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีตั้งข้ึนมา ปัจจยัสําคญัอีกประการหน่ึงก็คือ ฝ่ายบริหารระดบัสูงจะตอ้ง
ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการนาํ MBO ไปประยกุตใ์ชก่้อนท่ีจะตกลง รับหลกัการต่างๆ
ฝ่ายบริหารระดบัสูงจะตอ้งเขา้ใจวา่ MBO เป็นอะไรแน่ แต่ท่ีสําคญัก็คือ MBO ไม่ใช่ยาหมอ้ใหญ่ท่ี
สามารถรักษาโรคไดทุ้กชนิด ไม่ใช่เคร่ืองมือในการบริหาร อยา่งหน่ึงหรือเป็นทางออกทางเดียวใน
โลกของการบริหารเท่านั้น แต่ตอ้งเขา้ใจวา่ MBO เป็นการบริหารระบบสมบูรณ์ มีหลายสภาพ และ
มีการนาํไปประยุกต์ใช้ต่างกนั แตกต่างไปตามลกัษณะองค์กร บรรยากาศ และแมก้ระทัง่ลกัษณะ
ปัญหาขององค์กรนั้ นท่ีกําลังประสบอยู่ หลายคนเข้าใจผิดว่า MBO เป็นระบบการบริหารท่ี
ปราศจากความยุ่งยาก MBO ก็เหมือนกบัเทคนิคการบริหารแบบอ่ืนๆ ท่ีมีจุดอ่อนแฝงอยู่ภายใน
อยา่งแน่นอน เช่น แนวโนม้ของการกาํหนดเป้าหมายให้ไดใ้นระยะสั้นเท่านั้นตอ้งอาศยัแบบฟอร์ม
มากมาย อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเนน้ความสาํคญั ของเป้าหมายมากเกินไปก็มีมาก 
 2. ระยะการฝึกอบรม 

  เม่ือได้วิจยัและตระหนักถึง “ความตอ้งการ” MBO แล้ว บรรดาเจา้หน้าท่ีจะตอ้ง
รับผิดชอบในการปรับปรุง จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมให้ทราบถึงปรัชญาและหลกัการต่าง ๆ ของ 
MBO ให้ประจกัษ์ชัดซ่ึงรวมขั้นตอนของกระบวนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงดว้ย  MBO เป็นการ
บริหารระบบ “มีบทบาทร่วม” (Participative System) ตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อโครงสร้าง
ของอํานาจหน้าท่ีในองค์กร การมีบทบาทร่วมจะมีผลดีต่อเม่ือมีการกระจายอํานาจอย่าง
สมเหตุสมผล และจะเป็นไปได้ต่อเม่ือผูบ้งัคบับญัชา ให้น้อยลงไปดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั
ควรตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเทคนิคของการบริหาร แบบ “มีบทบาทร่วม” อยา่งเขม้ขน้ท่ีสุด จะตอ้ง
ฝึกอบรมในเร่ืองการกาํหนดเป้าหมายร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ถา้มิเช่นนั้นแลว้เจตคติเดิมจะดึงดนั
บีบให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับความตอ้งการของผูบ้งัคบับญัชาแทนความตอ้งการร่วมกนัการบริหาร
แบบ MBO เป็นระบบท่ีตอ้งการการบาํรุงรักษา เป็นประจาํ รู้จกัเจ็บ รู้จกัป่วย รู้จกัผิดพลาด ดงันั้น
ในระยะแรก ๆ จึงจาํเป็นจะต้องมีการตรวจสอบการปฏิบติัอยู่เสมอ การใช้ระบบท่ีปรึกษาจึงมี
ความจาํเป็นมาก ท่ีปรึกษามีหน้าท่ีหลายอย่างเป็นทั้งผูฝึ้กอบรม ผูแ้นะแนวแกไ้ขปัญหาตลอดจน
เป็นตวัริเริมการเปล่ียนแปลง (Change Agent) เน่ืองจากบทบาทของท่ีปรึกษาจะมีผลกระทบมาก 
ดงันั้นการคดัเลือกท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสม ท่ีมีความสามารถจึงเป็นส่ิงจาํเป็นมาก 
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 3. ระยะฟูมฟัก 
  การสร้างบรรยากาศทางพฤติกรรม เพื่อปูทางให้ MBO ปฏิบติังานได้สะดวกเป็น 

ส่ิงสําคญัประการหน่ึง ภาวะท่ีตอ้งให้เกิดข้ึนก็คือ โอกาสท่ี MBO จะเร่ิมไดใ้นระดบัสูงขององคก์ร 
และถา้ผูน้าํระดบัสูงของบรรดาผูน้าํระดบัล่างก็จะติดตามมาด้วยโดยอตัโนมติั ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว
ระบบ MBO ก็ค่อย ๆ สลายอาํนาจและอิทธิพลไปจากองค์กร ในท่ีสุดมีความจาํเป็นจะตอ้งสร้าง
ระบบให้เขา้ไดก้บัความตอ้งการทางสังคม และจิตวิทยาของสมาชิกทุก ๆ คนในองค์กร เราตอ้งไม่
พยายามยดัเยียดแนวความคิดให้กบัลูกนอ้ง แต่ตอ้งพยายามให้ผูร่้วมงานเรียกร้องเอา MBO เอง เช่น 
การกาํหนดนโยบายและการวางแผนงาน จะตอ้งเห็นความสําคญัของการเปิดโอกาสให้มีบทบาท
ร่วมในทุก ๆ ระดบั และระลึกดว้ยวา่รางวลัจะช่วยส่งเสริมการประยุกต ์MBO ไดอ้ยา่งดีท่ีสุด ซ่ึงใน
ระบบราชการมีขอ้จาํกดัมาก แต่นักบริหารก็จาํเป็นตอ้งสร้างข้ึนมาให้ได้ และในการวดัคุณงาม
ความดีนั้น จะตอ้งยึด “ผล” ของการปฏิบติังานเป็นหลกัก่อนเหตุผลอ่ืนๆการสร้างบรรยากาศท่ีจะ
สามารถเปล่ียนแปลงเจตคติของผูร่้วมงานใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการแนว MBO มีความสาํคญัมาก 
เพราะบรรยากาศแบบน้ี จะทาํให้การยอมรับระบบเกิดข้ึนอยา่งมีรากฐานมัน่คงในบรรดาพนกังาน
ระดบัล่าง ตวัอย่างของกิจกรรมท่ีเป็นองค์ประกอบของบรรยากาศก็มีเช่น ระบบขอ้มูลยอ้นกลบั
ตลอดจน ระบบการประเมินผลเหล่าน้ีจะเสริมให้บรรยากาศของการปฏิบัติงานราบร่ืนเป็น
ประโยชนต่์อการบรรลุเป้าหมายท่ี MBO สามารถใหแ้ก่องคก์รได ้
 4. ระยะการนาํทั้งระบบไปปฏิบติั 

      ปรากฏการณ์ท่ีจะช้ีให้เห็นวา่บดัน้ีองคก์รพร้อมแลว้ท่ีจะรุดไปขา้งหน้าเป็นองคก์ร 
MBO จะเคล่ือนสู่ประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผน่ดินอยา่งสมภาคภูมิก็คือ ความชดัแจง้ใน
เป้าหมายขององคก์รในทุกระดบั ทั้งในระดบัปฏิบติัการและระดบัโครงการและแผนงาน เป้าหมาย
เหล่าน้ีจาํเป็นจะตอ้งประสานสัมพนัธ์สนบัสนุนซ่ึงกนัละกนั ถึงแมว้า่ในหลกัการ MBO จะเรียกร้อง
ความเฉพาะเจาะจงของเป้าหมาย แต่เน่ืองจากอนาคตไม่มีความแน่นอน ดงันั้นความยืดหยุ่นใน
เป้าหมายจะตอ้งเป็นท่ีเขา้ใจและยอมรับของบรรดานกับริหารวา่เป็นส่ิงจาํเป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการ
กาํหนดเป้าหมายการควบคุมการดาํเนินงานและประเมินผลจะตอ้งทาํร่วมกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา
และผูใ้ต้บังคบับญัชา การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติการจะตอ้งทาํกันเป็นระยะๆ ตามความ
เหมาะสมและเห็นพอ้งตอ้งกนัของผูป้ฏิบติังานด้วย และจะตอ้งปฏิบติัการต่อเน่ืองไปจนถึงการ
ประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการผูบ้ริหารและผูใ้ต้บงัคบับญัชาจะต้องตระหนักถึงขอ้จาํกดั และ
อุปสรรคในการกาํหนดเป้าหมายร่วมกนั เพราะเน่ืองจากการมีบทบาทร่วม หมายถึง การกระจาย
อาํนาจ ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาตอ้งยอมลดอิทธิพลของตนเองลงไป โดยการให้ลูกนอ้งมีบทบาทและ
ยอมรับฟังลูกนอ้งมากยิง่ข้ึน มิฉะนั้นแลว้แนวความคิดเร่ืองการมีบทบาทร่วมจะไม่บงัเกิดผล 
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 5. การติดตามประเมินผล 
  การบริหารแนว MBO เป็นกระบวนการต่อเน่ือง ดงันั้น ความยืดหยุ่นจึงเป็นภาระ

สําคญัท่ีสอดแทรกอยู่ในกระบวนการทุกประเภท เพื่อให้การบริหารมีเสถียรภาพและเป้าหมาย
สามารถมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอการ
ทบทวน การให้คาํปรึกษา ตลอดจนการควบคุม ผลการควบคุมการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
จะตอ้งทาํกนัแบบต่อเน่ืองตลอดเวลา นกับริหารระดบัสูงจาํเป็นตอ้งได้รับทราบงานเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานและข้อมูลยอ้นกลบัทุกประเภทท่ีเกิดจากการดาํเนินโครงการตลอดเวลาเช่นเดียวกับ
ผูป้ฏิบติังาน ดงันั้นผูป้ฏิบติังานทุกระดบัจะทราบถึงสถานภาพท่ีแทจ้ริง ตลอดจนความกา้วหนา้ของ
โครงการท่ีตนปฏิบติัอยู่ว่าความสัมพนัธ์กบัความกา้วหน้าของโครงการอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมกนัแล้วเป็น
ผลงานขององคก์รโดยส่วนรวมวา่ไดด้าํเนินไปแลว้บรรลุเป้าหมายหรืออุปสรรคประการใดและได้
มีการดําเนินการแก้ไขหรือไม่ และอย่างไรบ้างการบริหารตามวตัถุประสงค์ หรือ MBO เป็น
แนวความคิดทางการบริหารอีกแบบหน่ึงซ่ึงแตกต่างจากการบริหารทัว่ไป คือมุ่งเนน้ท่ีวตัถุประสงค์
เป็นหลกัและใหค้วามสาํคญักบัการบริหารทั้งระบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของการวางแผน การ
ควบคุมงานและประเมินผลงาน MBO เป็นเร่ืองท่ีตอ้งนาํเอาพฤติกรรมศาสตร์มาใชป้ระกอบ จึงจะมี
ประสิทธิผลท่ีสมบูรณ์ 

 

กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ซ่ึงใชค้าํยอ่วา่ PM เป็นแนวคิด
การบริหารอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากวงการบริหารเช่นกนัการมีส่วนร่วม หมายถึง 
การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Metal and Emotional Involvement) ของบุคคลหน่ึงใน
สถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทาํการให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้ น และทําให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 
นอกจากน้ี นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมไวอี้กนัยหน่ึงในรูปของ
สมการ ดงัน้ี 

การมีส่วนร่วม = ความร่วมมือ + การประสานงาน + การรับผดิชอบ 
                       Participation = Cooperation + Coordination + Responsibility 

 โดยให้ความหมายของความร่วมมือร่วมใจว่า หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลท่ีจะมา
ทาํงานร่วมกันเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่มการประสานงานหมายถึงห้วงเวลาและลําดับ
เหตุการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ในการกระทาํกิจกรรมหรือการงานความรับผดิชอบ หมายถึง ความรู้สึก
ผูกพนัในการกระทาํงานและในการทาํให้เช่ือถือไวว้างใจ  สมยศ นาวีการ ได้ให้ความหมายของ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ว่าเป็นกระบวนการของการให้ผูอ้ยู่ใต้บังคบับญัชามีส่วนเก่ียวข้อง
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กระบวนการตดัสินใจ เน้นการมีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างแข็งขนัของบุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ความเช่ียวชาญในการแกปั้ญหาของการบริหารอยูบ่นพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอาํนาจ
หนา้ท่ีท่ีถือวา่ผูบ้ริหารแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีการบริหารใหก้บัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา58 
 

ประเภทของกำรมีส่วนร่วม 
 การแบ่งประเภทการมีส่วนร่วมของนกัวิชาการทั้งหลายยงัมีความแตกต่างกนัและใช้
เกณฑ์ในการแบ่งท่ีแตกต่างกัน ดังเช่น ชาดิด และคณะ (Shadid and others, 1982: 356) ได้แบ่ง
ประเภทการมีส่วนร่วมออกเป็นการตดัสินใจ (Decision Making) การดาํเนินการ (Implementation) 
ผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในกระบวนการตดัสินใจนั้น ประการแรกคือการ
กาํหนดความตอ้งการและการจดัลาํดบัความสําคญั จากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
การตดัสินใจในช่วงเร่ิมตน้ การตดัสินใจในช่วงดาํเนินการวางแผน และการตดัสินใจในช่วงการ
ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้
 2. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ในส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบของการดาํเนินงาน
โครงการนั้นจะไดม้าจากคาํถามท่ีวา่ใครจะทาํประโยชน์ให้แก่โครงการไดบ้า้ง และจะทาํประโยชน์
ไดโ้ดยวธีิใด เช่น การช่วยเหลือดา้นทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน เป็นตน้ 
 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์นั้นนอกจาก
ความสําคญัของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยงัตอ้งพิจารณาถึง การกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ยผลประโยชน์ของโครงการน้ีรวมทั้งท่ีเป็นประโยชน์ ในทางบวกและ
ผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเป็นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและ
สังคมดว้ย 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น ส่ิงสําคญัท่ี
จะตอ้งสังเกต คือ ความเห็น (View) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวงั (Expectations) ซ่ึง
จะมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้
 การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีประโยชน์ต่อองคก์ร ดงัน้ี 

1. การยอมรับการเปล่ียนแปลงมีมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคลได้มีส่วนร่วมในการ
เปล่ียนแปลงจะยอมรับการเปล่ียนแปลงมากข้ึน 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชา และผูบ้ริหารสหภาพ
แรงงานมีความราบร่ืนมากข้ึน 

                                                        
58สมยศ นาวกีาร, กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2550), 1. 
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 3. ความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์รเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากพนกังาน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการขององคก์รท่ีสาํคญั เช่น การตดัสินใจ 
 4. ความไวว้างใจฝ่ายบริหารมีมากข้ึน พนกังานมีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกไวว้างใจฝ่าย
บริหารมากข้ึน 
 5. การบริหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความง่ายมากข้ึน ถา้หากว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูกพนั
ยอมรับการเปล่ียนแปลงและไวว้างใจฝ่ายบริหารมากข้ึน การบริหารจะมีความง่ายมากข้ึน 
 6. การตดัสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการตดัสินใจทางการ
บริหารมาจากบุคคลหลายฝ่ายดว้ยกนัในการคิดแกปั้ญหา 
 7. การติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบนดีข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้องค์กรมีส่ิงยอ้นกลบั
จากพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 8. การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ช่วยปรับปรุงทีมงาน
ใหดี้ข้ึน ซ่ึงทีมงานมีความจาํเป็นต่อการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นท่ีเผชิญโดยองคก์รส่วนใหญ่ในปัจจุบนั  
   การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีขอ้ดีหลายประการ แต่พบว่าการบริหารแบบ มีส่วนร่วม
กลบัไม่แพร่หลายในองคก์รปัจจุบนั ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ 
 1. อุปสรรคทางดา้นองคก์ร ตวัขององคก์รเองทาํให้เกิดอุปสรรคหลายอยา่งต่อการใช้
การมีส่วนร่วม อุปสรรคดังกล่าว ได้แก่ ประเพณี ปรัชญาและค่านิยมขององค์กร คุณภาพของ
นโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังาน คุณภาพของเจา้หนา้ท่ี โครงสร้างขององคก์ร การขาดบรรยากาศ
สนบัสนุนและการขาดระบบการใหร้างวลัในการมีส่วนร่วม 
 2. อุปสรรคด้านการบริหาร อุปสรรคบางอย่างเกิดข้ึนจากตัวของผู ้บริหารเอง             
ท่ีขดัขวางการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงไดแ้ก่ นิสัยทางดา้นการบริหาร ความไม่เขา้ใจการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม สมมติฐานของทฤษฎี X ของแมคกรีเกอร์ (McGregor) การขาดความมัน่คง
และความกลวั 
 3. อุปสรรคทางด้านผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชา อุปสรรคหลายอย่างท่ีเกิดข้ึนจากผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชามีหลายประการ ไดแ้ก่ การขาดความสามารถในการมีส่วนร่วม การขาดความตอ้งการ 
การขาดความรู้เน้ือหาหรือความเช่ียวชาญ การไม่รู้วา่ถูกคาดหวงัใหมี้ส่วนร่วมและความกลวั 
 4. อุป ส รรคท างด้าน ส ถาน การ ณ์  ก ารใช้การบ ริห ารแบ บ มี ส่ วน ร่วม อย่างมี
ประสิทธิภาพอาจถูกจาํกดัด้วยอุปสรรคด้านสถานการณ์บางอย่างด้วย ได้แก่ เวลางาน อิทธิพล
ทางดา้นสภาพแวดลอ้ม การเอาชนะอุปสรรคต่างๆ การสร้างบรรยากาศขององคก์รแบบสนบัสนุน
การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง นโยบาย และระบบการให้รางวลั การให้การฝึกอบรม และการศึกษา
และความรู้สึกไวต่อสภาพแวดลอ้ม 
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นโยบำย  และยุทธศำสตร์สภำคริสตจักรในประเทศไทย ปี 2015-2018 
 

 ในการประชุมสมัชชาสภาคริสตจกัรในประเทศไทย สมัยสามัญ คร้ังท่ี 33 ได้มีการ
กําหนดนโยบายสภาคริสตจกัรในประเทศไทยข้ึน เพื่อให้เป็นแนวทางการทําพันธกิจของสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2015-2018 โดยมุ่งให้เกิดความมุ่งมัน่ เสริมสร้างพนัธกิจ
ต่าง ๆ ให้ขบัเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้คริสตจกัร หน่วยงาน และ
สถาบนัเจริญเติบโตเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืน บนพื้นฐานพระวจนะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ จึงไดก้าํหนด
กรอบของนโยบายไว ้4 ข้อ ซ่ึงในนโยบายท่ี 3 ได้กล่าวถึง 3 การบริหารจดัการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและแก้ไข ปรับปรุงธรรมนูญ ระเบียบหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ 
พร้อมทั้งการพฒันาทรัพยากรทางการบริหาร โดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดความ
คล่องตวั ความเป็นเอกภาพและความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ โดยไดใ้ห้ความหมายของการ
บริหารจดัการไวว้า่หมายถึงการดาํเนินพนัธกิจของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกาํหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ไวใ้ห้ชดัเจนโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  
คือ การมีคุณธรรม นิติธรรม การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และความ
คุม้ค่า และการปฏิบตัิตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ ด้วย การปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์   
เพื่อก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และสร้างความเขม้แข็งให้กบัสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  
เร่งศึกษาและปรับปรุงแกไ้ข ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและแกไ้ขปรับปรุงธรรมนูญ ระเบียบ และ
หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ และโครงสร้างการบริหารให้สอดคลอ้งกบัการบริหารงานของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยในปัจจุบนั ส่งเสริมใหมี้การพฒันาหน่วยงาน สถาบนัท่ีมีรายได ้ให้มีความเขม้แขง็ทาง
การเงิน และพฒันาทรัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดาํเนินพนัธกิจของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย ให้การดาํเนินพนัธกิจของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งเป็นเอกภาพ ให้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย เร่งพฒันาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งแม่นยาํ และเป็นปัจจุบนัสามารถใช้
ประโยชน์ในการบริหารจดัการไดดี้ และ เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัสถาบนั/หน่วยงานโดยเร่ง
ปรับปรุงพฒันาและเสริมสร้างสถาบนั/หน่วยงานท่ีอ่อนแอใหมี้ความเขม้แขง็ เสริมสร้าง สนบัสนุน
สถาบนั/หน่วยงานที่เขม้แข็งให้พฒันายิ่งข้ึนตลอดจนถึงการพฒันาทรัพยสิ์นของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทาํพนัธกิจใ ห้มีการคดัเลือกประเภทของทรัพยสิ์นในการ
เพิ่มศกัยภาพการพฒันาให้มีการปรับปรุงการบริหารกองทุนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ตลอดจนถึงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร เพื่อให้มีการเตรียมผูน้าํรุ่นต่อไปอยา่งมีคุณภาพ และเร่ง
พฒันาภาวะผูน้าํสถาบนั/หน่วยงานของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  นอกจากน้ีในนโยบายท่ี 4 
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ยงัไดก้ล่าวถึงการพฒันาและบริการสังคมสนบัสนุนและส่งเสริมให้คริสตจกัร หน่วยงานและสถาบนัทาํ
พนัธกิจพฒันาและบริการสังคม ตลอดจนถึงสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศอยา่งเหมาะสม โดย
ไดใ้ห้ความหมายของการบริการสังคม ไวว้า่ หมายถึง การรับใช ้การให้บริการสังคมและเชิงธุรกิจ 
และการมีส่วนร่วมกบัสังคมในฐานะท่ีเราเป็นท่อพระพร และภาชนะท่ีนาํพระกิตติคุณไปถึงทุกคน 
ตลอดถึงการร่วมมือกบัทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทาํให้สังคมมีสันติสุข เป็นแผน่ดิน
ของพระเจา้โดยการการพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกคริสตจกัรและชุมชน ส่งเสริมการพฒันาอาชีพ
และรายไดข้องสมาชิกคริสตจกัรตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและการเล้ียงตนเอง  ส่งเสริมให้
คริสตจกัรเป็นศูนยก์ลางการพฒันาและบริการชุมชน  ส่งเสริมงานสิทธิมนุษยชนและฟ้ืนฟู
คุณภาพชีว ิตผู ย้ากไร้ตลอดจนถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข ์ผูท้ ุกขย์าก ผูถ้ ูกทอดทิ ้งและ
ผูป้ระสบภยัพิบตัิ มีการปรับปรุงระบบการให้บริการและการบรรเทาทุกขที์่รวดเร็วและเหมาะสม 
ส่งเสริมการอภิบาลและดูแลผูสู้งวยัในคริสตจกัรอยา่งเหมาะสม  มีการพฒันาระบบการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม   ให้มีการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและความร่วมมือการพฒันาและ
บริการสังคมในประเทศ และสู่การเป็นสากล  เครือข่ายความร่วมมือในการทาํพนัธกิจระหวา่ง
ภาคส่วนต่าง ๆ ของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และกบัคริสตจกัร องคก์รศาสนิกสัมพนัธ์
องคก์รเอกชนและองคก์รภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ59 
 จากนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยค.ศ.2015 -2018 ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏทางสํานกังานพนัธกิจการศึกษา สภาคริสตจกัรในประเทศไทยซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากสภาคริสตจกัรในประเทศไทยให้ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล และติดตาม 
การบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ทั้ง 27 โรงเรียน     
ไดน้าํนโยบายที่ 3 เร่ือง การบริหารจัดการ เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัสถาบนัและหน่วยงาน
โดยกาํหนดให้มีการเร่งปรับปรุงพฒันาและเสริมสร้างสถาบนัและหน่วยงานท่ีอ่อนแอให้มีความ
เข้มแข็ง และเสริมสร้าง สนบัสนุนสถาบนัและหน่วยงานที่เขม้แข็งให้พฒันายิ่งข้ึน มาจดัทาํ
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย     
โดยจดัทาํเป็นปรัชญา  พนัธกิจ และนโยบาย ของสํานักงานพนัธกิจการศึกษา โดยมีปรัชญาว่า        
“สํานกังานพนัธกิจการศึกษา  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้สถาบนัการศึกษาสังกดัพนัธกิจการศึกษาฯเป็นแหล่งประกาศพระกิตติคุณและอภิบาล

                                                        
 59สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, นโยบำยและยุทธศำสตร์สภำคริสตจักรในประเทศไทย 
ค.ศ. 2015-2018 (กรุงเทพฯ: สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 2015), 8-12. 
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ผูเ้ช่ือโดยการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อพฒันามนุษยใ์ห้มีชีวิตท่ีสมบูรณ์ตามแบบอยา่งขององค์
พระเยซูคริสต์ บนพื้นฐานพระวจนะของพระเจา้และมีวิสัยทัศน์ ปี 2015-2018 คือ “สํานักงาน  
พนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มุ่งส่งเสริม  สนับสนุน  และพฒันา 
สถาบนัการศึกษาสังกดัพนัธกิจการศึกษาฯ  ให้จดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย  มีมาตรฐานในระดบัชาติและสากล” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ส่งเสริม
และสนบัสนุนให้สถาบนัการศึกษาเป็นแหล่งประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 2) ส่งเสริม
และสนบัสนุนการอภิบาลผูเ้ช่ือและผูส้นใจ 3) สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ  
คุณธรรม และจริยธรรม  ดาํเนินชีวิตตามหลกัพระวจนะของพระเจา้  4) ส่งเสริมและสนับสนุน    
การจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกระดบั มีมาตรฐานในระดบัชาติและสากล   5) สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล และ 6) แบ่งเบาภาระการจดั
การศึกษาของรัฐบาลและไดจ้ดัทาํเป็นกรอบนโยบายของพนัธกิจการศึกษาเพื่อ 1) ส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งประกาศพระกิตติคุณและการอภิบาล 2) เสริมสร้างความร่วมมือ
ให้คริสตจกัรท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการประกาศพระกิตติคุณ การอภิบาลและอ่ืน ๆ 3) จัดทํา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของพนัธกิจการศึกษาฯเพื่อเป็นมาตรฐานในการพฒันาสถานศึกษาใน
สังกดั 4) ส่งเสริมให้มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามาตรฐานในระดบัชาติและ
สากล 5) ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกดัมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 6) ส่งเสริมให้
มีการเตรียมและพฒันาผูน้าํทุกระดบัในสถานศึกษา 7) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีความ
เขม้แข็งในทุกด้าน 8) ส่งเสริมให้สถานศึกษาท่ีมีศกัยภาพมีการขยายการจดัการศึกษาเพื่อขยาย
แผน่ดินของพระเจา้ และ 9) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้สถานศึกษามีส่วนในการพฒันาและบริการ
ชุมชนและสังคม 
 

งำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

งำนวจัิยในประเทศ 
 ร่ืนจิตต ์ตรีนุรักษ ์ ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในจงัหวดันครปฐม โดยการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนเพื่ อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในจงัหวดันครปฐม จากผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดันครปฐม คือ 
ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ครูใหญ่ และผูช่้วยครูใหญ่ หรือหวัหนา้แผนกอนุบาล จาํนวน 136 คน จาก 
34 โรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในจงัหวดันครปฐม 
โรงเรียนดาํเนินการบริหารงานทั้ง 11 ดา้น ดงัน้ี 1) ความเป็นผูน้าํทางวชิาชีพ ส่งใหบุ้คลากรร่วมกนั
ทาํงานเป็นทีม 2) วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน โดยการประชุมวางแผนการสอนร่วมกันใน
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ระดบัชั้นต่าง ๆ 3) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงและคน้พบตนเองมากท่ีสุด 4) มีจุดเน้น
การเรียนการสอน โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีมีเป้าหมายชดัเจน 5) การสอนมีจุดประสงค์ท่ีชดัเจน คณะ
ครูร่วมกนักาํหนดจุดประสงค์และแผนการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  6) ความคาดหวงั
ในความสําเร็จของนกัเรียนสูง โรงเรียนส่งเสริมให้นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถทั้งในและนอก
โรงเรียน 7) การเสริมแรงในเชิงบวก โรงเรียนสร้างบรรยากาศให้มีการเคารพนบัถือกนัของครูและ
นกัเรียน 8) การติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน คณะครูทุกคนดูแลการเรียนและความประพฤติ
ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด 9) ส่งเสริมความรับผิดชอบและสิทธิของนักเรียน ผูบ้ริหารและครูมี
ความสัมพันธ์อนัดีกับนักเรียน 10) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน 
โรงเรียนจดัทาํคู่มือผูป้กครองท่ีประกอบดว้ยปรัชญาและนโยบาย แนวทางการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน และ 11) แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียนพานักเรียนทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของ
นกัเรียน โดยกาํหนดไวเ้ป็นแผนงานของโรงเรียน60 
 ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช  ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการวเิคราะห์การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีมี
ความเป็นเลิศในประเทศไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ มลัคอล์ม บอลดริจ  ผล
การศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีมีความเป็นเลิศในประเทศไทย ตามเกณฑ์
มาตรฐานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ มลัคอล์ม บอลดริจ ดา้นกระบวนการในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การนาํองค์การ รองลงมาคือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ดา้นการวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ผลท่ีไดจ้ากการประเมิน
ดา้นผลลพัธ์จากการดาํเนินการท่ีเป็นเลิศ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก องค์ประกอบท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ผลลพัธ์ด้านการนําองค์การ และการปกครอง  รองลงมาคือ ผลลพัธ์ด้านการ
เรียนรู้ของนกัเรียน และกระบวนการทาํงาน  องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือ ผลลพัธ์ดา้นการ
มุ่งเนน้นกัเรียนและผูป้กครอง61   

                                                        
60ร่ืนจิตต์ ตรีนุรักษ์, “การบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ใน

จังหวดันครปฐม”  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550), บทคดัยอ่. 

61ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช, “การพัฒนาระบบการบริหารมุ่งเน้นความเป็นเลิศของ   
สถานศึกษาเอกชน” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550), บทคดัยอ่. 
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 สมจิตร อุดม ได้ทาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
เอกชนระดบัประถม ศึกษาในภาคใต้ พบว่า ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษาในภาคใต ้โดยภาพรวมตอ้งมุ่งบริหารองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ ตามลาํดบัมากไป
น้อย คือ ดา้นการวิเคราะห์ระบบการบริหารจดัการโรงเรียน ดา้นการพฒันาคุณภาพนกัเรียน ดา้น
การพฒันาบุคลกรและดา้นการบริหารและสนบัสนุน ตามลาํดบั62  
 อุดมชยั  สวนทวี ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษารูปแบบการวางแผน      กลยุทธ์ในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดสํานักงานสามญัศึกษา
จงัหวดัสระบุรี เพื่อศึกษาสภาพของรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานกังานสามญัศึกษาจงัหวดัสระบุรี  ปัญหาของรูปแบบการ
วางกลยทุธ์ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสาํนกังาน
สามญัศึกษาจงัหวดัสระบุรี และความเป็นไปไดข้องรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสํานกังานสามญัศึกษาจงัหวดัสระบุรีท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยทาํการศึกษาจากผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสํานักงานสามญัศึกษา
จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 21 คน63  
 ราตรี ศรีไพรวรรณ และพฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ ์ ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การพฒันากลยุทธ์
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบนั
ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัประถมศึกษาภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยด้านท่ีอยู่ในระดับมากเป็นลาํดับท่ี 1 คือ 1) ด้านการกาํหนดทิศทาง ส่วนสภาพอนัพึง
ประสงคฯ์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั  2) กลยุทธ์
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของ โรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัประถมศึกษา ประกอบด้วย และ       

                                                        
 62สมจิตร อุดม, “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษาในภาคใต”้ (วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณัฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2550), บทคดัยอ่. 

63อุดมชัย สวนทวี , ”การศึกษารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานสามญัศึกษาจงัหวดัสระบุรี”
(วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สถาบนัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา, 2551), บทคดัยอ่. 
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3) การกาํหนดกลยทุธ์ กลยทุธ์หลกั ไดแ้ก่ กลยทุธ์ผกูใจผูป้ฏิบติังาน กลยทุธ์ ปรับปรุงการบริหารผล
การดาํเนินงาน และกลยทุธ์ ปรับปรุงระบบและกระบวนการ64   
 ขนัติ มโนเจริฐ และกฤต จรินโท ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าบางปะกง  โดยมีวตัถุประสงค์ของการ
วิจยัเพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการ
บริหารของโรงไฟฟ้าบางปะกง  เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงาน 
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูบ้ริหารของโรงไฟฟ้าบางปะกง ในการกาํหนดแนวทางการแกไ้ข  
ผลการวิจยัพบว่า โรงไฟฟ้าบางปะกงมีการปฏิบติังานท่ีเป็นไปมาตรฐานสากลทั้งทางด้านการ
ดาํเนินงานการบริหารงานคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร(TQM) และตามเกณฑ ์TQA จากการวเิคราะห์พบวา่
โรงไฟฟ้าบางปะกงมีโอกาสท่ีดีจากทาํเลท่ีตั้งเป็นยุทธศาสตร์ดา้นการผลิตไฟฟ้าของประเทศ และ
ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนโดยรอบส่วนอุปสรรคท่ีพบคือการบงัคบัใช้กฎหมายโดย
รัฐบาลใหโ้รงไฟฟ้าตอ้งจดัทาํรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในพบว่า มีจุดแข็ง คือ มี
กระบวนการผลิตและบํารุงรักษาท่ี มีมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองบุคลากรมี
ประสบการณ์และเช่ียวชาญ พร้อมด้วยการทาํงานเป็นทีม และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่วน
จุดอ่อนรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินการพบวา่ ตอ้งมีการปรับปรุงทศันคติ จิตสํานึก ในการ
ทาํงานและปรับปรุงกระบวนการส่ือสารให้มากข้ึน ส่วนปัจจยัแห่งความสําเร็จพบวา่โรงไฟฟ้าบาง
ปะกง มีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการทาํงานเป็นทีมและ
ผูน้ําท่ีมีวิสัยทศัน์ท่ีดีและกลยุทธ์ท่ีสําคญั ในปี 2554 เป็นการกาํหนดกลยุทธ์ระดบัหน้าท่ีในด้าน
พฒันาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวฒันธรรม องคก์ร และค่านิยมร่วม ดา้นปรับปรุงการดาํเนินงาน และ
ดา้นสังคมและชุมชม เพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์และการยอมรับท่ีดี65  
 รัตติยา วงศหิ์รัญตระกูล และ ชยตุ  วิจิตรสุนทร  ไดท้าํการวจิยัเร่ือง แนวทางพฒันาการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบ้านโป่งแดงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

                                                        
64ราตรี ศรีไพรวรรณ และพฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ์, “การพฒันากลยุทธ์การบริหารสู่

ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎี
บณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552), บทคดัยอ่. 

65ขนัติ มโนเจริฐ และกฤต จรินโท, “การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าบางปะกง” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวชิายทุธศาสตร์การพฒันา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร, 2553), บทคดัยอ่. 
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ประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนบา้นโป่งแดง  พบวา่  สภาพการบริหารงานทั้ง 7 องค์ประกอบ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่
ก่อให้เกิดปัญหา ยกเวน้ดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากรท่ีมีสภาพการบริหารงานอยูใ่นระดบันอ้ยจึงทาํให้
เกิดปัญหามากท่ีจะตอ้งนาํมาหาแนวทางเพื่อพฒันา  ผลการหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนบา้นโป่งแดง สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ ดา้นการบริหารจดัการงบประมาณ มีแนวทางการพฒันาดงัต่อไปน้ี 
ผูบ้ริหารควรมีการบริหารจดัการงบประมาณและประเมินความตอ้งการจากทุกฝ่าย นอกจากน้ีควรมี
การประเมินด้านขีดความสามารถและอตัรากาํลงับุคลากร และในการสร้างสภาพแวดล้อมของ
บุคลากร66  

สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ  ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการนาํเสนอรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพ
ทัว่ทั้งองค์กรในสํานกังานศึกษาธิการจงัหวดั ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบระบบการบริหารคุณภาพ
แบบ TQM ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แนวคิดและหลกัการ โครงสร้างระบบงาน และขั้นตอนการ
ดาํเนินงาน แนวคิดและหลกัการท่ีนํามาประยุกต์ใช้ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ของระบบ TQM 
หลกัการของระบบ ลกัษณะพื้นฐานการบริหารงานแบบ TQM และองค์ประกอบขององค์กรตาม
ระบบ TQM โครงสร้างระบบงานประกอบดว้ย โครงสร้างการบริหารงาน และบทบาทหนา้ท่ีตาม
โครงสร้างการบริหารงาน TQM คณะกรรมการบริหารงาน TQM คณะทํางาน TQM และกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ขั้ นตอนของการดําเนินงานมี 4 ระยะ ซ่ึงประกอบด้วย การเตรียม                
การดําเนินงาน การดําเนินงานตามแผน การตรวจป ระเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผล            
การดาํเนินงาน67  
 มนสั บุญชม  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการพฒันาระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ควบคู่วิชาสามญัผลการวิจยัพบวา่  สภาพปัจจุบนัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นการนาํองคก์าร สภาพท่ีพึงประสงค์ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการนาํองคก์าร 
โรงเรียนกลุ่มภาคใต ้ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของความตอ้งการจาํเป็นสูงสุด คือ ดา้นการวดัผลการวเิคราะห์ 

                                                        
66รัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล และชยุต  วิจิตรสุนทร, “แนวทางการพฒันาการบริหาร

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบา้นโป่งแดง” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขา  
การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553), บทคดัยอ่. 
 67สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ, “การนาํเสนอรูปแบบคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การใน
สํานักงานศึกษาธิการจงัหวดั”  (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554), บทคดัยอ่. 
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และการจดัการความรู้ โรงเรียนกลุ่ม ภาคกลาง ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของความตอ้งการจาํเป็นสูงสุด  คือ 
ดา้นการมุ่งเน้นผูป้ฏิบติังาน ระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคู่วิชาสามญัท่ีพฒันาข้ึนมี 2 ระบบ คือ 1) ระบบบริหารโรงเรียนในภาคใต ้คือ ระบบบริหารสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญมุ่งเน้นการวดัผล การ
วิเคราะห์ การจัดการความรู้และการปฏิบัติงาน และ 2) ระบบบริหารโรงเรียนในภาคกลาง คือ 
ระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ มุ่งเน้น
ผูป้ฏิบติังานและการวดัผล การวเิคราะห์ การจดัการความรู้68  

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา  ไดท้าํการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การบริหารโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาใน 12 เขตการศึกษา และเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน
ทั้งส้ิน 14 โรงเรียน  กลุ่มให้ขอ้มูลเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนครูนกัเรียนผูป้กครองศึกษานิเทศก์และชุม
ชมผลการวิจยัพบว่าด้านโรงเรียนและสถานศึกษาโรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่ีมีการ
คมนาคมค่อนขา้งสะดวกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ทุกโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบตาม
แบบท่ีกรมสามญัศึกษากาํหนดเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนการสอนและสามารถปลูกฝังให้นักเรียน
ร่วมมือกันในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้ นทุกโรงเรียนเป็นผู ้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ทางการบริหารมีเทคนิคและกลยุทธ์ในการบริหารให้ประสบ
ความสําเร็จหลากหลายและครูส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนมีการเตรียมการ
สอนจดัทาํแผนการสอน โดยเนน้ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลางดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน โดยโรงเรียนส่วนใหญ่มีการจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน มีการสร้างบรรยากาศในการเรียนใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มี
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนนวตักรรมและเทคโนโลยี69 
 ชนิดา มิตรานันท์ , ชุลีกร โชติดี, ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์, พรชัย มั่นหมาย และมยุรี        
เสือคาํราม  ได้ทาํการวิจยัเร่ืองแนวทางพฒันาการจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของ
ภาควิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์” โดยศึกษาตามภารกิจหลกัของ

                                                        
 68มนัส บุญชม, “การพฒันาระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามญั” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2555. 

69สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษา, รำยงำนกำรวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จใน
กำรบริหำรโรงเรียนตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำใน 12 เขตกำรศึกษำและเขตกรุงเทพมหำนคร 
(กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2555), บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร. 



 

 
 

63 

ภาควิชาทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม  ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการเรียนการสอนควรกาํหนดทิศทางของหลกัสูตรจาก
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตและสังคม เนน้การปฏิบติัจริง มีการประเมินผลการเรียนท่ีหลากหลาย 
กระตุน้ใหมี้งานวิจยัในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และควรมีการสนบัสนุนให้คณาจารยมี์
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ตลอดจนถึงการมีวิธีการปฏิบติัท่ีดีเลิศ (Best Practice) ซ่ึงกันและกันและ
แสวงหาบุคคลภายนอกมาสนบัสนุน และมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน และมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย ์ดา้นการวิจยัควรสนบัสนุนให้คณาจารยมี์ผลงานวิจยัทั้งระดบัชาติและระดบั
นานาชาติมากข้ึน เช่น มอบหมายภาระงานใหค้ณาจารยอ์ยา่งเหมาะสม พฒันาศกัยภาพภาษาองักฤษ
ของคณาจารยส์นบัสนุนทุนวิจยัมีระบบพี่เล้ียงนกัวจิยั สร้างแรงจูงใจให้คณาจารยท์าํวิจยั มีประเด็น 
(Theme) ของงานวจิยัสอดคลอ้งกบันโยบาย70  

 ณัฐวรรณ บงัอร ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการจดัการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ในเขตอาํเภอทบัคล้อ สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จงัหวดัพิจิตร 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนในเขตอาํเภอทบัคลอ้ สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จงัหวดัพิจิตร โดยภาพรวมมีการจดัการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ อยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉล่ียจากค่ามากไปหาน้อยดงัน้ี ด้านการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคลมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการจดัโครงสร้างองคก์รมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากด้านภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ด้านการบริหารงาน
วิชาการมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ดา้นการบริหารทัว่ไปมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก  ดา้นการ
กําหนดกลยุทธ์มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก   และด้านการมุ่งเน้นผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง นักเรียน 
ผูป้กครอง และชุมชน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง71  

                                                        
 70ชนิดา มิตรานันท์, ชุลีกร โชติดี, ธีรพงศ์ จุลสายพันธ์ , พรชัย มั่นหมาย และมยุรี      
เสือคาํราม, “แนวทางพฒันาการจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชาการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556), บทคดัยอ่. 
 71ณัฐวรรณ บงัอร, “การจดัการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเขตอาํเภอ
ทบัคลอ้ สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จงัหวดัพิจิตร” (วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2556), 
บทคดัยอ่.   
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         โชติ แย้มแสง  ได้ทําการวิจัย เร่ืองกลยุท ธ์การดําเนินงานสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัปทุมธานี  ผลการศึกษาไดก้ลยทุธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 8 กล
ยุทธ์ คือ 1) ปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมความ
เป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 2) พฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัและจดักระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณา
การดา้นปฐมวยั 3) ประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมทนัสมยักบักลุ่มเป้าหมาย 4) ปรับระเบียบ
กฎเกณฑ์ท่ีไม่เอ้ือต่อการบริหารจดัการ 5) สร้างความมัน่ใจและความปลอดภยัในการปฏิบติังานแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 6) ปลุกเร้าให้ผูป้กครองเห็นความสาํคญัของการศึกษาปฐมวยั  7) ปรับปรุงตกแต่งอาคาร
สถานท่ี สภาพแวดลอ้มสําหรับเด็กปฐมวยัและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  และ 8) สร้างวฒันธรรมท่ีดีใน
การประกนัคุณภาพภายในองคก์ร  และจากการประเมิน พบวา่ กลยุทธ์ การดาํเนินงานสู่ความเป็น
เลิศน้ี สามารถนาํไปใชไ้ดก้บัสถานศึกษาปฐมวยัทุกสังกดั72  
 ตะวนั ส่ือกระแสร์ ไดท้าํการวิจยัเร่ืองยุทธศาสตร์การบริหารจดัการโรงเรียนเอกชนสู่
ความเป็นเลิศ  ผลวิจยัพบวา่การบริหารจดัการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศมีสภาพดงัน้ี  1) ดา้น
การบริหารจัดการวิชาการพบว่า เน้นคุณภาพของครู มีการใช้ศัพท์เทคนิคในการสอน  ให้
ความสําคญักบัทุกกิจกรรมสอนอยา่งมีความหมาย  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  มีการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ภายนอก มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง มีการจดัห้องเรียนพิเศษ เน้นความ สามารถ
ดา้นภาษาไทย  สอนภาษาเพื่อนบา้นในแถบเอเชีย  และประชาคมอาเซียนโดยเจา้ของภาษา 2) ดา้น
การบริหารจดัการงบประมาณพบวา่มีการจดัทาํบญัชีการรับ การจ่าย และการใชง้บประมาณให้คุม้ค่า ลด
ความเส่ียง  และจดัหาแหล่งเงินภายนอก  3)  ดา้นการบริหารจดัการบุคลากรพบวา่  ผูบ้ริหารมีความ
เป็นผูน้ําและเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ  สร้างขวญักําลังใจและแรงจูงใจแก่ครู  มีระบบนิเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ปรับครูใหเ้หมาะสมกบัวชิาและชั้นเรียน  ลดจาํนวนผูบ้ริหารระดบัสูง  รับคนใหต้รง
กบังาน  มีการสอนงาน  อบรมภาษาองักฤษให้กบัครูใหม่  เน้นจรรยาบรรณครู และ 4)  ด้านการ
บริหารทัว่ไป  พบวา่มีการลดสายงานบงัคบับญัชา  เนน้ธุรกิจศึกษาดาํเนินการก่อนคู่แข่ง  เนน้ความ
เป็นเลิศในการให้บริการ บริหารแบบมีส่วนร่วม จดัส่ิงแวดลอ้มให้ร่มร่ืน  สวยงาม  น่าอยู ่ น่าเรียน  
ใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารและการเรียนการสอน  และประหยดั การบริหารจดัการโรงเรียนเอกชน
สู่ความเป็นเลิศ  มีปัญหาดังน้ี  1)  ด้านการบริหารวิชาการพบว่า  โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่รับ
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่า  ส่ือการเรียนการสอนและอุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอ 2) ด้านการ

                                                        
 72โชติ แยม้แสง, “กลยุทธ์การดาํเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัใน
จงัหวดัปทุมธานี” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต, 2557), 
บทคดัยอ่. 
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บริหารงบประมาณพบว่า ขาดงบประมาณในการลงทุนและระบบสวสัดิการไม่มีคุณภาพ 3) ดา้น
การบริหารบุคลากร  พบวา่ ขวญัและกาํลงัใจของครูลดลง  ครูท่ีมีอายุนอ้ยบางส่วนลาออกไปสอบ
บรรจุเป็นขา้ราชการ  ไม่มีโครงการจดัอบรมสัมมนาสําหรับครูโรงเรียนเอกชน  รัฐเป็นผูก้าํหนด
เงินเดือน  ครูผูส้อนจะตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพ  ขาดครูท่ีมีคุณภาพ  ครูท่ีมีอายุมากมีปัญหาในการ
จดัทาํส่ือ ICT และ 4) ดา้นการบริหารทัว่ไปพบว่า โรงเรียนเอกชนแข่งขนักนัเอง  และแข่งขนักบั
โรงเรียนรัฐบาล  นโยบายภาครัฐเก่ียวกับโรงเรียนเอกชนไม่ชัดเจน จาํนวนนักเรียนลดลง มี
โรงเรียนนานาชาติเพิ่มข้ึน  และครูโรงเรียนเอกชนตอ้งทาํหนา้ท่ีหลายอยา่งนอกเหนือจากงานสอน 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ คือ  “INTERACTIVE Strategy” 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อยดังน้ี 1) การใช้นวตักรรม (Innovation: I) 2) การสร้างเครือข่าย 
(Network: N)  3)  การใชเ้ทคนิคเชิงบริหาร (Administrative Techniques: T)  4) การให้ความสําคญั
กบัภาษาองักฤษ (English Language: E)  และส่ิงแวดลอ้ม(Environment: E)  5) การให้ความสําคญั
กบัการสร้างสัมพนัธ์ (Relationship: R)  การปรับโครงสร้างใหม่และการปฏิรูป (RE-Organize and  
Reform: R) และการทําวิจัยเชิงทดลองท่ีได้ผลรวดเร็ว (Research: R) 6)การปรับ การวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic  Evaluation: A) 7) การให้ความสําคญักบัการลงทุน (Cost: C)  
และหลักสูตร (Curriculum: C)  8) การให้ความสําคญักับภาษาไทย (Thai  Language: T)  9) การ   
ให้ความสําคญักบัการจูงใจบุคลากร (Incentive: I)  10)  การให้ความสําคญักบัการสร้างค่านิยมร่วม
(Value: V) และ 11)  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้คุณธรรม จริยธรรม (Ethics: E)73   
 

งำนวจัิยต่ำงประเทศ 
 สตีเฟน แมทธิว  (Stephen Mathews) ได้ทําการวิจัยเร่ือง Benchmarking the NAAC 
Accreditation Model งานวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเปรียบเทียบจุดเด่นเกณฑ์ด้านการจัด
การศึกษาของรูปแบบ ของคณะกรรมการการประเมินผลและประกนัคุณภาพแห่งชาติ (National 
Accreditation and Assessment Council: NAAC) กั บ รู ป แ บ บ  MBNQA ซ่ึ ง ทั้ ง  2  รู ป แ บ บ มี
กระบวนการแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย แต่ในดา้นการประเมินของทั้ง 2 มีความแตกต่างกนัมากใน
เร่ืองของเกณฑ์และค่าคะแนน นั่นคือ รูปแบบ MBNQA ให้ค่าคะแนนสําหรับผลลพัธ์ด้นองค์กร  
คิดเป็น 45% ในขณะท่ีรูปแบบของ NAAC ไม่ไดก้าํหนดเกณฑ์และค่าคะแนนสําหรับผลลพัธ์ดา้น
องคก์ร นอกจากน้ีรูปแบบ NAAC ไม่ไดพ้ิจารณาดา้นภาวะผูน้าํเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของปัจจยันาํเขา้ 
                                                        
 73ตะวนั ส่ือกระแสร์, “ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ”                   
(วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่, 2557), บทคดัยอ่. 
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เกณฑ์และค่าคะแนนตามรูปแบบ NAAC แบ่งออกเป็นด้านปัจจยันาํเขา้ 3 ส่วน คือ หลกัสูตร 15 
คะแนน ทรัพยากรการเรียนรู้ 15 คะแนน  การจดัองค์กรและการบริหาร 10 คะแนน ส่วนด้าน
กระบวนการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การสอน การเรียนรู้ และการประเมินผล 30 คะแนน การวิจยั    
การให้คาํปรึกษา และการขยายผล 10 คะแนน การสนบัสนุนนกัเรียนและความกา้วหนา้ 10 คะแนน
และดา้นการสนบัสนุน คือ การปฏิบติัเก่ียวกบัสุขอนามยั 10 คะแนน ซ่ึงสามารถนาํเขา้มารวมอยูใ่น
ด้านปัจจยันําเข้า หรือด้านกระบวนการข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ของผูรั้บการประเมิน คะแนนรวม  
ทั้งส้ิน 100 คะแนน  หลังจากทาํการเปรียบเทียบขอ้เด่น ข้อด้อยของรูปแบบทั้งสอง ผูว้ิจยัจึงได้
เสนอรูปแบบการจดัการดา้นการศึกษาโดยอาศยัองคป์ระกอบของเดิมมากท่ีสุดและจดัค่าคะแนนให้
มีความสําคญัเท่ากันทั้งด้านปัจจยั กระบวนการ และผลลพัธ์ และให้รูปแบบใหม่เป็นรูปแบบท่ี
เขา้ใจไดง่้ายและสามารถปฏิบติัได้74  
  แพทริก ชิพ (Patrick Shipe) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการจดัการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศใน
โรงเรียน โดยใชว้จิยัเชิงคุณภาพในลกัษณะการศึกษาเป็นรายกรณี พบวา่ การจดัการคุณภาพสู่ความ
เป็นเลิศจะเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนกลยทุธ์ การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารท่ีเขม้แข็ง การปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงการส่ือสาร การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม การใชก้ารอบรมในการพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะจะ
สอดคลอ้งกบัการใชท้ฤษฎีแรงจูงใจในการบริหารงาน75  
 ราฟ เทอร์แรน (Ralph Teran) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการวางแผนกลยุทธ์ระบบการศึกษา
ของโรงเรียนในเขตเมือง ผลการวิจยัพบว่า การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนส่งผลดีต่อโรงเรียน
และทาํให้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความตั้งใจ กระตือรือร้น มุ่งมัน่ในการบริหารจดัการโรงเรียน ทาํให้
เกิดวฒันธรรมความร่วมมือพฒันางานกบัผูน้าํชุมชนมากยิ่งข้ึน แต่ยงัพบวา่ ปัญหาอุปสรรคในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนในเขตเมือง คือการคดัเลือกและการฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบและ
ขนาดของกลุ่มใหญ่เกินไป76  

                                                        
 74Stephen, Mathews, Benchmarking the NAAC Accreditation Model (INQAAHE 
2 0 0 1  Conference on Quality, Standards and Recognition), available August 30, 2010. 
available from http://www.inqaahe.nl/stephen.pdf,  
 75Patrick Shipe, “ Quality Management to Excellence, West Michigan University,” 
Dissertation Abstracts International  20, 40 (July 2011): 461. 

76Ralph Teran, “A case Study of Strategic Planning in a Large Urban School District 
(Urban Education),” Dissertation Abstracts International  10} 45 (January 2011): 1771.   

http://www.inqaahe.nl/stephen.pdf
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  สตีเฟน นิวบาย (Stephen Newby) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ
โดยรวมในโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาเปรียบเทียบในโรงเรียนท่ีมีระบบบริหารคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศโดยรวมมาปรับใช้ จาํนวน 4 โรงเรียน กบัโรงเรียนท่ีไม่มีการนาํระบบบริหารคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศโดยรวมมาใช ้จาํนวน 4 โรงเรียน พบวา่มีความแตกต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถาม
ในเร่ืองการฝึกอบรมและการเขา้ใจแนวคิดในเร่ืองระบบบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศโดยรวม 
นอกจากน้ียงัพบความแตกต่างในเร่ืองการตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองและนกัเรียน ซ่ึง
ถือวา่ความพึงพอใจของนกัเรียนและผูป้กครองเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน77  
 จอ ย  แ ค ท ลี น  อี เบ ส ต์  (Joy Kathleen Ebase) ไ ด้ทํ าก ารวิ จัย เร่ือ ง  Total Quality 
Management Partnership with Business: Linconty R-III Troy and Nomandy School Districts 
(MISSOURI) งานวิจยัน้ีเพื่อประเมินประสิทธิภาพของความพยายามใช้ TQM ในโรงเรียนท่ีมีภาค
ธุรกิจเป็นผูส้นบัสนุนดว้ย คือ โรงเรียนลิคอนต้ีอาร์ 3 ทรอย (Linconty R-III Troy) ซ่ึงบริษทัโตโย
ตาเป็นผูส้นบัสนุน และโรงเรียนนอร์มานด้ี (Normandy School Districts) โรงเรียนประจาํเขตมิตซูรี
ซ่ึงสมาคมคุณภาพแห่งอเมริกาเป็นผูส้นบัสนุน งานวจิยัน้ีคน้หาความเหมือนหรือแตกต่างในการนาํ 
TQM มาใช้ ทั้ ง 2 โรง และสามารถนําไปใช้กับโรงเรียนอ่ืนได้หรือไม่ วตัถุประสงค์คือเพื่อนํา
จุดเด่นหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อกาํหนดบทบาทท่ีเพิ่มข้ึนสาํหรับหุน้ส่วนทางธุรกิจ และเพื่อ
เพิ่มความมัน่คงของหุน้ส่วนธุรกิจ ผลกระทบของวธีิการศึกษาท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการประเมินผล
ของการเพิ่มคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความพยายามร่วมมือร่วมใจกนัของนกัศึกษา ผูก้าํหนดนโยบาย 
และผูน้าํธุรกิจเพื่อร่วมกนัผลกัดนัดา้นคุณภาพกบัความพยายามในการเปล่ียนแปลงส่ิงอ่ืน ๆ อยา่ง
เป็นระบบ การท่ีจะหาคาํตอบงานวิจยันั้น ยงัตอ้งรวมไปถึงความตอ้งการในการท่ีรู้เก่ียวกับการ
สร้างหลกัการพื้นฐาน เพื่อการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง การเรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของหุ้นส่วนทั้งสอง
ฝ่าย การกาํหนดวตัถุประสงคข์องทั้งสองฝ่าย กาํหนดกฎเกณฑร์างวลัทางดา้นคุณภาพอาจจะใชข้อง 
MBNQA หรือกาํหนดข้ึนมาเอง โดยใช้กระบวนการของตนเอง จากการศึกษาทาํให้ทราบว่ามีตวั
แปรท่ีแตกต่างกันออกไปท่ีมีอิทธิพลต่อการร่วมมือร่วมใจอยู่ 3 ตวั คือ การสนับสนุนจากคณะ

                                                        
 77Stephen Newby, “A case Study of Strategic Planning in a Large Urban School 

District (Urban Education),” Dissertation Abstracts International  2, 15 (October 2011): 1771.   
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ผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีการสนับสนุนจากพนักงานและการสนับสนุนจากชุมชน กลุ่มท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดในกระบวนการน้ีคือคณะผูบ้ริหารเขตพื้นท่ีนั้น ๆ78  
 มาร์ค ครูเกอร์ (Mark Kruger) ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการจดัการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
โดยรวม : เคร่ืองมือสําหรับการปรับปรุงโรงเรียน โดยใช้หลักการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเป็น
แนวทางในการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมของผูบ้ริหารเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะส่งเสริมหลกัการจดัการ
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศผูน้าํดา้นการสนับสนุนและการช่วยเหลือ ทาํให้การปรับปรุงเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง จากการศึกษาแนวคิดแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีมุ่งคุณภาพเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสนบัสนุนการจดัการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
ซ่ึงคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีมุ่งคุณภาพ ประกอบดว้ย คุณลกัษณะและพฤติกรรม 8 
ประการ ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ มีความสัมพนัธ์กบับุคลากรทัง่ภายในและภายนอกองค์กร มีความมุ่งมัน่
ทาํงาน สนับสนุนและช่วยเหลือลูกน้อง มีความสามารถในการใช้ขอ้มูลสถิติในการตดัสินใจ มี
ความสมารถในการส่ือสาร ใช้แรงจูงใจในการบริหาร รวมทั้งเป็นผูน้าํในการเปล่ียนแปลง ซ่ึงใน
การดาํเนินงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวดัตวัแปรคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีมุ่งคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศครอบคลุมคุณลกัษณะ 8 ประการดงักล่าว79  
 มิ ล เล อ ร์ ส ตี เฟ น  เอ อ ร์ เก น  (Miller Stephen Eugene) ไ ด้ทําก ารวิ จัย เร่ือ ง  “The 
Applicability of the MBNQA Criteria to Assessing the Quality of Student Affairs in Colleges and 
Universities” การศึกษา เพื่อตรวจสอบว่าผูน้าํดา้นกิจการนกัเรียนรับรู้วา่เกณฑ์ใดของ MBNQA ท่ี
ใชใ้นการวดัคุณภาพของกิจการนกัเรียน ผลการสํารวจเป็นการประเมินการประยุกตใ์ชเ้กณฑ์แต่ละ
หมวดของ MBNQA ช้ีให้เห็นถึงเกณฑ์เพิ่มเติมและจุดอ่อน จุดแข็งของเกณฑ์ MBNQA ซ่ึงไดรั้บ
การยอมรับใน การนาํมาใช้เพื่อการประเมินคุณภาพกิจการนักเรียนในสถาบนัอุดมศึกษา เกณฑ์
เพิ่มเติมท่ีสําคัญมี   2 เกณฑ์ คือ การประเมินผลลัพธ์ด้านงานวิชาการและด้านการพัฒนาของ
นกัเรียน และคุณภาพ   การจดัการดา้นการเงิน โดยผูน้าํดา้นกิจการนกัเรียนเสนอแนะให้มีการเพิ่ม
ทั้ง 2 เกณฑ์ไวใ้นหมวดหลกัของ MBNQA เกณฑ์ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้และภาวะผูน้าํนบัวา่
มีความสําคญัมากท่ีสุดในดา้นคุณภาพ ในขณะท่ีเกณฑ์ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้และภาวะผูน้าํ
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นบัว่า มีความสําคญัมากท่ีสุดในดา้นคุณภาพ ในขณะท่ีเกณฑ์ดา้นผลลพัธ์จดัวา่มีความสําคญัน้อย
กว่าเกณฑ์อ่ืน ๆ ภาษาและการให้คาํจาํกัดความในเกณฑ์มีความซับซ้อน ความกังวลท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากความสามารถในการวดักระบวนการ และผลลพัธ์ของหนา้ท่ีดา้นการศึกษา รวมทั้งกฎของ
หน่วยงาน ผลการวิจยัพบว่า        มีความแตกต่างเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้เกณฑ์ทั้ ง 7 หมวด โดย
ข้ึนอยู่กบัขนาดของสถานศึกษา     การแบ่งระดบัใช้ แนวทางการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุด ให้ความสําคญัดา้นสารสนเทศ การใชท้รัพยากรบุคคล การประกนัคุณภาพ และผลลพัธ์ 
ตามเกณฑ์ MBNQA อย่างมาก และไดเ้สนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปเก่ียวกบัเร่ืองการตรวจสอบ
การนาํเกณฑข์อง MBNQA ไปใชก้บัประชากรอ่ืน ๆ และผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน80  
 เกรกกอร่ี มู (Gregory Moo) ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการสังเคราะห์การวางแผนและการ
พฒันาองค์กรเพื่อการนําเสนอเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลงทางเลือกของโรงเรียน K-12 
สําหรับนกัการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ สามารถผสมผสานยุทธศาสตร์การวางแผนกบัการพฒันา
องคก์ร เพื่อสร้างยทุธศาสตร์การเปล่ียนแปลง 2 วิธี คือ ยดึกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงท่ีเนน้ระบบยอ่ย
โรงเรียนเพื่อสร้างปทัสถานโครงสร้างและกระบวนการมีส่วนร่วม และการแก้ไขปัญหาเชิง          
กลยทุธ์81  
 เดนนิส แพทริก แม๊คคาร์ธี (Dennis Patrick McCarthy) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการวางแผน
กลยุทธ์ของวิทยาลัยชุมชนมิชิแกนและศึกษาผลงานการงวางแผนกลยุทธ์ท่ีมีต่อปัจจัยด้าน
บรรยากาศ            บางประการ พบวา่ วิทยาลยัชุมชนส่วนมากใชก้ารวางแผนกลยทุธ์มาแลว้ 4-5 ปี 
เพื่อปรับปรุงการทาํงานให้ดีข้ึน ลกัษณะของกลยุทธ์มีองคป์ระกอบดงัน้ีคือ การวินิจฉยัพนัธกิจ การ
วเิคราะห์ปัจจยั การกาํหนดเป้าหมาย การประเมินผล การพิจารณาทางเลือก การวเิคราะห์วฒันธรรม 
การปรับปรุงความเขา้ใจชุมชน การจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอกบัการวางแผนกลยุทธ์ไปใช ้และ
การปรับปรุงสถานภาพด้านการเงิน จากการวิเคราะห์ทางสถิติไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างขนาด 
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ฐานะการเงินและคุณภาพแผนกลยทุธ์ของวิทยาลยัชุมชนกบัการใชก้ารวางแผนกลยทุธ์ และปัญหา
สาํคญัท่ีพบ คือ การไม่มีเวลาพอในการทาํแผนกลยทุธ์82  
 เดนนิส แรมป้า (Dennis Rampa) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหาร
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศโดยรวม (TQM) และการปรับปรุงพฒันาโรงเรียนแอฟริกาใต ้จากการศึกษา
พบวา่ ไดข้อ้มูลสรุปรูปแบบบูรณาการของ TQM  ในการปรับตวัของโรงเรียนดว้ย บริบท (Context) 
ความตอ้งการ (Needs) จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ผลลพัธ์ของโครงการงานวิจยั
จะใหค้วามรู้ใหม่ในการพฒันาแบบบูรณาการในแอฟริกาใต้83 
 พอล อี เดทท์มาน (Paul E. Dettmann ) ได้ทําการวิจัย เร่ืองการรับรู้ของผู ้บ ริหาร
การศึกษา คณาจารย ์และเจา้หน้าท่ีสนบัสนุน ท่ีมีต่อการนาํเคร่ืองมือเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ
ไปใชใ้นมหาวิทยาลยั วิลคอนซิลสก็อต ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจยัเชิง
ปริมาณ พบว่า กลุ่มผูบ้ริหารการศึกษามีมุมมองเชิงบวกต่อการนาํเคร่ืองมือเกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติไปใช้มากกวา่อีก 2 กลุ่ม และผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบว่า มุมมองในเชิงบวกของการนาํ
เคร่ืองมือเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติไปใช ้มีดงัน้ี 1) เป็นศูนยก์ลางของความเป็นเลิศ 2) เป็นความ
ภาคภูมิใจของสมาชิกท่ีร่วมดาํเนินการ 3) มีภาพลกัษณ์ในเชิงบวก 4) เป็นเส้นทางไปสู่การพฒันา
อย่างต่อเน่ือง และ 5) มีการส่ือสารกนัมากข้ึนมุมมองในเชิงลบของการนาํเคร่ืองมือเกณฑ์รางวลั
คุณภาพแห่งชาติไปใชมี้ดงัน้ี 1) มีค่าใชจ่้ายในการสร้างโอกาสน้ีสูง 2) ตอ้งมีการเรียนและฝึกอบรม 
3) ตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว ้ 4) ภาระงานเพิ่มมากข้ึน 5) ความไม่เช่ือมโยงกนัระหวา่งรางวลั
และวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั 6) มีขอบเขตการทาํงานกวา้งมาก 7) ความคาดหวงัเชิงคุณภาพเพิ่ม
มากข้ึน 8) การตดัสินใจทาํปราศจากการติดตามรูปแบบของเคร่ืองมือ  MBNQA และ 9) ลูกจา้งยงั
ไม่ใหก้ารยอมรับอยา่งเพียงพอ84  
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 มาร์ค ดี บาลด์วิน (Mark D. Baldwin) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีสนบัสนุนและยบัย ั้ง
การวางรูปแบบการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ในโรงเรียน พบวา่ มีปัจจยัสนบัสนุนการวางรูปแบบการ
วางแผนกลยุทธ์มาใช ้คือ ความเป็นวิชาชีพของบุคลากร ความสามคัคีของบุคลากร ภาวะผูน้าํของ
ครูใหญ่ เปิดเผยถึงความตอ้งการเปล่ียนแปลงของบุคลากร การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ และการ
สนบัสนุนจากทอ้งถ่ิน ส่วนปัจจยัท่ียบัย ั้งการนาํรูปแบบดงักล่าวมาใช ้ไดแ้ก่ การขาดปัจจยัส่งเสริม
ขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้ ความไม่เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัสรรเวลาใหก้บั
การจดัทาํแผนกลยทุธ์ไม่พียงพอ85 
 

สรุป 
 

 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า     
การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศนั้ น ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างท่ีจะนํามาใช้ในการ
บริหารงานให้ประสบความสําเร็จ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการองค์กร การบริหารองค์กรอย่าง
เป็นระบบตลอดจนการนาํเอาเทคนิคใหม่มาใช้ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
อยา่งมีเป้าหมายและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืององคก์รจะประสบความสําเร็จทนัต่อการเปล่ียนแปลง
สู่ความเป็นเลิศไดน้ั้น ผูบ้ริหารเป็นผูมี้ส่วนสาํคญั ท่ีจะตอ้งมีความสามารถทาํให้องคก์ารของตนนั้น
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์สู่ความเป็นเลิศท่ีเปล่ียนแปลงไป และต่อสู้ แข่งขนักบัองคก์รอ่ืน ๆ ได ้
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะความรู้ ความสามารถ มีการปรับกลยุทธ์ในการบริหาร มีความสามารถใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ท่ีดีและเป็นระบบ รู้จกันําความรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ในการบริหารทุกด้านมาเป็นแนวทางในการสร้างวิธีการทาํงาน หรือกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถแข่งขนัและเอาชนะผูอ่ื้นในธุรกิจเดียวกันได้
ท่ามกลางสถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และความไม่สามารถคาดการณ์ได้
แน่นอน ซ่ึงในโลกปัจจุบนัต่างก็เต็มไปดว้ยการแข่งขนักนัทางการศึกษา เพราะการบริหารงานของ
สถานศึกษามีความแตกต่างกัน การบริหารและการจัดการศึกษา ต้องมีทั้ งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีสําคญัระดบัฐานล่างต่อการดาํเนินบทบาทภารกิจ
การสร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาทั้งน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะเป็นกลไกสําคญัท่ีจะนํา
ความสาํเร็จและเสริมสร้างคุณภาพทางการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์รนั้น ๆ การสร้างคุณภาพใน
โรงเรียนจะก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ความมัน่ใจเกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการทั้งนักเรียนผูป้กครองชุมชน

                                                        
85Mark D. Baldwin, “Implementation of Strategic Planning in a Public School 

Setting: A Case Study,” Dissertation Abstracts International  55, 4 (October 2014): 224-A. 
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และสังคมส่วนรวม ดงันั้นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพเชิงบริหารจดัการยอ่มก่อให้เกิดมิติแห่งความเป็นเลิศ
ในระบบการจดัการศึกษายุคใหม่ จึงเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีปัจจยัและองค์ประกอบเสริมท่ี
หลากหลายเข้ามาช่วยดําเนินการเพื่อส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรได้ในท่ีสุด “ผู ้บริหาร
โรงเรียน” จึงมีความสําคญัยิง่ท่ีตอ้งกาํหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดใหเ้กิด
การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพกา้วสู่ความเป็นเลิศไดต่้อไป
ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

73 

 
 

บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง “องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย” เป็นการวิจัยท่ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Methodology) วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อ       
1) ทราบองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย และ  2) ทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกล
ยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 

ขั้นตอนด ำเนินกำรวจัิย 
 

  ผูว้ิจยัได้ออกแบบการดาํเนินการวิจยัเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การดาํเนินการ
วจิยั และขั้นตอนท่ี 2 ระเบียบวธีิวจิยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ขั้นตอนที ่1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวจัิย 
เพื่อให้การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี  ดาํเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกตอ้งตาม

ระเบียบวิธีวิจยั  และวตัถุประสงค์ตามท่ีผูว้ิจยักาํหนดไวข้า้งตน้ จึงไดล้าํดบัขั้นตอนการดาํเนินการ 
ดงัน้ี 
 ผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงการวิจยัอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดาํเนินการวิจยั โดย
เร่ิมตน้ด้วยการศึกษาปัญหา ความสําคญัและความเป็นไปไดข้ององค์ประกอบการบริหารจดัการ
เชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ด้วย
การศึกษาวเิคราะห์  สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ  จากตาํรา  เอกสาร
วิชาการ  ข้อมูลสารสนเทศ  งานวิจยัต่าง ๆ  ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  จากส่ือหลากหลาย
ทัว่ไป และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาํมาเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั  จดัทาํโครงร่างการวจิยั  นาํเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสอบปกป้อง (Defend) โครงร่างการวิจยั  โดยขั้นตอนสุดทา้ยของ
ขั้นน้ีเป็นการปรับแกไ้ขโครงร่างการวิจยัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกป้องโครงร่าง
การวจิยัและขออนุมติับณัฑิตวทิยาลยัเพื่อดาํเนินการทาํวจิยัในขั้นต่อไป 
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ขั้นตอนที ่2 กำรด ำเนินกำรวจัิย 
การดาํเนินการวจิยัเพื่อตอบคาํถามการวจิยั  คือ 
 ข้อ 1 “เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย”   
ขอ้ 2 “เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็น

เลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย”  
 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขั้นการวจิยัและวิธีการดาํเนินการวิจยัเป็น 3 ขั้น ปรากฏอยูใ่นภาพท่ี 4 

ขั้นการดาํเนินการวจิยั จากภาพจะไดเ้ห็นลาํดบัขั้นการดาํเนินการ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4   ขั้นการดาํเนินการวจิยั 

ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
-  Content Validityโดยใชวิ้ธี IOC 
-  Try out กับ บุ คล าก รโรงเรียน สั งกัด มู ล นิ ธิแ ห่ งส ภ า
คริสตจกัรในประเทศไทยท่ีไม่ใช่ผูใ้ห้ขอ้มูลและวิเคราะห์ค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชค้่า -coefficient 

ขั้นท่ี 3 
การยืนย ันองค์ประกอบ
การบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

ผลการยนืยนัองคป์ระกอบ
การบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรี ยนสั งกัดมู ลนิ ธิ 
แห่ งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย 

สอบถามความคิดเห็นกบักลุ่มตวัอยา่ง 

วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิง       
กลยทุธ์ดว้ย  Exploratory Factor Analysis: EFA 

องค์ประกอบการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย 

ขั้นท่ี 2 
การวเิคราะห์
องคป์ระกอบ
การบริหาร
จดัการเชิงกล
ยทุธ์สู่ความ
เป็นเลิศของ
โรงเรียน
สงักดัมูลนิธิ
แห่งสภา
คริสตจกัรใน
ประเทศไทย 
 

สร้างแบบสอบถาม (opinionnaire) 

ขั้นการวจิยั วธีิดาํเนินการวจิยั 

ขั้นท่ี 1  
การวเิคราะห์ตวั
แปรองคป์ระกอบ
การบริหารจดัการ
เชิงกลยทุธ์สู่ความ
เป็นเลิศของ
โรงเรียนสงักดั
มูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรใน
ประเทศไทย 

ศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์และ
สรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องโดย
การศึกษาเอกสารและวิเคราะห์
เน้ือหา(Content Analysis)ใช้เป็น
กรอบในการสนทนากลุ่ม 

         สนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ 
       (Focus Group Discussion) 

 

      นาํองคป์ระกอบการบริหารจดัการ 
เชิงกลยุท ธ์สู่ความเป็น เลิศยืนย ันโดยวิธี
สมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ  (Connoisseurship)  
 

ผลลพัธ์ 

ตัวแปรองค์ประกอบการบริหาร
จดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทยนําไป
สร้างแบบสอบถาม 

ขอ้สรุปจากการวเิคราะห์  
สงัเคราะห์  เอกสารงานวจิยัและ
ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุ ผูว้จิยั
สรุปประเด็นสาํคญั 
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จากภาพจะไดเ้ห็นลาํดบัขั้นการดาํเนินการ ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  โดยผูว้ิจยักาํหนดวิธีการดาํเนินการวิจยั 
ดงัน้ี 

1. ศึกษา  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารนโยบายและยุทธศาสตร์  สภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ค.ศ. 2015-2018 และสรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
เชิงกลยทุธ์ตามแนวคิดของนกัวชิาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

2. นาํขอ้สรุปขอ้ 1. องคค์วามรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์และ องค์ความรู้
เก่ียวกับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ แล้ววิเคราะห์ (Content Analysis) เป็น องค์ความรู้
เก่ียวกบัการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน  และใช้เป็นแนวทางหรือกรอบ
ในการสนทนากลุ่ม (focus group discussion)  

 3.  สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  โดยผูว้ิจยัเลือกผูท้รงคุณวุฒิแบบเจาะจง 
(Purposive Method) จากผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โรงเรียน
ในสังกดัคาทอลิค แห่งประเทศไทย และผูท่ี้มีคุณสมบติัตามเกณฑ์ โดยกาํหนดเกณฑ์การเลือก
ผูท้รงคุณวฒิุใหมี้คุณสมบติั ดงัน้ี 
  3.1 มีวฒิุการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโท หรือ 

  3.2 มีประสบการณ์การบริหารโรงเรียนไม่น้อยกวา่ 5 ปี ในตาํแหน่งผูจ้ดัการหรือ 
ผูอ้าํนวยการหรือ 

  3.3 เป็นผูบ้ริหารท่ีประสบความสาํเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์หริอ 
  3.4 เป็นอาจารยห์รืออาจารยพ์ิเศษในสถาบนัอุดมศึกษา  มีประสบการณ์ดา้นการ

สอนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี หรือมีตาํแหน่งทางวชิาการระดบัผูช่้วยศาสตราจารยข้ึ์นไป 
 4. ประมวลตวัแปรองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกัดมูลนิ ธิแห่งสภาคริส ตจักรในประเทศไท ยท่ีได้จากการวิ เคราะห์ เอกสาร 
(Documentary  Analysis) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นาํขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์
และสังเคราะห์หาเน้ือหา (Content Analysis) สรุปตวัแปรทั้งหมดเพื่อนาํไปสร้างเป็นแบบสอบถาม
ชนิดประมาณค่า (Rating Scale) ในขั้นท่ี 2  
 ขั้นท่ี 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  ผูว้จิยักาํหนดวธีิการดาํเนินการดงัน้ี 
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 1. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 
  1.1 นําตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ท่ีประมวลสรุปจากขั้นท่ี 1 พฒันาเป็น
เคร่ืองมือการวิจยัในลกัษณะแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ชนิดจดัลาํดบัคุณภาพห้า
ระดับ (Likert’s Rating Scale) โดยกําหนดค่านํ้ าหนักระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหาร
จดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  ดงัน้ี   

   ค่านํ้าหนกั  1 หมายถึง ระดบัความสาํคญัของตวัแปรนอ้ยท่ีสุด 
      2 หมายถึง ระดบัความสาํคญัของตวัแปรนอ้ย 
      3 หมายถึง ระดบัความสาํคญัของตวัแปรปานกลาง 
      4 หมายถึง ระดบัความสาํคญัของตวัแปรมาก 
      5 หมายถึง ระดบัความสาํคญัของตวัแปรมากท่ีสุด 
  1.2 ตรวจคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั (แบบสอบถาม)  โดยการตรวจความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) โดยพิจารณาค่า IOC มากกว่า 0.5 ข้ึนไป ปรับปรุงแก้ไขสํานวนภาษาตาม
ขอ้เสนอแนะ 
 2. ทดลองใช้ (Try Out)  เคร่ืองมือการวิจยั (แบบสอบถาม) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่
ผูใ้ห้ข้อมูล วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยการคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (–
coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient)86  ผลปรากฏค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.989 
 3. นาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง คือโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จาํนวน 25โรงเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
สําเร็จรูป โดยใช้สถิติวิเคราะห์  การวิเคราะห์ตวัประกอบประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อให้ไดอ้งคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 ขั้นท่ี 3 การยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

                                                        
 86Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Tests, 3rd ed. (New York: Row 
Publishers, 1974), 161. 
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 ยืน ย ัน ความ เห ม าะส ม  (Appropriately) ความ เป็ นไป ได้ (Feasibility) ความ เป็ น
ประโยชน์ (utilization) และความถูกต้องครอบคลุม (Accordance) ขององค์ประกอบการบริหาร
จดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย      
จากการประเมินโดยวธีิสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) จาํนวน 7 คน 
 

ขั้นตอนที ่3 กำรรำยงำนผลกำรวจัิย 
  ผูว้ิจยัสรุปข้อค้นพบ อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จดัทาํรายงานฉบบัสม บูรณ์
นาํเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ให้เป็นรายงาน
วจิยัฉบบัสมบูรณ์ เสนอบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

       ระเบียบวธีิกำรวจัิย 
เพื่อให้งานวิจยัน้ีเกิดประสิทธิผล ผูว้ิจยัจึงกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั 

โดยประกอบด้วยแผนแบบการวิจยั ประชากรเป้าหมาย กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูล ตวัแปรท่ีศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 
และสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

แผนแบบของกำรวจัิย 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีแบบแผนการวจิยัเป็น

แบบกลุ่มตวัอย่างเดียว มีการวดัคร้ังเดียวในลกัษณะศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the-one-
short, non-experimental case study) เขียนเป็นแผนภูมิ (Diagram) ไดด้งัน้ี 

 

 
 
           
           
           
            
 
 
       

   เม่ือ  R หมายถึง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการสุ่ม 
     X หมายถึง  ตวัแปรท่ีศึกษา 
     O หมายถึง  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
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ประชำกร 
  ประชากรสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี ไดจ้ากโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย จาํนวน 27 โรงเรียน 
 

กลุ่มตัวอย่ำง 
  กาํหนดขนาดตวัอย่างโดยการเปิดตารางของ เครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan)87 ได้กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 25 โรงเรียน และได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)  
 

ผู้ให้ข้อมูล  
การเก็บข้อมูล ได้จากผู ้ให้ข้อมูลในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน  

ประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ผูจ้ดัการ 2) ผูอ้าํนวยการ 3) ผูช่้วยผูจ้ดัการ 4) รองผูอ้าํนวยการ          
5) หัวหน้าฝ่าย 6) หัวหน้างาน และ 7) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จาํนวน 5 คน และบุคลากรครู 
จาํนวน 5 คน รวมโรงเรียนละ 10 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 250 คน  

 

ตัวแปรทีศึ่กษำ 
ตัวแป รท่ี ศึกษ าในการวิจัยค ร้ังน้ี เป็ น ตัวแป รเดียว คือ ตัวแป รท่ี เก่ี ยวข้องกับ

องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่ง              
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย รายละเอียดของตวัแปรดงัน้ี 

1.  ตวัแปรพื้นฐาน เป็นตวัแปรเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งหนา้ท่ี ประสบการณ์ในการทาํงานและประสบการณ์ตาํแหน่ง
หนา้ท่ีปัจจุบนั 

2.   ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ซ่ึงรวบรวมจากการวิเคราะห์เอกสาร 
(Content Analysis) และวิเคราะห์แบบสอบถามตามสถิติวิเคราะห์ตวัประกอบ (Factor Analysis) 
ประเภทการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  

 
 

                                                        
 87R.V. Krejcie, and P.W. Morgan, Educational and Psychological Measurement 
(New York: Harper & Row Publishers, 1970), 608-609. 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เคร่ืองมือสําหรับรวบรวมขอ้มูลขั้นน้ี
คือการวเิคราะห์เอกสาร (Document Analysis) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

ขั้นท่ี 2 การรวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เคร่ืองมือสําหรับรวบรวมขอ้มูลขั้นน้ี คือ  
สอบถามความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลจากโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ชนิดจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับ แบบของลิเคอร์ท 
(Likert’s Rating Scale) โดยกําหนดค่านํ้ าหนักระดับความสําคัญขององค์ประกอบการบริหาร
จดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ดงัน้ี 

ค่านํ้าหนกั   1    หมายถึง    ระดบัความสาํคญัของตวัแปรนอ้ยท่ีสุด 
ค่านํ้าหนกั   2    หมายถึง    ระดบัความสาํคญัของตวัแปรนอ้ย 
ค่านํ้าหนกั   3    หมายถึง    ระดบัความสาํคญัของตวัแปรปานกลาง 
ค่านํ้าหนกั   4    หมายถึง    ระดบัความสาํคญัของตวัแปรมาก 
ค่านํ้าหนกั   5    หมายถึง    ระดบัความสาํคญัของตวัแปรมากท่ีสุด 
ขั้นท่ี 3 การยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ สู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนสั งกัดมู ลนิ ธิแห่ งส ภาคริส ตจักรในป ระเท ศไท ยโดยวิ ธีสัม มน าอิงผู ้เช่ี ยวชาญ 
(Connoisseurship) 

 

กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ 
ผูว้จิยัดาํเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจิยัดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ใชเ้คร่ืองมือคือ 
  1. วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) จากตาํรา  เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงเรียนเชิงกลยุทธ์ การบริหารจดัการ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ และยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย
ค.ศ. 2015-2018 
  2.  วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อใช้เป็นกรอบในการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion)  
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  3.  ดาํเนินการสนทนากลุ่ม   โดยผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 7 คน 
 ขั้นท่ี 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ใช้เคร่ืองมือการวิจัยในขั้ นน้ี  คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  โดย 
 1.  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ตวัแปรองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีไดป้ระมวลจากเคร่ืองมือการ
วิจยัขั้นท่ี 1  ทั้ งหมดเพื่อนํามาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) 
ชนิดจดัลาํดับคุณภาพ 5 ระดบั (Likert’s  Rating Scale) ภายใต้การแนะนําและให้คาํปรึกษาของ
อาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

2.  ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม  โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ  จาํนวน 5 คน ด้วยการหาดชันี
ความสอดคลอ้ง IOC (Index  of  Item-Objective Congruence) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
โดยพิจารณาจากค่า IOC ท่ีมากกว่า 0.5 ข้ึนไปปรับปรุง  แก้ไขสํานวนภาษา ตลอดจนเน้ือหาให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละนิยามของตวัแปร 

3.  ทดลองใช ้(Try Out) เคร่ืองมือวจิยักบัโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแต่มีคุณลกัษณะ
เหมือนกลุ่มตวัอย่างทุกประการ จาํนวน 1 โรงเรียน  ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 30 คน คิดเป็น
แบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 30 ฉบบั 

4. วิ เคราะห์ค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ของเค ร่ืองมือการวิจัย  โดยรวบรวม
แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนทั้งหมด  นาํมาหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (-
coefficient)  ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)88  ปรากฏค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.989 
 5. ปรับปรุงเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ นาํไปใชส้อบถามกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัขั้นตอน   

ท่ี 2 ของการดาํเนินงานวจิยั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ โดยมีแนวปฏิบติั
ดงัน้ี 
                                                        

88Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York: Harper & 
Row, 1984), 126. 
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 1.  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพื่อทาํหนงัสือราชการเชิญ
ผูท้รงคุณวฒิุ 

2.   ดาํเนินการสนทนากลุ่มและสรุปประเด็นสาํคญัท่ีไดจ้ากาการสนทนากลุ่ม 
ขั้นท่ี 2  ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ

ลิเคอร์ท (Likert scale) เพื่อเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งรวม 25 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน รวมทั้งส้ิน 250 
คน โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพื่อทาํหนังสือราชการถึง
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ขอเก็บขอ้มูลตามเคร่ืองมือ  

2.  ติดตามขอ้มูลงานวจิยัทางโทรศพัทแ์ละไปรษณีย ์
3.  พิจารณาความถูกตอ้ง สมบูรณ์ของแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ท่ี

ไดรั้บกลบัคืน        
ขั้นท่ี 3  จดัสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อยนืยนัองคป์ระกอบการการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จากการประเมินโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) จาํนวน 7 คน 

 

กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
ผูว้จิยัรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาํเร็จรูป สถิติท่ีใชคื้อ 
  2.1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ
(Percentage) 
  2.2  ระดับความสําคญัของการวิเคราะห์ตวัแปรองค์ประกอบการบริหารจดัการ
เชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยใชค้่ามชัฌิม
เลขคณิต ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  2.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ใช้สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) สกัดด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis: PCA) หมุนแกนแบบออโธกอนอลดว้ยวิธี แวริแมกซ์ (Varimax) กาํหนดเป็น
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องค์ประกอบตามเกณ ฑ์คัดเลือกท่ี มีค่ านํ้ าหนัก 0.55 ข้ึนไป และจํานวนตัวแปรในแต่ละ
องคป์ระกอบ 3 ตวัแปรข้ึนไป 
 3.  การยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ยนืยนัความเหมาะสม (Appropriately) ความเป็นไป
ได ้(Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utilization) และความถูกตอ้งครอบคลุม (Accordance) เพื่อ
ทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จากการประเมินด้ว ยวิธีสัมมนาอิงผู ้เช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) จาํนวน 7 คน 
 

สรุป 
 

การวิจยัเร่ือง “องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Component of Strategic Management for 
Excellence of  Schools Under The Church of Christ in Thailand)”  ออกแบบเป็นการวิจยัโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วตัถุประสงค์
ของการวิจยั  1) เพื่อทราบองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และ  2) เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบการ
บริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทย ผูว้ิจยัไดบู้รณาการแนวคิด หลกัการ และทฤษฎี การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ผนวกกบัแนวคิด
หลกัการ ทฤษฎีการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ  ผนวกกบัยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการของ
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ค.ศ. 2015-2018  ผนวกกบัการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิ เขา้
ดว้ยกนัเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั กาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
การวิเคราะห์ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารจดัการ
เชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โดยการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ตรวจสอบคุณภาพและแบบสอบถามโดย
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ด้วยเทคนิค IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ทดลองใช้ (Try Out)  เคร่ืองมือวิจยักับบุคลากรในโรงเรียนท่ีไม่ใช่โรงเรียนผูใ้ห้
ข้อมูล ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้ค่า -coefficient  กลุ่มตวัอย่าง คือ โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทย จาํนวนทั้งส้ิน 25 โรงเรียน และกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย
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ผูบ้ริหารและครู เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั คือ วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร จดัสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) แบบสอบถามชนิดจดัลาํดบัเพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ 1 ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติวิเคราะห์ คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (%) ค่ามชัฌิมเลขคณิต 
( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วเิคราะห์องคป์ระกอบ ใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  และขั้นตอนท่ี 3การยืนยนัองค์ประกอบการบริหาร
จดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จาก
การประเมินโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพื่อทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบ
การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

85 

 
 

บทที่ 4 
 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยัได้รวบรวมผลการวิจยั ประมวล
ขอ้มูลการวิจยั และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจกัษ์ทั้ งหมด โดยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบของตาราง และแผนภูมิประกอบคาํบรรยาย ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นไป
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็น 2 ตอน ดงัน้ีคือ 
 ตอนท่ี 1  องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 1. การวเิคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 
 2. การวเิคราะห์งานวจิยั (Thesis Analysis) 
 3. การสังเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
 4. การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 ตอนท่ี 2  ยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
  การยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยโดยวธีิการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
 รายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 

ตอนที่ 1   กำรวเิครำะห์องค์ประกอบกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์สู่ควำมเป็นเลศิของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศไทย  
 1. การวเิคราะห์เอกสาร (Document Analysis) 
  วิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และขอ้คน้พบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของนกัวชิาการ และผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 1) แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการ
เชิงกลยุทธ์  2)  มหาวิทยาลยัพร้ินส์ตนั  3)  สถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ  4) สถาบนั
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  5)  พนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย ์  6)  จิตติ  รัศมีธรรมโชติ    7)   สุวรรณี  ติวะตนัสกุล
8) อนิวชั  แกว้จาํนง   9)  อุทุมพร พชัรารัตน์   10) สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์    11)  อธิปัตย ์ คล่ีสุนทร  
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12) สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ์  13) สมโภชน์ นพคุณ  14) Gerg Bounds   15) Certo and Peter 16) Pits 
and Leiz  17) Schermerhorn 18) Wheelen and Hunger 19) Keller 20) Michel Robert 21) MBNQA 
22) การบริหารโดยยึดวตัถุประสงค์  และ 23) นโยบายสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ไดจ้าํนวน  
156 ขอ้  (ดูรายละเอียดภาคผนวก)  
 2. การวเิคราะห์งานวจิยั (Thesis Analysis)  
  วเิคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศ ดงัน้ี 1) 
สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ 2) ร่ืนจิตร ตรีนุรักษ ์3) อุดมชยั สวนทวี 4) โชติ แยม้แสง 5) ชนิดา มิตรานนัท ์
6) ตะวนั ส่ือกระแสร์ 7) ขนัติมโนเจริญ 8) Dettmamm, Paul E. 9) Ebest, Joy Kathleen 10) Stephen, 
Matthews 11) Miller, Stephen Eugene 12) Ralph Teran 13) Dennis Pratick 14) Greg Orty Moo     
15) Mark D. Baldwin 16) Rampa 17) Kruger 18) Newby 19) Shipe แ ล ะ  20) ส ถ าบั น พั ฒ น า
ผูบ้ริหาร ไดจ้าํนวน 101 ขอ้  (ดูรายละเอียดภาคผนวก) 
 3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 7 คน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ      
ท่ีเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จาํนวน 2 คน ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จาํนวน 1 คน   ประธานพนัธกิจการศึกษา  
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย จาํนวน 1 คน ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแคทอลิค จาํนวน 1 คน 
ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิพุทธศาสนา จาํนวน 1 คน และผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษาของ      
สภาคริสตจกัร จาํนวน 1 คน สรุปผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสนทนากลุ่มได้จาํนวน 48 ข้อ             
(ดูรายละเอียดภาคผนวก) 
 ผูว้ิจยัได้สรุปและผนวกองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร(Content Analysis) 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แลว้นาํไปสร้างเคร่ืองมือเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) จาํนวน 120 ขอ้ 
 4. การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
  เม่ือได้เคร่ืองมือในการวิจยัคือแบบสอบถาม จาํนวน 120 ขอ้ ผูว้ิจยัได้นาํไปเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จาํนวน 25 
โรงเรียน จาํนวน 250  ฉบบั และไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 250 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100 นาํ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ด้วยสถิติวิเคราะห์ตวัประกอบ (Factor 
Analysis) ประเภทการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) และไดส้รุป
เป็นองค์ความรู้เก่ียวกบัองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
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สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นตารางประกอบ     
คาํบรรยาย ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
   สถานภาพของผู ้ให้ข้อมูลหรือผู ้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 10 คน 
ประกอบด้วย ผูจ้ดัการโรงเรียน ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน ผูช่้วยผูจ้ดัการ
โรงเรียน หวัหน้าฝ่าย หวัหน้างาน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และบุคลากรครู จาํนวนทั้งส้ิน 250 
คน โดยแยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุด ประสบการณ์การทํางาน และ
ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์เป็นสองส่วน คือ 1)  วิเคราะห์
สถานภาพของผูใ้ห้ขอ้มูลหรือผูต้อบแบสอบถามโดยรวม และ 2)  วิเคราะห์สถานภาพของผูใ้ห้
ขอ้มูลหรือผูต้อบแบบสอบถามตามตาํแหน่งหนา้ท่ีหลกัในโรงเรียน มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1  
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   4.1.1 สถานภาพของผูต้อบแบสอบถามโดยภาพรวมดา้นเพศ พบวา่ เป็นเพศ
หญิงมากกวา่เพศชาย คือเป็นเพศหญิง จ านวน 184  คน คิดเป็นร้อยละ 73 อายุผูต้อบแบบสอบถาม
อายุ 51 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด จ านวน 111 คน คิดเป็น  ร้อยละ 44 ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวนรวม 122 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 ด้านประสบการณ์ในการท างาน
พบว่า ประสบการณ์  21-30 ปีมากท่ีสุด จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ในส่วนของ
ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนั พบว่า ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนัไม่เกิน 5 ปี มีมากท่ีสุด 
คือ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40    
   4.1.2 สถานภาพของผูใ้ห้ขอ้มูลหรือผูต้อบแบบสอบถามตามต าแหน่งหน้าท่ี
หลักในโรงเรียน ผูใ้ห้ข้อมูลในต าแหน่งผูจ้ ัดการโรงเรียน เพศชาย จ านวนรวม 6 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 46.15 เพศหญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่ง
น้ีส่วนใหญ่อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ระดบัการศึกษาผูจ้ดัการโรงเรียนส่วน
ใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวนทั้งส้ิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 ส าหรับ
ดา้นประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.62 และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่งผูจ้ดัการพบว่า 
ประสบการณ์ตั้งแต่ไม่เกิน 6-10 ปี และ 11-15 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด คือ จ านวนทั้งส้ิน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 76.92 ผูใ้ห้ขอ้มูลในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนเพศชาย จ านวนรวม 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.00 เพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่ง
น้ีส่วนใหญ่อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 ระดับการศึกษาผูอ้  านวยการ
โรงเรียนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวนทั้งส้ิน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.00 ส าหรับดา้นประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 21-30 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60  และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่งผูอ้  านวยการ
พบวา่ ประสบการณ์ 11-15 ปีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ จ านวนทั้งส้ิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 32         
   ผูใ้ห้ขอ้มูลในต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการโรงเรียน เพศชาย จ านวนรวม 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.33 เพศหญิง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามใน
ต าแหน่งน้ีส่วนใหญ่อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ระดับการศึกษาผูช่้วย
ผูจ้ดัการโรงเรียนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวนทั้งส้ิน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 ส าหรับดา้นประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 21-30 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.33 และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด พบวา่ 
ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี และ 6-10ปี มีจ านวนมากท่ีสุด คือ จ านวนทั้งส้ิน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.66 ผูใ้ห้ขอ้มูลในต าแหน่งรองผูอ้  านวยการเพศชาย จ านวนรวม 7 คน คิดเป็นร้อยละ35.00 เพศ
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หญิง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่งน้ีส่วนใหญ่อาย ุ
51 ปีข้ึนไป จ านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 75  ระดบัการศึกษารองผูอ้  านวยการโรงเรียนส่วนใหญ่มี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวนทั้ งส้ิน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ส าหรับด้าน
ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ
ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ พบว่า 
ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปีข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุด คือจ านวนทั้ งส้ิน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30
    ผูใ้ห้ข้อมูลในต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย เพศชาย จ านวนรวม 6 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 35.29 เพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 64.71 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่ง
น้ีส่วนใหญ่อาย ุ51 ปีข้ึนไป 41-50 ปี และ 31-40 ปี จ  านวนทั้งส้ิน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.23 ระดบั
การศึกษาหัวหน้าฝ่ายส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวนทั้งส้ิน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.94 ส าหรับดา้นประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี และ 21-30 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด 
จ านวน14 คน คิดเป็นร้อยละ 82  และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามใน
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย  พบว่า ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด คือ จ านวนทั้งส้ิน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.29   ผูใ้ห้ขอ้มูลในต าแหน่งหัวหน้างาน เพศชาย จ านวนรวม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 เพศหญิง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่งน้ีส่วน
ใหญ่อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40  และอายุ 41-50 ปี จ  านวน  4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.40 อายุ 31-40 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระดบัการศึกษาหัวหน้างานส่วน
ใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวนทั้งส้ิน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส าหรับ
ดา้นประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 31ปีข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40
และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด พบวา่ ประสบการณ์ไม่เกิน 
5 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด คือจ านวนทั้งส้ิน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
   ผูใ้ห้ขอ้มูลในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพศชาย จ านวนรวม   10 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 เพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามใน
ต าแหน่งน้ีส่วนใหญ่อาย ุ51 ปีข้ึนไป จ านวน  18  คน คิดเป็นร้อยละ 72 ระดบัการศึกษาหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวนทั้งส้ิน 21 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 84 ส าหรับดา้นประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56 และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบันของผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่ง
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบวา่ ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด คือ จ านวนทั้งส้ิน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีเป็นบุคลากรครูในโรงเรียนเพศชาย จ านวนรวม 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.20 เพศหญิง จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 80.80 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็น
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บุคลากรครูน้ีส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี จ  านวน  43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 ระดับการศึกษาของ
บุคลากรครูส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวนทั้งส้ิน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.40 ส าหรับดา้นประสบการณ์การท างาน 11-20 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน  48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.40 และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นบุคลากรครู พบว่า 
ประสบการณ์  ไม่เกิน 5 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด คือ จ านวนทั้งส้ิน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80  
  4.2 วเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามโดยผลการวเิคราะห์ระดบั
ความส าคญัของตวัแปรองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย วิเคราะห์จากค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การวิเคราะห์ของเบส (Best) รายละเอียด
ดงัตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ 
 ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
           

ขอ้ท่ี                        ขอ้ค าถาม   S.D. ระดบัความส าคญั
ของตวัแปร 

1. การก าหนดวสิยัทศัน์มีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ี
เช่ือมโยงปัจจุบนัและอนาคต  

4.37 0.603 มาก 

2. การก าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจน าไปสู่การ
ก าหนดทิศทางท่ีปฏิบติัไดจ้ริงและการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

4.39 0.593 มาก 

3. การใหโ้อกาสครู ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนด
วสิยัทศัน์ของโรงเรียน 

4.31 0.721 มาก 

4. การก าหนดวสิยัทศัน์โดยค านึงถึงปัจจยัภายนอกท่ี
มีผลกระทบต่อโรงเรียน เช่น นโยบายรัฐบาล 
คู่แข่งทางการศึกษา  

4.28 0.666 มาก 

5. การมีวสิยัทศัน์ร่วม ก่อใหเ้กิดการท างานเป็นทีม
โดยมีความมุ่งมัน่ไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

4.45 0.640 มาก 

6. การด าเนินโครงการใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ใน
การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ 

4.42 0.611 มาก 

7. การก าหนดพนัธกิจ (Mission)อยา่งชดัเจนและ
สามารถน าไปปฎิบติัได ้

4.40 0.588 มาก 

8. การก าหนดเป้าประสงค ์(Goal) อยา่งชดัเจนและ
สามารถน าไปปฏิบติัได ้

4.39 
0.586 

 
มาก 
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ตารางท่ี 2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ 
 ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี                        ขอ้ค าถาม   S.D ระดบัความส าคญั
ของตวัแปร 

9. การด าเนินโครงการใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายใน
การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 

4.32 0.665 มาก 

10. การจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการด าเนิน
โครงการตามนโยบายท่ีก าหนด 

4.27 0.687 มาก 

11. สามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการจดั
การศึกษา การบริหารจดัการเพ่ือน าไปก าหนด
ทิศทางขององคก์ร 

4.24 0.628 มาก 

12. การก าหนดทิศทางโดยค านึงถึงความตอ้งการ  
ความจ าเป็น และการตอบสนองตอ่คาดหวงัของ
นกัเรียน และผูป้กครอง 

4.28 0.649 มาก 

13. การก าหนดทางเลือกขององคก์รในการน าองคก์ร
ไปสู่อนาคตวา่จะใชก้ลยทุธ์ใดเป็นตวัน า 

4.19 0.671 มาก 

14. การก าหนดหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานในการ
จดัสรรทรัพยากร 

4.05 0.698 มาก 

15. การพฒันากลยทุธ์ ตวัช้ีวดักลยทุธ์ท่ีตรงประเด็น
และมีการวดัผลสมรรถนะท่ีส าคญั 

4.20 0.651 มาก 

16. การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัเกณฑท่ี์
ก าหนด 

4.18 0.641 มาก 

17. การจดัใหมี้การก ากบัติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบติัและด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 

4.28 0.660 มาก 

18. การจดัเก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
วางแผนกลยทุธ์ โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม 
(Collaboratory) จากทุกภาคส่วน 

4.21 0.680 มาก 
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ตารางท่ี 2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ 
 ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี                        ขอ้ค าถาม 
  S.D. ระดบัความส าคญั

ของตวัแปร 
19. การปฏิบติัและด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 4.26 0.642 มาก 
20. การประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ

ประจ าปี 
4.36 0.639 มาก 

21. กลยทุธ์ท่ีใชมี้ความยดืหยุน่ 4.10 0.633 มาก 
22. กลยทุธ์ท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและ

เป้าหมาย 
4.32 0.622 มาก 

23. กลยทุธ์ท่ีใชมี้ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน 4.27 0.605 มาก 
24. การน าขอ้มูลดา้นต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์มา

ทบทวนวสิยัทศัน์  พนัธกิจ และเป้าประสงคข์อง
องคก์รวา่มีความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ท่ีจะ 
ด าเนินการแค่ไหน  เพียงไร  และปรับปรุงแกไ้ข
ต่อไป 

4.19 0.679 มาก 

25. การน าเคร่ืองมือมาใชใ้นการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
เช่น Balanced Scorecard  และ Benchmarking 

4.02 0.722 มาก 

26. มีภาวะผูน้ าและ เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งมัน่
ในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ใหดี้กวา่เดิมเสมอ 

4.30 0.667 มาก 

27. การส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญในการปฎิบติังานท่ีรับผดิชอบอยา่ง
ต่อเน่ืองและทัว่ถึง 

4.36 0.650 มาก 

28. การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร  
เพื่อประเมินโอกาสและอุปสรรค  

4.08 0.951 มาก 

29. วเิคราะห์ปัจจยัภายนอกทั้งอดีตและปัจจุบนัท่ี
ส่งผลต่อการจดัการศึกษา ครอบคลุมทั้งดา้น
สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ การเมือง
และกฎหมาย 

4.10 0.705 มาก 
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ตารางท่ี 2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ 
 ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี                        ขอ้ค าถาม 
  S.D. ระดบัความส าคญั

ของตวัแปร 
30. ความเป็นแบบอยา่งในการสร้างวฒันธรรมของ

โรงเรียน 
4.26 0.636 มาก 

31. น าผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในมา
จดัล าดบั ประเด็น แยกเป็นจุดเด่นและจุดท่ี 
ควรพฒันา โอกาส และอุปสรรค 

4.15 0.665 มาก 

32. การใหโ้อกาสครูมีส่วนร่วมในการก าหนด 
ความตอ้งการ การจดัล าดบัความส าคญั   
เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการท างาน 

4.18 0.745 มาก 

33. การน า จุดอ่อน ภายในของโรงเรียนมาเพ่ือพฒันา 4.27 0.736 มาก 
34. การน าโอกาส หรือสภาพการณ์ภายนอกโรงเรียน

ทั้งปัจจุบนั และอนาคตท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงาน
ของโรงเรียนมาพิจารณาเพ่ือก าหนดกลยทุธ์ใน
การท างาน 

4.19 0.671 มาก 

35. การก าหนดสภาพท่ีคาดหวงั ระเบียบปฏิบติั  และ
วธีิการด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.19 0.655 มาก 

36. การมีเคร่ืองมืออิเลคทรอนิคส์ท่ีน ามาใช ้สามารถ
เปล่ียนจากลกัษณะหน่ึงไปท างานลกัษณะอ่ืน 
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและไม่ส้ินเปลือง 

3.95 0.734 มาก 

37. การมีเทคโนโลยแีละอุปกรณ์การศึกษา 
(Hardware) ท่ีทนัสมยัมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
และเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

3.92 0.782 มาก 

38. การน าระบบอิเลคทรอนิคส์มาใชใ้นการจดัการ
ฐานขอ้มูลกลางของโรงเรียน และมีการปรับ
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่ายสารสนเทศ
(Software) ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

3.98 0.781 มาก 
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ตารางท่ี 2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ 
 ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี                        ขอ้ค าถาม 
  S.D. ระดบัความส าคญั

ของตวัแปร 
39. การน า เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น

สถานศึกษาอยา่งกวา้งขวาง สามารถเขา้ถึง
เครือข่ายขอ้มูลสะดวก คล่องตวัและรวดเร็ว 

4.39 0.572 มาก 

40. การก าหนดระบบสารสนเทศใหค้รอบคลุม
โครงสร้างการบริหาร 

4.00 0.779 มาก 

41. ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่ายสารสนเทศ 
(Software) เหมาะสมกบัการท างานในโรงเรียน 

3.94 0.758 มาก 

42. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีมยัใหม่และสามารถน าไปใชไ้ด ้

3.91 0.665 มาก 

43. การน าขอ้มูลไปใชใ้นการปฏิบติังานทุกระดบั 3.95 0.689 มาก 
44. การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยทีางการศึกษา 3.90 0.753 มาก 
45. การบริหารจดัการขอ้มูลเป็นระบบสารสนเทศ

(Information System) และบริหารงานโดยใช้
ระบบฐานขอ้มูล (Database System) 

3.98 0.776 มาก 

46. การมีพฤติกรรมการบริหารท่ีทนัสมยั รู้เท่าทนั
นวตักรรมและเทคโนโลย ี  

4.09 0.717 มาก 

47. การมีธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับกิจกรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามซ่ึงสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์
ของโรงเรียน 

4.20 0.719 มาก 

48. การสร้างวฒันธรรมการท างานเป็นทีม 
(Teamwork) ทุกระดบัในการปฏิบติัภารกิจ 

4.27 0.763 มาก 

49. การปรับเปล่ียนสายงาน การโยกยา้ยครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

4.00 0.781 มาก 

50. การท างานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยการท า
ความเขา้ใจถึงความจ าเป็นและความคาดหวงัท่ีมี
ต่อโรงเรียน 

4.07 0.717 มาก 
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ตารางท่ี 2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ 
 ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี                        ขอ้ค าถาม 
  S.D. ระดบัความส าคญั

ของตวัแปร 
51. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป คือ การเมือง 

เศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม และเทคโนโลย ี 
3.97 0.722 มาก 

52. การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รแลว้
ประเมินจุดแขง็และจุดอ่อน 

4.17 0.727 มาก 

53. การวเิคราะห์กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ คุณภาพ
ของนกัเรียนท่ีเขา้เรียน กระบวนการดูแล
ช่วยเหลือ การใหบ้ริการและการกา้วออกไปสู่
สงัคมของนกัเรียน 

4.09 0.683 มาก 

54. มีโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ร ไดแ้ก่ การเงิน 
การบญัชี ระบบขอ้มูล บญัชีเงินเดือน กฎระเบียบ
ต่าง ๆ 

4.31 0.626 มาก 

55. มุ่งเนน้การบริหารวชิาการและหลกัสูตร 4.34 0.653 มาก 
56. บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 4.31 0.722 มาก 
57. การจดัการผลตอบแทนในรูปต่าง ๆ ได ้

อยา่งทัว่ถึง ยติุธรรม เท่าเทียมกนั 
4.14 0.761 มาก 

58. การกระตุน้ส่งเสริม สนบัสนุนความร่วมมือกนั
ในองคก์รและประสานความร่วมมือกบัภายนอก
องคก์ร 

4.20 0.690 มาก 

59. การสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ปรับปรุงกิจกรรม/วธีิการท างานโดยการจดัหา
ทรัพยากรและแหล่งช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 

4.18 0.673 มาก 

60. มีความตระหนกัและมีเป้าหมายการพฒันา
ร่วมกนักบับุคลากรในเร่ืองการสร้างความเป็นเลิศ
ของการบริหารจดัการ 

4.25 0.656 มาก 
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ตารางท่ี 2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ 
 ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี                        ขอ้ค าถาม 
  S.D. ระดบัความส าคญั

ของตวัแปร 
61. ผูน้ ามีการกระท าท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีโดยมีการ

ท างานอยา่งมีประสิทธิผลมีการน าขอ้เสนอแนะ
ในปีท่ีผา่นมา มาปรับปรุงและมีการทบทวน 
เพ่ือการพฒันางานอยูเ่สมอ 

4.28 0.722 มาก 

62. การท าความเขา้ใจอยา่งชดัเจนกบับุคลากรท่ีแสดง
ใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะน าพาสู่การบริหาร
จดัการท่ีเป็นเลิศ  

4.29 0.680 มาก 

63. การสร้างพนัธสญัญาซ่ึงประยกุตจ์ากหลกัการ
บริหารจดัการ กระบวนการท างานท่ีใชอ้ยู่
พิจารณาบนพ้ืนฐานของสภาพแนวโนม้ของ
ปัญหาและการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 

3.98 0.624 มาก 

64. การกระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุน ใหข้อ้คิดเห็น
สะทอ้นกลบัแก่บุคลากร 

4.06 0.668 มาก 

65. ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
มีกลวธีิการปฎิบติัภารกิจโรงเรียนท่ีมุ่งเนน้ 
ความส าเร็จสูง 

4.13 0.708 มาก 

66. การบริหารจดัการ แนะน า สอนงานใหเ้ขา้ใจ กฎ 
กติกา ระเบียบ ขอ้ตกลง ขั้นตอน และวธีิ
ปฏิบติังาน 

4.22 0.669 มาก 

67. การบริหารจดัการทุกระบบในลกัษณะป้องกนั 
เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาหรืออุปสรรค 

4.03 0.727 มาก 

68. การน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Governance) มาเป็นแนวทางในการท างาน
ร่วมกนั 

4.14 0.715 มาก 

69. การลดขั้นตอนการปฏิบติังานไม่ใหม้ากและ
ซบัซอ้น 

4.06 0.763 มาก 
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ตารางท่ี 2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ 
 ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี    S.D. ระดบัความส าคญั
ของตวัแปร 

70 การก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

4.26 0.634 มาก 

71 ก่อนเร่ิมปฏิบติัภารกิจ บุคลากรรับทราบตวัช้ีวดั
การปฏิบติังานทุกคร้ัง 

4.13 0.690 มาก 

72 การประเมินผลการปฏิบติัภารกิจอยา่งสม ่าเสมอ 4.18 0.699 มาก 
73 จดัท าดชันีวดัผลการปฏิบติังานทุกงานอยา่งเป็น

รูปธรรม 
4.08 0.709 มาก 

74 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและแกไ้ข 
การปฏิบติัภารกิจโรงเรียน จนเป็นวฒันธรรม 
การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.86 0.545 มาก 

75 การปฏิบติัและด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

4.35 0.649 มาก 

76. การออกแบบโครงสร้างใหมี้ลกัษณะยดืหยุน่ 
ปรับเปล่ียนได ้สอดคลอ้งกบัภารกิจ 

4.12 0.684 มาก 

77. การสนบัสนุนผูป้ฎิบติัทุกระดบัใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบร่ืน รวดเร็ว และถูกตอ้ง 

4.22 0.645 มาก 

78. การวางแผนงานดา้นวชิาการเพ่ือมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ 

4.31 0.764 มาก 

79. การพฒันากระบวนการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ 

4.29 0.726 มาก 

80. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 4.12 0.791 มาก 
81. การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 
4.15 0.766 มาก 

82. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

4.28 0.677 มาก 
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ตารางท่ี 2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ 
 ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี                        ขอ้ค าถาม 
  S.D. ระดบัความส าคญั

ของตวัแปร 
83. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการ

กบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืนเพ่ือมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ 

4.21 0.727 มาก 

84. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ 

4.05 0.740 มาก 

85. การจดัการเรียนการสอนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 3.95 0.751 มาก 
86. การส่งเสริมใหผู้ส้อนน าผลการเรียนไปพฒันา

นกัเรียน 
4.28 0.678 มาก 

87. การจดัท าแผนงบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารฯ 

4.33 0.631 มาก 

88. การท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินตามท่ีไดรั้บ 
การอนุมติั 

4.29 0.626 มาก 

89. ค านึงถึงตน้ทุน เวลา และตวัช้ีวดัการท างาน  
ท่ีสามารถควบคุมและประเมินผลได ้

4.24 0.631 มาก 

90. การด าเนินโครงการท่ีเกิดประโยชน์ต่อการพฒันา
โรงเรียน 

4.36 0.646 มาก 

91. การจดัท าแบบรายงานผลกการใชง้บประมาณ 
ท่ีสามารถตรวจสอบได ้

4.32 0.610 มาก 

92. การพิจาณาความดี ความชอบ ตามคุณสมบติัและ
ผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม 

4.18 0.768 มาก 

93. การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้น
วชิาการของโรงเรียนท่ีเขา้ใจชดัเจน 

4.26 0.626 มาก 

94. มีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลบุคลากร 4.20 0.698 มาก 
95. มีระบบการพฒันาคุณภาพของบุคลากร 4.22 0.657 มาก 
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ตารางท่ี 2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ 
 ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี                        ขอ้ค าถาม 
  S.D. ระดบัความส าคญั

ของตวัแปร 
96. การส่งเสริมและใหสิ้ทธิประโยชน์เพ่ือความ 

กา้วหนา้ของบุคลากร 
4.17 0.673 มาก 

97. การวางแผนบริหารงานการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ 

4.57 0.504 มาก 

98. การมีความสามารถในการวเิคราะห
สภาพแวดลอ้มขององคก์รและแนวโนม้ต่าง ๆ ได้
อยา่งแม่นย  าดว้ยวธีิการคิดแบบเชิงระบบ 

4.09 0.667 มาก 

99. การใชว้ธีิบูรณาการความคิดท่ีหลากหลายของครู
เพ่ือร่วมกนับริหารจดัการ 

4.12 0.701 มาก 

100. การมีความรอบรู้ เขา้ใจ วเิคราะห์ระบบต่าง ๆ
น าไปสู่การปฏิบติั  

4.11 0.667 มาก 

101. สามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัครู การจดัการเรียน
การสอนภายในโรงเรียน พ้ืนฐานของนกัเรียน 
และงบประมาณ เพ่ือน าไปก าหนดทิศทางของ
องคก์ร 

4.18 0.663 มาก 

102. การมีความคิดสร้างสรรค ์แตกต่างจากเดิม เพ่ือหา
วธีิการใหม่ ๆ ในการปฏิบติังาน   

4.13 0.702 มาก 

103. การผสมผสานจินตนาการและดุลยพินิจในดา้น
ศกัยภาพและความสามารถของบุคลากรตลอดจน
ทกัษะและประสบการณ์ในลกัษณะองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ 

4.03 0.658 มาก 

104. รับรู้ปัญหาน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคโ์ดยครู นกัเรียน และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหา 

4.02 0.739 มาก 

105. การน าขอ้มูลจากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ภายในโรงเรียน 
และขอ้มูลเก่ียวกบัชุมชนรวมทั้งความตอ้งการของทอ้งถ่ิน
มาพิจารณาเพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการท างาน 

4.06 0.720 มาก 
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ตารางท่ี 2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ 
 ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี                        ขอ้ค าถาม 
  S.D. ระดบัความส าคญั

ของตวัแปร 
106. การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

เพ่ือพฒันาโรงเรียนไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  
4.18 0.683 มาก 

107. การคิดหาทางเลือกหลายทางในการพฒันา
โรงเรียนและแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน   

4.17 0.691 มาก 

108. การค านึงถึงความเส่ียงในการปฏิบติัตามแผนงาน  
และมีความเหมาะสมกบัเวลา  

4.13 0.642 มาก 

109. การสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ครูในการปฏิบติังาน
ใหบ้รรลุผลส าเร็จร่วมกนั 

4.14 0.804 มาก 

110. การจดับุคคลใหรั้บผิดชอบงานอยา่งชดัเจน และ
มอบหมายงานใหป้ฏิบติัตามความสามารถ 

4.31 0.670 มาก 

111. การก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนในโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

4.20 0.654 มาก 

112. การศึกษา ดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน ามา
พฒันา ปรับปรุง การบริหาร การปฏิบติังานและ
การสอน 

4.09 0.747 มาก 

113. การมีความคิดแบบนอกกรอบ คน้หาวธีิการ    
ใหม่ ๆในการพฒันาและแกปั้ญหาเพ่ือเพ่ิมจ านวน
นกัเรียนเขา้ใหม่และบริการเสมอ  

4.08 0.798 มาก 

114. การน ากระบวนการเชิงระบบ PDCA มาปรับปรุง
คุณภาพ 

4.34 0.683 มาก 

115. การมีความสามารถในการวจิยัเพ่ือแกปั้ญหาและ
พฒันาผลผลิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพ  

4.11 0.725 มาก 

116. การใชเ้ทคนิคเสริมแรงใหค้รูเกิดก าลงัใจในการ
ท างาน 

4.12 0.796 มาก 

117. การปฏิบติังานโดยค านึงถึงหลกัขอ้เช่ือของ
องคก์รเป็นส าคญั 

4.31 0.658 มาก 
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ตารางท่ี 2   ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความส าคญัของ 
 ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  (ต่อ) 
 

ขอ้ท่ี                        ขอ้ค าถาม 
  S.D. ระดบัความส าคญั

ของตวัแปร 
118. การบริหารงานท่ีเป็นองคร์วม คือ การค านึงถึง

ปัจจยั หรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิด
ความส าเร็จร่วมกนั  

4.26 0.654 มาก 

119. องคก์รมีระบบการจดัการท่ีดี  และบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถ 

4.34 0.641 มาก 

120. การมีทกัษะการสร้างปฏิสมัพนัธก์ารบริหาร
ทรัพยากรการก ากบัดูแล และการจดัองคก์ร  

4.22 0.630 มาก 

 รวมค่าเฉล่ีย 4.19 0.718 มาก 

  
 จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาค่ามชัฉิมเลขคณิต ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยภาพรวมของตวัแปรองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ทั้ง 120 ตวัแปร พบวา่ มีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก ค่ามชัฉิมเลขคณิต ( ) เท่ากบั 4.19 แสดงว่าในภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับระดับความส าคญัของตวัแปรการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก และพบวา่ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยรวมเท่ากบั 0.718หมายความว่า การกระจายของขอ้มูลความคิดเห็นผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดับความส าคญัของตวัแปรการบริหารจดัการ
เชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยอยูใ่นระดบั 
4 ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของตวัแปร
องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยใกลเ้คียงกนั 

เม่ือไดว้ิเคราะห์ค่ามชัฉิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายตวั
แปรส าหรับองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศไทยทั้ง 120 ตวัแปร พบในลกัษณะเดียวกนั กล่าวคือ ค่ามชัฌิมเลขคณิต 
( ) อยูร่ะหว่าง 3.91-4.85 แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าคญั
แต่ละตวัแปรอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าระหวา่ง 0.572-4.545 
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หมายความวา่ การกระจายของขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น
เก่ียวกับระดับความส าคญัตวัแปรระดับ 4  ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ใกลเ้คียงกนั 
  4.3 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

   วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ท่ีวา่ “เพื่อทราบ
องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย” ค าถามการวิจยัขอ้ 1 ท่ีวา่ “องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยประกอบด้วย
องคป์ระกอบใดบา้ง”  และสมมติฐานการวจิยัขอ้ 1 ท่ีวา่ “องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นพหุองคป์ระกอบ” 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติชั้นสูงคือ สถิติวิเคราะห์ตวั
ประกอบ  (Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory Factor 
Analysis) โดยจดักระท าขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
   4.3.1 ทดสอบความเหมาะสม ความเพียงพอ และแมทริกซ์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรซ่ึงพิจารณาจากสถิติทดสอบสองค่า คือ 
   ค่า KMO and Bartlett’s test  โดยดูค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) ท่ีมีค่าเท่ากบั 0.955  (เขา้ใกลห้น่ึง) และมีค่ามากกว่า 0.5 หมายถึงขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความเหมาะสม 
         ค่าท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Spericity; 
     H0: ตวัแปรการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
     H1: ตวัแปรการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กนั 
   โดยพิจารณาจากค่า Chi-Square และการมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั .05 (Sig ≤ 0.05) วา่ยอมรับหรือปฎิเสธสมมุติฐาน ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 
 
 
 



108 
 

 
 

ตารางท่ี 3  ค่า KMO and Bartlett’s test of spericity 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .955 
Bartlett’s Test of SphericityApporox. Chi-Square 
df 
sig 

29939.925 
7140 
.000 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
เท่ากบั 0.955 แสดงวา่ตวัแปรทั้ง 120 ตวัแปรของการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นจ านวนขอ้มูลท่ีมีความเพียงพอและมี
ความเหมาะสม สามารถใชส้ถิติการวเิคราะห์ตวัประกอบ (Factor Analysis) ระดบัดีมาก ทั้งน้ีเพราะ
ค่า KMO มีค่ามากกวา่ 0.5 และเขา้ใกล ้1 และเม่ือทดสอบสมมติฐานดว้ยการทดสอบ Bartlett’s test 
of sphericityพบในในลกัษณะเดียวกนัคือ ค่า Chi-Square = 29939.925 ค่า Significance = .000 ซ่ึง
นอ้ยกวา่ .05 จึงปฎิเสธH0และยอมรับ H1 ซ่ึงแสดงวา่ค่าแมททริกซ์สัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของตวั
แปรการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยทั้ง 120 ตวัแปร มีความสัมพนัธ์กนัท าให้ขอ้มูลน้ีน าไปวิเคราะห์ตวัประกอบ (Factor 
Analysis)ไดเ้ช่นกนั 
   4.3.2 ท าการสกัดปัจจัย (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลกั (Principal Component Analysis: PCA) ผลการสกดัปัจจยัส าหรับการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย แสดงเฉพาะ
องคป์ระกอบค่าไอเกน (eigenvalue) 1 ข้ึนไป ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  องคป์ระกอบค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของ 
 ความแปรปรวนสะสมของตวัแปรการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของ 
 โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 

 
 

องคป์ระกอบ 
(Component) 

Intital eigenvalues Rotation sums of squared loadings 
ค่าความ
แปรปรวน
ของตวัแปร 
(eigenvalues) 

ค่าความ
แปรปรวน
ร้อยละ       
(% of 

variance) 

ค่าความ
แปรปรวน
สะสม       
ร้อยละ 

(cumulative 
%) 

ค่าความ
แปรปรวน
ของตวัแปร 
(eigenvalues) 

ค่าความ
แปรปรวน
ร้อยละ       
(% of 

variance) 

ค่าความ
แปรปรวน
สะสม       
ร้อยละ 

(cumulative 
%) 

1 57.706 48.088 48.088 23.553 19.627 19.627 

2 4.767 3.972 52.060 8.450 7.042 26.669 

3 3.138 2.615 54.675 8.154 6.795 33.464 

4 2.288 1.906 56.582 7.047 5.872 39.336 

5 2.193 1.827 58.409 6.051 5.043 44.379 

6 2.013 1.677 60.086 5.120 4.266 48.645 

7 1.691 1.409 61.496 4.442 3.701 52.347 

8 1.604 1.336 62.832 4.429 3.691 56.037 

9 1.511 1.259 64.091 3.502 2.919 58.956 

10 1.432 1.193 65.284 3.442 2.868 61.824 

11 1.304 1.087 66.371 2.183 1.819 63.643 

12 1.293 1.077 67.448 1.976 1.646 65.290 

13 1.192 .993 68.441 1.868 1.557 66.846 

14 1.156 .964 69.405 1.640 1.367 68.213 

15 1.119 .933 70.338 1.525 1.271 69.484 

16 1.097 .914 71.252 1.422 1.185 70.669 

17 1.048 .873 72.125 1.407 1.173 71.842 

18 1.003 .836 72.962 1.343 1.119 72.962 

  

 จากตารางท่ี 4 พบว่า เม่ือพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ท่ีมีค่าความแปรปรวน
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หรือค่าไอเกน (Eigenvalue) ท่ี มีค่า 1 ข้ึนไป ได้จ  านวนองค์ประกอบ (component) ทั้ งส้ิน 18 
องคป์ระกอบ ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) ระหวา่ง .836 – 48.088 และค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) เท่ากบัร้อยละ 72.962 
    4.3.2.1 น าองค์ประกอบท่ีมีค่าความแปรปรวนของตวัแปรหรือค่าไอเกน 
(Eigenvalue) เท่ากบั 1 ข้ึนไป ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จ านวน 18 องค์ประกอบ ไปหมุนแกน
แบบตั้งฉาก (Orthogonalrotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) เพื่อให้ตวัแปรสัมพนัธ์กบั
องค์ประกอบในลักษณะท่ีชัดเจนข้ึน และสรุปเป็นองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ทั้งน้ี ในการพิจารณาว่า
เป็น 1 องค์ประกอบ ใช้เกณฑ์การคดัเลือกตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
เท่ากบั 0.55 ข้ึนไป88 จ  านวนตวัแปรในแต่ละองค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 องค์ประกอบข้ึนไป ซ่ึง
พบวา่ องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยมีทั้งส้ิน 6 องคป์ระกอบท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบดว้ย ตวัแปรจ านวน 
39 ตวัแปร คือ ตวัแปรท่ี 6,7,8,9,14,15,18,21,22,23,36,37,38,40,41,45,83,84,87,88,89,90,91,98,99, 
100,102,103,104,105,106,107,109,110,112,113,115,118 และ 120   ส่วนตัวแปรท่ีไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด จึงถูกตดัออกจ านวน 81 ตวัแปรซ่ึงองค์ประกอบทั้ง 6 องคป์ระกอบสอดคลอ้งกบั           
การวิเคราะห์เอกสาร (Document Study) การสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย (Thesis Analysis)              
การสนทนากลุ่มของผู ้ทรงคุณวุฒิ  (Focus Group Discussion) ส่ วนองค์ประกอบอ่ืนอีก 12 
องคป์ระกอบ ขาดคุณสมบติัตามเกณฑ ์จึงไม่เขา้ข่ายการวจิยั 
 ส าหรับองค์ประกอบท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ 6 ประกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 1- 6 ซ่ึง
หมุนแกนแลว้ องคป์ระกอบท่ี 1 มีค่าไอเก็น(Eigenvalue) สูงสุดเท่ากบั 23.553 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนทั้ งหมดได้ร้อยละ 19.627 องค์ประกอบท่ี 2 มีค่าไอเก็น (Eigenvalue) เท่ากับ 8.450 
สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดร้้อยละ 7.042 องคป์ระกอบท่ี 3 มีค่าไอเก็น (Eigenvalue) 
เท่ากบั 8.154 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดร้้อยละ 6.795 องคป์ระกอบท่ี 4 มีค่าไอเก็น 
(Eigenvalue) เท่ากบั 7.047 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดร้้อยละ 5.872 องคป์ระกอบท่ี 
5 มีค่าไอเก็น (Eigenvalue) เท่ากบั 6.051 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดร้้อยละ 5.043 
องค์ประกอบท่ี 10 มีค่าไอเก็น (Eigenvalue) เท่ากบั 3.442 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมด

                                                        
 88Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics (New 
York: Harper & Row, 1983), 411.  
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ได้ร้อยละ 2.868 ส าหรับค่าน ้ าหนักองค์ประกอบของตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบท่ีมีคุณสมบติั 
ตามเกณฑ ์ปรากฏดงัตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ ์
 

ตวัแปร ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
1 2 3 4 5 10 

A105 .725      
A103 .706      
A100 .702      
A104 .688      
A106 .687      
A99 .671      
A102 .657      
A107 .648      
A83 .646      
A115 .640      
A98 .628      
A113 .621      
A110 .612      
A84 .611      
A109 .608      
A112 .607      
A118 .607      
A120 .603      
A38  .763     
A41  .750     
A40  .727     
A37  .714     
A36  .653     
A45  .601     
A7   .763    
A8   .706    
A6   .654    
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ตารางท่ี 5   ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรท่ีอธิบายองคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์  
 (ต่อ) 
 

ตวัแปร ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
1 2 3 4 5 10 

A9   .643    
A15    .655   
A18    .651   
A14    .622   
A87     .741  
A88     .727  
A90     .711  
A91     .663  
A89     .614  
A21      .745 
A22      .627 
A23      .602 

 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยตามเกณฑ์การคดัเลือกมี 6 องค์ประกอบ 
คือองค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 3 องค์ประกอบท่ี 4 องค์ประกอบท่ี 5 และ
องคป์ระกอบท่ี 10  
 

ตารางท่ี 6 องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิ 
 แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 

องคป์ระกอบท่ี จ านวนตวัแปร ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ  
1 18 .603-.725 
2 6 .601-.763 
3 4 .643-.763 
4 3 .622-.655 
5 5 .614-.741 
6 3 .602-.745 

รวม 39 .601-.763 
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 จากตารางท่ี 6 พบวา่ องคป์ระกอบท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑมี์ 7 องคป์ระกอบ โดย 
องคป์ระกอบท่ี 1 มีจ านวนตวัแปร  18 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ อยูร่ะหวา่ง .603-.725 
องคป์ระกอบท่ี 2 มีจ านวนตวัแปร  6 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ อยูร่ะหวา่ง .601-.763 
องคป์ระกอบท่ี 3 มีจ านวนตวัแปร  4 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ อยูร่ะหวา่ง .643-.763 
องคป์ระกอบท่ี 4 มีจ านวนตวัแปร  3 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ อยูร่ะหวา่ง .622-.655 
องคป์ระกอบท่ี 5 มีจ านวนตวัแปร  5 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ อยูร่ะหวา่ง .614-.741 
องคป์ระกอบท่ี 6 มีจ านวนตวัแปร  3 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ อยูร่ะหวา่ง .602-.745 

รวมจ านวนตวัแปรทั้ง 39 ตวัแปร มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .601-.763 
 

ตารางท่ี 7 องคป์ระกอบท่ี  1 
 

ท่ี ขอ้ ตวัแปร 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1. 105 

การน าขอ้มูลจากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ภายในโรงเรียน และขอ้มูล
เก่ียวกบัชุมชนรวมทั้งความตอ้งการของทอ้งถ่ินมาพิจารณาเพ่ือก าหนด
กลยทุธ์ในการท างาน 

.725 

2. 103 
การผสมผสานจินตนาการและดุลยพินิจในดา้นศกัยภาพและ
ความสามารถของบุคลากรตลอดจนทกัษะและประสบการณ์ในลกัษณะ
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

.706 

3. 100 การมีความรอบรู้ เขา้ใจ วเิคราะห์ระบบต่างๆน าไปสู่การปฏิบติั .702 

4. 104 
รับรู้ปัญหาน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดยครู นกัเรียน 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 

.688 

5. 106 
การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือพฒันาโรงเรียนไปสู่
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

.687 

6. 99 
การใชว้ธีิบูรณาการความคิดท่ีหลากหลายของครูเพ่ือร่วมกนับริหาร
จดัการ 

.671 

7. 102 
การมีความคิดสร้างสรรค ์แตกต่างจากเดิม เพ่ือหาวธีิการใหม่ๆในการ
ปฏิบติังาน   

.657 

8. 107 
การคิดหาทางเลือกหลายทางในการพฒันาโรงเรียนและแกไ้ขปัญหา
อยา่งเร่งด่วน   

.648 

9. 83 
การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและ
องคก์รอ่ืนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

.646 
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ตารางท่ี  7   องคป์ระกอบท่ี 1  (ต่อ) 
 

ท่ี ขอ้ ตวัแปร 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

10. 115 
การมีความสามารถในการวจิยัเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาผลผลิตทั้งทาง
ปริมาณและคุณภาพ  

.640 

11. 98 
การมีความสามารถในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์รและ
แนวโนม้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งแม่นย  าดว้ยวธีิการคิดแบบเชิงระบบ 

.628 

12. 113 
การมีความคิดแบบนอกกรอบ คน้หาวธีิการใหม่ ๆ ในการพฒันาและ
แกปั้ญหาเพ่ือเพ่ิมจ านวนนกัเรียนเขา้ใหม่และบริการเสมอ 

.621 

13. 110 
การจดับุคคลใหรั้บผิดชอบงานอยา่งชดัเจน และมอบหมายงานใหป้ฏิบติั
ตามความสามารถ 

.612 

14. 84 
การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

.611 

15. 109 
การสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ครูในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จ
ร่วมกนั 

.608 

16. 112 
การศึกษา ดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและน ามาพฒันา ปรับปรุง การ
บริหาร การปฏิบติังานและการสอน 

.607 

17. 118 
การบริหารงานท่ีเป็นองคร์วม คือ การค านึงถึงปัจจยั หรือองคป์ระกอบ
ต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดความส าเร็จร่วมกนั 

.607 

18. 120 
การมีทกัษะการสร้างปฏิสมัพนัธ์การบริหารทรัพยากรการก ากบัดูแล 
และการจดัองคก์ร 

.603 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) 23.553 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 19.627 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 19.627 

  
 จากตารางท่ี 7 พบวา่  องคป์ระกอบท่ี 1  มีตวัแปรจ านวน 18 ตวัแปรซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัตวั
แปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .603-.725 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เท่ากับ 
23.553 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (Percentage of Variance) เท่ากบั 19.627 และค่า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) เท่ากับ 19.627 ลักษณะ
เช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ ง 18 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ี ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี  และ
องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของ
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โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยไดร้้อยละ 19.627 และเม่ือเปรียบเทียบค่า
ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) กบัองคป์ระกอบทั้ง 6 องคป์ระกอบดว้ย องคป์ระกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบั 1 และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดในองคป์ระกอบท่ี1 ส่วนใหญ่เป็นตวัแปร
เก่ียวกับการวิเคราะห์ระบบและการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู ้วิจ ัยจึงตั้ งช่ือ
องคป์ระกอบน้ีวา่ “การวเิคราะห์ระบบการบริหารจดัการ"  
 

ตารางท่ี 8   องคป์ระกอบท่ี 2 
 

ท่ี ขอ้ ตวัแปร 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1. 38 
การน าระบบอิเลคทรอนิคส์มาใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูลกลางของ
โรงเรียน และมีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่าย
สารสนเทศ(software)ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

.763 

2. 41 
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่ายสารสนเทศ (Sftware) เหมาะสมกบั
การท างานในโรงเรียน 

.750 

3. 40 การก าหนดระบบสารสนเทศใหค้รอบคลุมโครงสร้างการบริหาร .727 

4. 37 
การมีเทคโนโลยแีละอุปกรณ์การศึกษา (Hardware) ท่ีทนัสมยัมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฎิบติังาน 

.714 

5. 36 
การมีเคร่ืองมืออิเลคทรอนิคส์ท่ีน ามาใช ้สามารถเปล่ียนจากลกัษณะหน่ึง
ไปท างานลกัษณะอ่ืนไดอ้ยา่งรวดเร็วและไม่ส้ินเปลือง 

.653 

6. 45 
การบริหารจดัการขอ้มูลเป็นระบบสารสนเทศ (Information System) และ
บริหารงานโดยใชร้ะบบฐานขอ้มลู (Database System) 

.601 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) 8.450 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 7.042 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 26.669 

 

 จากตารางท่ี 8  พบว่า องคป์ระกอบท่ี 2  มีตวัแปรจ านวน 6 ตวัแปรซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัตวั
แปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .601-.763 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เท่ากับ 
8.450 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (Percentage of Variance) เท่ากับ 7.042 และค่า 
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) เท่ากับ 26.669 ลักษณะ
เช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ ง 6 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ี ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี  และ
องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยได้ร้อยละ 7.042 และเม่ือเปรียบเทียบค่า



116 
 

 
 

ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) กบัองคป์ระกอบทั้ง 6 องคป์ระกอบดว้ย องคป์ระกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบั ท่ี 2 และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดในองค์ประกอบท่ี 2 ส่วนใหญ่เป็นตวั
แปรเก่ียวกับ เทคโนโลยี ผูว้ิจยัจึงตั้ งช่ือองค์ประกอบน้ีว่า “การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ"  
 

ตารางท่ี 9   องคป์ระกอบท่ี 3 
 

ท่ี ขอ้ ตวัแปร 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
1. 7 การก าหนดพนัธกิจ (Mission) อยา่งชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบติัได ้ .763 
2. 8 การก าหนดเป้าประสงค ์(Goal) อยา่งชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบติัได ้ .706 

3. 6 
การด าเนินโครงการใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ในการพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

.654 

4. 9 
การด าเนินโครงการใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

.643 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) 8.154 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 6.795 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 33.464 

 

 จากตารางท่ี 9  พบว่า องค์ประกอบท่ี 3  มีตวัแปรจ านวน 4 ตวัแปรซ่ึงมีค่าน ้ าหนัก    
ตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง .643-.753 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) เท่ากบั 
8.154 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (Percentage of Variance) เท่ากับ 6.795 และค่า 
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) เท่ากับ 33.464 ลักษณะ
เช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ี ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี  และ
องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยได้ร้อยละ 6.795 และเม่ือเปรียบเทียบค่า
ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) กบัองคป์ระกอบทั้ง 6 องคป์ระกอบดว้ย องคป์ระกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบั 3 และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดในองคป์ระกอบท่ี3 ส่วนใหญ่เป็น ตวัแปร
เก่ียวกบั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์และการด าเนินโครงการ ผูว้ิจยัจึงตั้งช่ือองค์ประกอบน้ีว่า 
“การก าหนดทิศทางการบริหารจดัการ”  
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ตารางท่ี 10  องคป์ระกอบท่ี 4 
 

ท่ี ขอ้ ตวัแปร 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1. 15 
การพฒันากลยทุธ์ ตวัช้ีวดักลยทุธ์ท่ีตรงประเด็นและมีการวดัผล
สมรรถนะท่ีส าคญั 

.655 

2. 18 
การจดัเก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนกลยทุธ์ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

.651 

3. 14 การก าหนดหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานในการจดัสรรทรัพยากร .622 
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) 7.047 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 5.872 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 39.336 

 
 จากตารางท่ี 10 พบวา่ องคป์ระกอบท่ี 4  มีตวัแปรจ านวน 3 ตวัแปรซ่ึงมีค่าน ้ าหนกัตวั

แปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .622-.655 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เท่ากับ 
7.047 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (Percentage of Variance) เท่ากบั 5.872 และค่าร้อย
ละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) เท่ากบั 39.336 ลกัษณะเช่นน้ี
แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 3 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบได้ดี และองค์ประกอบน้ี
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยไดร้้อยละ 5.872 และเม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร (eigenvalue) กบัองคป์ระกอบทั้ง 6 องคป์ระกอบดว้ย องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็น
อนัดบั 4 และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดในองค์ประกอบท่ี4 ส่วนใหญ่เป็นตวัแปรเก่ียวกับการ
จดัเก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็น การพฒันากลยทุธ์ตลอดจนถึงการวดัผลการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการจดัสรร
ทรัพยากร ผูว้จิยัจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การวางแผนและพฒันากลยทุธ์การบริหารจดัการ”  
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ตารางท่ี 11   องคป์ระกอบท่ี 5 
 

ท่ี ขอ้ ตวัแปร 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
1. 87 การจดัท าแผนงบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร .741 
2. 88 การท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินตามท่ีไดรั้บการอนุมติั .727 

3. 90 การด าเนินโครงการท่ีเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียน .711 

4. 91 การจดัท าแบบรายงานผลกการใชง้บประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได ้ .663 

5. 89 
ค านึงถึงตน้ทุน เวลา และตวัช้ีวดัการท างาน ท่ีสามารถควบคุมและ
ประเมินผลได ้

.614 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) 6.051 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 5.043 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 44.379 

 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า องค์ประกอบท่ี 5  มีตวัแปรจ านวน  5 ตวัแปรซ่ึงมีค่าน ้ าหนัก   
ตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง .614-.741 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) เท่ากบั 
6.051 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (Percentage of Variance) เท่ากบั 5.043 และค่าร้อย
ละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) เท่ากบั 44.379 ลกัษณะเช่นน้ี
แสดงว่า ตวัแปรทั้ง 5 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบได้ดี และองค์ประกอบน้ี
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยไดร้้อยละ 5.043 และเม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวน
ของตวัแปร (eigenvalue) กบัองคป์ระกอบทั้ง 6 องคป์ระกอบดว้ย องคป์ระกอบน้ีมีความส าคญัเป็น
อันดับ 5 และเม่ือพิจารณาตัวแปรทั้ งหมดในองค์ประกอบท่ี 5 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเก่ียวกับ
งบประมาณ ผูว้จิยัจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การบริหารจดัการงบประมาณ”  
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ตารางท่ี 12  องคป์ระกอบท่ี 6 
 

ท่ี ขอ้ 77ตวัแปร 
น ้าหนกั

องคป์ระกอบ 
1. 21 กลยทุธ์ท่ีใชมี้ความยดืหยุน่ .745 
2. 22 กลยทุธ์ท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมาย .627 
3. 23 กลยทุธ์ท่ีใชมี้ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน .602 
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) 3.442 
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร (% of variance) 2.868 
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตวัแปร (cumulative % of variance) 61.824 

 
 จากตารางท่ี 12 พบว่า องค์ประกอบท่ี 6  มีตวัแปรจ านวน 3 ตวัแปรซ่ึงมีค่าน ้ าหนัก    
ตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหวา่ง .602-.745 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) เท่ากบั 
3.442 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (Percentage of Variance) เท่ากับ 2.868 และค่า  
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) เท่ากบั 61.824  ลกัษณะ
เช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ี ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี  และ
องคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยได้ร้อยละ 2.868 และเม่ือเปรียบเทียบค่า
ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalue) กบัองคป์ระกอบทั้ง 6 องคป์ระกอบดว้ย องคป์ระกอบน้ีมี
ความส าคญัเป็นอนัดบั 6 และเม่ือพิจารณาตวัแปรทั้งหมดในองคป์ระกอบท่ี 6 ส่วนใหญ่เป็นตวัแปร
เก่ียวกบักลยทุธ์ ผูว้จิยัจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ “การก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการ” 
 จาการวิเคราะห์ขา้งตน้ องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5   องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิ 
                แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 

จากภาพท่ี 5  องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยผูว้จิยัขอสรุปนิยามแต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 องค์ประกอบท่ี 1 การวิเคราะห์ระบบการบริหารจดัการ  หมายถึง การส ารวจขอ้มูล
เบ้ืองตน้ในการประเมินสภาพแวดลอ้มขององค์กรซ่ึงประกอบไปดว้ยการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก และการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค หรือโดยทัว่ไปจะเรียกวา่การวิเคราะห์ตามตวัแบบ SWOT (SWOT Analysis)  
ไดแ้ก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength-S) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness-W) การวิเคราะห์โอกาส 
(Opportunity-O) การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threat-T)  ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร (Internal Analysis) จะท าให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ช่วยให้ประเมินอดีต
และแนวโน้มในปัจจุบนั การวิเคราะห์ภายในสามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จ (Critical Success Factor) สามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ลกัษณะขององค์กรและการ
วิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป (General Environment) 
และสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน (Task Environment) สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เป็น
สภาพแวดล้อมท่ีมีความส าคญั แต่อาจไม่ใช่ส่ิงแวดลอ้มท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัองค์กรโดยตรง มีตวั
แบบในการพิจารณา คือ สภาพแวดลอ้มดา้นการเมือง (Political Environment) สภาพแวดลอ้มดา้น

องคป์ระกอบท่ี 1 
การวเิคราะห์ระบบ 
การบริหารจดัการ 

องคป์ระกอบท่ี 2 
การบริหารจดัการระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

องคป์ระกอบท่ี 3 
การก าหนดทิศทาง 
การบริหารจดัการ 

ง 

องคป์ระกอบท่ี 4 
การวางแผนและ 
พฒันากลยทุธ์ 

การบริหารจดัการ 

องคป์ระกอบท่ี 5 
การบริหารจดัการ

งบประมาณ 

องคป์ระกอบท่ี 6 
การก าหนดกลยทุธ์ 
การบริหารจดัการ 

ง 

 
องคป์ระกอบการบริหารจดัการ
เชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศ 

ของโรงเรียนสังกดั 
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร 

ในประเทศไทย 
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เศรษฐกิจ (Economic Environment) สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment) และ
สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี(Technology Environment)    

องค์ประกอบท่ี  2  การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง 
กระบวนการท่ีโรงเรียนแปลงสภาพวตัถุดิบหรือตวัป้อน (Input) ให้เปล่ียนเป็นผลผลิต (Output) ท่ีมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย โดยอาศัยพลังงานทางเคร่ืองจักรและพลังสมอง ประกอบด้วย
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ เทคนิคใหม่ และตอ้งมีความรู้กวา้งขวาง ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการเปล่ียนแปลง
โดยตอ้งฝึกฝนบุคลากรให้มีฝีมือ เจตคติและความรู้เพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบท่ี 3 การก าหนดทิศทางการบริหารจดัการ ในการก าหนดทิศทางของ
องคก์รจะประกอบดว้ย การก าหนดวสิัยทศัน์ (Vision) และการก าหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบ
ในการด าเนินงานท่ีชดัเจน ในกระบวนการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์นั้น ขั้นแรกองคก์รจะตอ้งระบุ
ภารกิจและเป้าหมายหลกัท่ีส าคญัขององคก์ร ซ่ึงภารกิจหมายถึง ประกาศหรือขอ้ความขององคก์รท่ี
พยายามก าหนดว่าจะท าอะไรในปัจจุบนั และก าลงัจะท าอะไรในอนาคตและองค์กรเป็นองค์กร
แบบใดและจะกา้วไปสู่องคก์รแบบใด ทั้งน้ีเพื่อช่วยใหอ้งคก์รสามารถก าหนดทิศทางทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว อีกทั้งยงัแสดงถึงความตั้งใจในการด าเนินงานเพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศ  

องค์ประกอบท่ี  4 การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการ  หมายถึง 
ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดหลากหลายรูปแบบอยา่งเป็นระบบบนฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
และเป็นการตดัสินใจไวล่้วงหน้าว่า จะท าอะไร (What) เม่ือไร (When) ท าไม (Why) ใครเป็นผูท้  า 
(Who) และท าอย่างไร (How)  เป็นกระบวนการตดัสินใจบนหลักการและขอ้มูลอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวทาง ตลอดจนถึงวธีิการด าเนินการไวล่้วงหนา้ เนน้การคิดเชิง
ระบบ คิดแบบองค์รวม และคิดเพื่ออนาคตท่ีดีกว่า ในการพฒันากลยุทธ์ ตอ้งค านึงถึงโอกาสและ
อุปสรรคตลอดจนถึงจุดอ่อนและจุดแขง็ขององคก์ร แลว้เลือกวธีิท่ีไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัใหม้ากท่ีสุด 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารจดัการงบประมาณ หมายถึง การวางแผนการใชท้รัพยากร
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของแผนงานและโครงการท่ีตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความ
ตอ้งการของหน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย การบริหารงบประมาณในยุคปัจจุบนั เน้นความเป็น
อิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิและการบริหารงานแบบมุ่งเนน้ผลงาน มีการจดัผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น รวมทั้งจดัหา
รายไดจ้ากการบริการมาใชใ้นการบริหารจดัการ การบริหารงบประมาณจึงให้ความส าคญัอยา่งยิ่ง
ต่อระบบการบริหารจัดการทั้ งระบบ และยึดหลักการบริหารจัดการงบประมาณ เช่น หลัก
สารัตถประโยชน์ เป็นการค านึงถึงการใชเ้งินใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด หลกัแห่งเอกภาพ  หลกัแห่ง
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ความสมดุล หลักความเป็นธรรม เป็นต้น  การบริหารจดัการงบประมาณ ควรจะพิจารณาตาม
แผนงานในระยะ 5 ปี หรือ 1 ปี ไม่ควรก าหนดเพียงแต่พิจารณาเพื่อการใช้จ่ายโดยปราศจากการ
วางแผน และควรเป็นการพฒันามากกวา่ท่ีจะมุ่งแข่งขนัซ่ึงกนัและกนั 

องค์ประกอบท่ี 6 การก าหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการ เป็นการพฒันาแผนระยะยาว
บนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ท่ีได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ผูบ้ริหารตอ้งพยายามท าให้
องคก์รไปถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงระดบัท่ีแตกต่างกนัของกลยทุธ์ 3 ระดบั คือ กล
ยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Strategy)  เป็นกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมและบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวม 
และทิศทางในการแข่งขนัขององคก์ร วา่จะมีการพฒันาไปสู่ทิศทางใด จะด าเนินงานอย่างไร และ
จะจดัสรรทรัพยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององค์กรอย่างไร กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy) 
เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดบัท่ีย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขนัขององคก์รกบัคู่แข่ง 
และระบุถึงวิธีการท่ีองค์กรจะใช้ในการแข่งขนั กลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ (Operational Strategy) 
เป็นการก าหนดกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมวิธีการในการแข่งขนัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงานต่าง ๆ มุ่งเน้น
ให้มีการพฒันากลยุทธ์ข้ึนมาโดยอยูภ่ายใตก้รอบของกลยุทธ์ระดบัองคก์ร เช่น แผนการด าเนินงาน
ทัว่ไป แผนการดา้นทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เป็นตน้ 

 

ตอนที ่2     การยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
  จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลขอ้คน้พบ คือ องคป์ระกอบทั้ง 6 องคป์ระกอบ
จากตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัได้น ามายืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสั งกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทยด้วยวิ ธีสัมมนาอิงผู ้เช่ี ยวชาญ 
(connoisseurship) โดยการน าเสนอองค์ประกอบให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 คน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน
วงการศึกษาระดบัสูงของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยจ านวน3 คนและผูบ้ริหารระดบัสูงของสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยจ านวน 4 คน พิจารณายืนยนัองค์ประกอบ 4 ด้านคือ ความเหมาะสม 
(appropriately) ด้านความเป็นไปได้ (feasibility ) ด้านความเป็นประโยชน์  (utilization ) และ
ความถูกตอ้งครอบคลุม (accordance)89  ผลการตรวจยืนยนัโดยการวิเคราะห์ค่าความถ่ี (frequency: 
f) และร้อยละ (percentage: %) สรุปดงัรายละเอียดดงัตารางท่ี 13 
                                                        
 89G.F. Madaus, M.S. Scriven, and D.I Stufflebeam, Evaluation Education Model 
Viewpoint on Education and Human Service Evaluation (Boston: Kluwer Nijhoff, 1983), 399-
402. 



ตารางท่ี 13  ค่าความถ่ีและค่าร้อยละและความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 

องคป์ระกอบการบริหารจดัการ ความคิดเห็น 
เชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของ ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็นประโยชน ์ ความถูกตอ้งครอบคลุม 
โรงเรียนสงักดัมูลนิธิแห่งสภา เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
คริสตจกัรในประเทศไทย f % f % f % f % f % f % f % f % 

1.การวเิคราะห์ระบบการบริหาร
จดัการ  

7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 

2.การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 

3.การก าหนดทิศทางการบริหาร
จดัการ 

7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 

4.การวางแผนและพฒันากลยทุธ์การ
บริหารจดัการ 

7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 

5. การบริหารจดัการงบประมาณ 7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 
6.การก าหนดกลยทุธ์การบริหาร
จดัการ 

7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 7 100 - - 

รวม  100    100    100    100   
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 จากตารางท่ี 13 พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวงการศึกษาระดบัสูงของสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย จ านวน 3 คน และผูบ้ริหารระดบัสูงของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
จ านวน 4 คน รวม 7 คน มีความคิดเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์    
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีความเหมาะสม 
(Appropriately)  จ านวนรวม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความเป็นไปได ้(Feasibility )  จ านวนรวม 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความเป็นประโยชน์ (Utilization ) จ านวนรวม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
และมีความถูกตอ้งครอบคลุม (Accordance) จ  านวนรวม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ลกัษณะน้ีแสดง
วา่โดยภาพรวมการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้  มีความเป็น
ประโยชน์  และมีความถูกตอ้งครอบคลุมสอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ตามกรอบการวิจยั 
โดยเห็นวา่ทุกองคป์ระกอบลว้นมีความส าคญัต่อความส าเร็จของโรงเรียน โดยในการบริหารจดัการ
ควรจะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบท่ีมีความรู้ความสามารถ ในท่ีน้ีคือ ผูบ้ริหารและครู ซ่ึงเป็นกลไกหลัก 
รวมทั้งตอ้งให้ความส าคญักบัผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการบริหารโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน  
และเน่ืองจากในทุกองคป์ระกอบมีความซบัซ้อนซ่ึงไม่สามารถบริหารจดัการแบบเด่ียว ๆ ตอ้งมอง
ให้เห็นว่า ทุกองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กนั โดยระดบัความส าคญัของแต่ละองคป์ระกอบน่าจะ
ไม่เท่ากนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขนาดของโรงเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีส าคญัและเป็นองค์ความรู้ใหม่
ส าหรับการบริหารโรงเรียน คือ การบริหารจดัการความเส่ียง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจให้แก่ทุกฝ่าย เพราะในสภาพความเป็นจริงของสังคมปัจจุบนั ความเขม้ขน้ของความเส่ียง      
มีเพิ่มมากข้ึน แต่ในวงการศึกษาไม่ได้ให้ความส าคญัเท่าท่ีควร อาจเป็นเพราะวฒันธรรมองค์กร 
ความคุน้ชินของผูป้ฏิบติังาน อย่างไรก็ตาม ผูเ้ช่ียวชาญไดช่ื้นชมท่ีผูว้ิจยัไดม้องเห็นถึงความส าคญั
ของการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
และไดท้  าการวิจยัเพื่อน าเสนอผลการวจิยัต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและผูเ้ก่ียวขอ้งของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยเพื่อน าสู่การปฏิบติัต่อไป 

 นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ้พิ่มเติมและให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัองคป์ระกอบการบริหาร
จดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ดงัน้ี 

 1.  องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ตอ้งค านึงถึง เป้าหมายของการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 
การให้บริการสังคม ซ่ึงสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีปรัชญาในการก่อตั้งโรงเรียนของสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยตามความประสงคข์องมิชชนันารี นัน่คือ การให้โอกาสทางการศึกษาแก่
คนท่ีขาดโอกาส  และการสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามแนวปฎิบติัของคริสต์
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ศาสนา และจากสภาพการณ์ท่ีตอ้งแข่งขนัในปัจจุบนั ซ่ึงโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชนก็ตอ้งอยูใ่นสภาพการณ์ดงักล่าว จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการ
บริหารจดัการเชิงกลยทุธ์เพื่อสู่ความเป็นเลิศ ทั้งน้ีเพื่อความย ัง่ยนืสืบไป 

  3.   การแข่งขนัในปัจจุบนัตอ้งมีการท าเป็นระบบเครือข่าย สภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทยมีเครือข่ายในต่างประเทศมาตั้งแต่เร่ิมตน้การก่อตั้ง  เช่นเครือข่ายกบั ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย 
Presbyterian Church in U.S.A  แต่ปัจจุบนัการสืบสานความสัมพนัธ์ดงักล่าวลดน้อยลง เน่ืองจาก
ขาดผูป้ระสานงานอย่างต่อเน่ือง จึงควรกลบัมาให้ความส าคญัในการสร้างเครือข่ายโดยค านึงถึง
ประโยชน์ทั้ งการให้และการรับบริการ โดยสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นองค์กรกลาง
รับผดิชอบในการด าเนินการ 

 4.  กลยุทธ์เป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูบ้ริหารในยุคศตวรรษท่ี 21 ดงันั้น การศึกษาวิจยัถึง
องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยจึงมีความส าคญัและจ าเป็น อย่างยิ่ง  จะเห็นว่าส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบอยู่
ในกลยุทธ์ คือ การพฒันาผูบ้ริหารและทีมงานท่ีจะสามารถเขา้ใจความแตกต่างจากการปฏิบติังาน
โดยปกติทัว่ไป  และสามารถน าองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัจริง 
ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจเลือกองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัขนาด
ของโรงเรียน และแสวงหาวธีิการท่ีจะน าสู่ผูป้ฎิบติัไดร้วดเร็ว โดยการสร้างความเขา้ใจทัว่ทั้งองคก์ร 
ประกาศให้ผู ้ปฎิบัติทุกส่วนได้รับทราบถึงการเปล่ียนแปลง ทุกคนในองค์กรเข้าใจตรงกัน 
ปฏิบติังานสู่เป้าประสงคเ์ดียวกนั ปฏิบติัไปอยา่งพร้อมเพรียงประสานกนัทุกส่วน ท าอยา่งต่อเน่ือง
ครบทุกขั้นตอน ติดตามความก้าวหน้า  ก าหนดเกณฑ์และตวัช้ีวดัไวอ้ย่างชดัเจน ประเมินผลเป็น
ระยะโดยมีการประเมินผลทั้งระหวา่งปฏิบติั และเม่ือส้ินสุดปี  

 5. โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ถึงแมว้า่จะมีวตัถุประสงค์
เดียวกนั นั่นคือ การสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามหลกัของคริสต์ศาสนา    
แต่ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ระบบเดียวกนัในการบริหารจดัการโรงเรียนภายใตมู้ลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัในขนาด ศกัยภาพของบุคลกร ตลอดจนถึง
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าวเป็นความแตกต่างท่ีสวยงามตามบริบทของโรงเรียน 

 6. สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ต้องให้ความส าคัญต่อการศึกษาอย่างชัดเจนใน
องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ซ่ึงตอ้งมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบในการในการติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงแกไ้ข พฒันา สามารถด าเนินการไดท้นัที ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอนัรวดเร็วในปัจจุบนั
และเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลง 

 



 

 
 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(Mixed Methodology) มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ  1) องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และ 2) ผลการยืนยนั
องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การวเิคราะห์ตวั
แปรองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และ 3) การยนืยนัองคป์ระกอบการ
บริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทย ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีตรวจคุณภาพแลว้ โดย
มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.989  ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ส าหรับการวจิยัคร้ัง
น้ี คือ โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ านวน 25 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ รองผูอ้  านวยการ หัวหนา้ฝ่าย หวัหนา้งาน หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จ  านวน 5 คน และบุคลากรครูจ านวน 5 คน รวมโรงเรียนละ 10 คน ผูใ้ห้ขอ้มูล
ทั้งส้ินจ านวน 250 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ในการวิเคราะห์ตวัแปรองค์ประกอบการบริหาร
จดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย คือ 
การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การสังเคราะห์งานวิจยัและการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion)  ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ เคร่ืองมือส าหรับรวบรวมข้อมูลขั้นน้ี คือ 
แบบสอบถาม (Opinionnaire) ชนิดจัดล าดับคุณภาพห้าระดับแบบของลิเกิรท (Likert’s Rating 
Scale) รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดน ามาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติวิเคราะห์
ขอ้มูลการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ร้อยละ  ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติวเิคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะห์เชิงส ารวจ  ผูว้ิจยัประมวลผลขอ้คน้พบการ
วจิยัคร้ังน้ี คือ การวิเคราะห์ระบบการบริหารจดัการ การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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การก าหนดทิศทางการบริหารจัดการ  การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการ               
การบริหารจดัการงบประมาณ  และการก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการ  ส าหรับการยืนยนั
องค์ประกอบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย ใชว้ธีิการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship)  
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง “องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย” (The Components of Strategic Management for 
Excellence of Schools under the Church of Christ in Thailand) สรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั ดงัน้ี 
 1.  องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การวิเคราะห์ระบบการ
บริหารจดัการ 2) การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การก าหนดทิศทางการบริหาร
จดัการ 4) การวางแผนและพฒันากลยุทธ์การบริหารจดัการ 5) การบริหารจดัการงบประมาณ และ 
6) การก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
   1.1 “การวิเคราะห์ระบบการบริหารจดัการ” ประกอบดว้ย 18 ตวัแปร คือ 1) การน า
ขอ้มูลจากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ภายในโรงเรียนและขอ้มูลเก่ียวกบัชุมชนรวมทั้งความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ินมาพิจารณาเพื่อก าหนดกลยทุธ์ในการท างาน 2) การผสมผสานจินตนาการและดุลยพินิจ
ในดา้นศกัยภาพและความสามารถของบุคลากรตลอดจนทกัษะและประสบการณ์ในลกัษณะองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ 3) การมีความรอบรู้ เขา้ใจ วิเคราะห์ระบบต่าง ๆ น าไปสู่การปฏิบติั 4) รับรู้ปัญหา
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา 5) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพฒันาโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 6) การใช้วิธีบูรณาการความคิดท่ีหลากหลายของครูเพื่อร่วมกันบริหารจดัการ 7) การมี
ความคิดสร้างสรรค ์แตกต่างจากเดิมเพื่อหาวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบติังาน 8) การคิดหาทางเลือก
หลายทางในการพฒันาโรงเรียนและแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน 9) การประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 10) การมีความสามารถในการ
วิจยัเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาผลผลิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพ 11) การมีความสามารถในการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์รและแนวโนม้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งแม่นย  าดว้ยวิธีการคิดแบบเชิงระบบ  
12) การมีความคิดแบบนอกกรอบคน้หาวิธีการใหม่ ๆ ในการพฒันาและแกปั้ญหาเพื่อเพิ่มจ านวน
นกัเรียนเขา้ใหม่และบริการเสมอ 13) การจดับุคคลให้รับผิดชอบงานอย่างชดัเจน และมอบหมาย
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งานให้ปฏิบติัตามความสามารถ  14) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  15) การ
สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ครู ในการปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกนั  16) การศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน ามาพฒันา ปรับปรุง การบริหาร การปฏิบติังานและการสอน 17) การ
บริหารงานท่ีเป็นองค์รวม คือ การค านึงถึงปัจจยั หรือองค์ประกอบต่างๆท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ
ร่วมกนั และ 18) การมีทกัษะการสร้างปฏิสัมพนัธ์การบริหารทรัพยากร การก ากบัดูแล และการจดั
องคก์ร  

  1.2  “การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบดว้ย 6 ตวัแปร คือ 
1) การน าระบบอิเลคทรอนิคส์มาใช้ในการจดัการฐานข้อมูลกลางของโรงเรียน และมีการปรับ
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่ายสารสนเทศ (Software) ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2) ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่ายสารสนเทศ (Software) เหมาะสมกบัการท างานในโรงเรียน 3)  การ
ก าหนดระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมโครงสร้างการบริหาร 4) การมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์
การศึกษา (Hardware) ท่ีทนัสมยัมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฎิบติังาน 5) การมี
เคร่ืองมืออิเลคทรอนิคส์ท่ีน ามาใช้ สามารถเปล่ียนจากลักษณะหน่ึงไปท างานลักษณะอ่ืนได้        
อยา่งรวดเร็วและไม่ส้ินเปลือง และ 6) การบริหารจดัการขอ้มูลเป็นระบบสารสนเทศ (Information 
System) และบริหารงานโดยใชร้ะบบฐานขอ้มูล (Database System) 

  1.3 “การก าหนดทิศทางการบริหารจดัการ” ประกอบด้วย 4 ตวัแปร คือ 1) การ
ก าหนดพนัธกิจ (Mission)อย่างชัดเจนและสามารถน าไปปฎิบติัได้ 2) การก าหนดเป้าประสงค ์
(Goal) อย่างชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบติัได ้3) การด าเนินโครงการให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์
ในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และ 4)  การด าเนินโครงการให้สอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

  1.4 “การวางแผนและพฒันากลยทุธ์การบริหารจดัการ” ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คือ 
1) การพฒันากลยทุธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ท่ีตรงประเด็นและมีการวดัผลสมรรถนะท่ีส าคญั 2) การจดัเก็บ
ข้อมูล ท่ี จ าเป็น เพื่ อ เป็นพื้ นฐานในการวางแผนกลยุท ธ์  โดยใช้กระบวนการมี ส่วนร่วม 
(Collaboratory) จากทุกภาคส่วน และ 3) การก าหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในการจัดสรร
ทรัพยากร 

  1.5 “การบริหารจดัการงบประมาณ”  ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร คือ 1) การจดัท าแผน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 2) การท าแผนปฎิบติัการใชจ่้ายเงินตามท่ีไดรั้บการ
อนุมติั 3) การด าเนินโครงการท่ีเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียน 4) การจดัท าแบบรายงานผล
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การใชง้บประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได้  และ 5)  ค  านึงถึงตน้ทุน เวลา และตวัช้ีวดัการท างานท่ี
สามารถควบคุมและประเมินผลได ้ 
  1.6 “การก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการ” ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คือ  1) กลยทุธ์
ท่ีใชมี้ความยืดหยุน่ 2) กลยทุธ์ท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมาย และ 3) กลยทุธ์ท่ีใชมี้
ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน 
 2.  การยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
  ผูว้ิจยัได้น าเสนอองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ งส้ิน               
6 องค์ประกอบ เรียงล าดบัตามน ้ าหนักองค์ประกอบ ดงัน้ีคือ 1)  การวิเคราะห์ระบบการบริหาร
จดัการ 2) การบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3)  การก าหนดทิศทางการบริหารจดัการ 
4)  การวางแผนและพฒันากลยุทธ์การบริหารจดัการ  5)การบริหารจดัการงบประมาณ 6) การ
ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการ โดยเม่ือผูว้ิจยัไดน้ าองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ไปยนืยนั โดยวธีิสัมมนา
อิงผู ้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) จ  านวนทั้ งส้ิน 7 คน ผลคือ ผู ้เช่ียวชาญทุกท่านมีความเห็น
สอดคลอ้งตอ้งกนัวา่ องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความเป็นประโยชน์ 
และมีความถูกตอ้งครอบคลุมสอดคลอ้งกบัทฤษฎี หลกัการ และ แนวคิดตามกรอบการวจิยั โดยทุก
ท่านลงความเห็นว่า แต่ละองค์ประกอบมีความส าคญัต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงในการบริหารจดัการแต่ละ
องคป์ระกอบ ควรจะตอ้งมีผูรั้บผิดชอบท่ีมีความรู้ ความสามารถ ซ่ึงหมายถึง ผูบ้ริหารและครู ควร
เป็นกลไกหลกั ตอ้งให้ความส าคญักบัผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการบริหารจดัการเพิ่ม
มากข้ึน และบริหารจดัการในเชิงรุกมากข้ึน เม่ือพิจารณาถึงเชิงลึก ทุกองคป์ระกอบมีความซบัซ้อน
ซ่ึงไม่สามารถบริหารจดัการแบบเด่ียวๆได ้ตอ้งมองให้เห็นว่าทุกองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กนั
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง อีกทั้งระดบัความส าคญัของแต่ละองคป์ระกอบไม่เท่ากนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
บริบทและขนาดของแต่ละโรงเรียน 
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อภิปรายผล 
 

 ผลการวิจยัคร้ังน้ีมีประเด็นท่ีเป็นขอ้คน้พบเก่ียวกบั องค์ประกอบการบริหารจดัการสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย (The Components of 
Strategic Management for Excellence of Schools under the Church of Christ in Thailand) แ ล ะ
สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์เพื่อความชดัเจนและน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ต่อไป ดงัน้ี 
 1.   องค์ประกอบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การวิเคราะห์ระบบการบริหาร
จดัการ 2) การบริหารจดัการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การก าหนดทิศทางการบริหารจดัการ 
4) การวางแผนและพฒันากลยุทธ์การบริหาจดัการ 5) การบริหารจดัการงบประมาณ และ 6) การ
ก าหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการ  ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ มีความ
เหมาะสมตามเหตุผลของตวัแปรท่ีอธิบายคุณลกัษณะของแต่ละองคป์ระกอบไดใ้นแนวทางเดียวกนั 
ซ่ึงสามารถแปลผลไดต้ามเกณฑ์ มีความสอดคล้องกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และขอ้คน้พบจาก
การศึกษาวิจยัของทั้งนกัวิชาการ นกับริหารองค์กรประเภทท่ีบริหารแลว้ไดก้ าไรท่ีเป็นสินทรัพยท่ี์
จบัตอ้งไดมี้มูลค่า คือ เงิน และองค์กรประเภทไม่แสวงก าไร คือองคก์รท่ีบริหารแลว้ไดก้ าไรท่ีเป็น
สินทรัพยท่ี์จบัตอ้งไดย้ากมีคุณค่า คุณภาพ และบริการ ซ่ึงมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
จดัเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร ระบบการบริหารจดัการองคก์รเป็นลกัษณะคณะกรรมการต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย คณะกรรมการด าเนินงานมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย คณะผูบ้ริหารสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นต้น ผูบ้ริหาร
โรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมาจากการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ดังกล่าวข้างต้น การท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะบริหารจดัการโรงเรียนในลักษณะขององค์กรท่ีไม่
แสวงหาก าไร องคป์ระกอบทั้ง 6 องคป์ระกอบ จึงมีความส าคญัในการบริหารจดัการโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ เพราะจุดหมายปลายทางของการบริหาร
จดัการ คือ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือผลส าเร็จนั่นเอง วิวฒันาการของการบริหารจดัการ
เป็นความพยายามของผูบ้ริหาร ท่ีจะแสวงหาวิธีการ เทคนิค เคร่ืองมือต่าง ๆ เขา้มาบริหารจดัการ
ด้วยการผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์และมีการบริหารมาอย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ ผูบ้ริหารตอ้ง
พยายามบริหารจดัการองค์ประกอบการบริหารจดัการตามบริบทขององค์กรให้ไดเ้หมาะสมท่ีสุด 
องค์ประกอบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย ท่ีค้นพบในงานวิจยัน้ี เป็นหน่ึงในความพยายามหากลวิธี หรือเป็นกลยุทธ์ในการ
บริหารจดัการโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยให้ทนัการเปล่ียนแปลงของ
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สังคมยุคใหม่ อาจกล่าวไดว้่า เป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีเช่ือวา่จะเป็นทางเลือกหน่ึง เพื่อการบริหารจดัการ
โรงเรียนในยุคปัจจุบนั นอกจากน้ี องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ 
แนวคิด วธีิปฎิบติัแห่งองคค์วามรู้เชิงบริหารตามล าดบั ดงัน้ี   
  องค์ประกอบท่ี 1” การวิเคราะห์ระบบการบริหารจดัการ” ความจ าเป็นในการ
บริหารจดัการของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้น
ตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานในทุกส่วน ไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานท่ีตั้งอย่างไร 
จ าเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีดี ซ่ึงการจดัการท่ีดีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการด าเนินงานของโรงเรียน การ
เติบโตและการด ารงอยูต่่อไปของโรงเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21   ซ่ึงตอ้ง
เผชิญกบัปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็น ดา้นสังคม    เศรษฐกิจ โลกา
ภิวตัน์ และเทคโนโลยี ท าให้โรงเรียนต้องมีแนวทางในการจดัการท่ีทนัสมัยเพื่อรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วน้ี โรงเรียนในสังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทยจึงตอ้งค านึงถึงการบริหาร
จดัการในโรงเรียน กล่าวคือตอ้งมีการวิเคราะห์ระบบการบริหารจดัการโรงเรียน ซ่ึงทฤษฎีการ
บริหารจัดการของคูนส์ และไวห์ริช (Koonts and Weirich) และดับบริน (Dubrin) ได้กล่าววถึง 
กระบวนการบริหารจดัการท่ีผูบ้ริหารตอ้งเอาใจใส่ คือการวิเคราะห์ระบบงาน การประเมินองคก์ร
และสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นจะ
ประกอบไปดว้ยการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก  และการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค หรือโดยทัว่ไปจะเรียกวา่การ
วิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท   (SWOT Analysis) ได้แก่  การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength-S) การ
วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness-W) การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity-O) และการวิเคราะห์ภาวะ
คุกคาม (Threat-T) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Analysis) และ การ
วิเคราะห์ภายในขององค์กรนั้น  จะท าให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร ช่วยให้ประเมิน
อดีตและแนวโนม้ในปัจจุบนั  การวเิคราะห์ภายในสามารถท าไดโ้ดยการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จ (Critical Success Factor)  การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  และวิเคราะห์
กระบวนการหลกั (Core Business Process) ซ่ึงจะท าให้องค์กรมีความสามารถหลักท่ีโดดเด่น (Core 
Competency)    การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ (Critical Success Factor)  สามารถท า
ได้โดยการวิเคราะห์ลกัษณะของกิจการ ต าแหน่งทางการแข่งขนั สภาพแวดล้อมทัว่ไป และการ
พฒันาองค์กร ซ่ึงในเร่ืองน้ี เคลเลอร์ (Keller)ไดใ้ห้ทศันะในการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ไวว้่า ใน
การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ควรศึกษาสภาพแวดล้อมภายในสถาบนัการศึกษา โดยศึกษาและ
วเิคราะห์ธรรมชาติของสถาบนัทั้งในคุณค่าความหวงั  ปณิธานของสถาบนัและองคป์ระกอบภายใน
ต่าง ๆ  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเกรก (Gerg) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
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ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศไว ้3 ประการหน่ึงในนั้นคือ การวิเคราะห์ระบบขององคก์ร ซ่ึงเป็น
วิธีท่ีจะสามารถทราบถึงองค์กรว่ามีจุดแข็ง จุดท่ีตอ้งปรับปรุงพฒันาอย่างไรบา้ง อาจตอ้งใช้การ
บริหารโดยการใช้วิธีการท างานขา้มสายงานเพื่อช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมการจดัการทรัพยากร
บุคคล  การจ ากัดความกฎระเบียบวฒันธรรมและโครงสร้าง นอกจากน้ี ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์ 
(Michael E. Porter) ได้เสนอตวัแบบการวิเคราะห์สภาพการแข่งขนั โดยใช้ตวัแบบท่ีช่ือ The Five 
Competitive Force เป็นการวิเคราะห์ระบบขององค์กร ซ่ึงจะท าให้เราทราบถึงสมรรถภาพคู่แข่งท่ี
เขา้มาใหม่ ทราบความตอ้งการของลูกคา้นอกจากน้ี การบริหารงานท่ีเป็นองค์รวม คือการค านึงถึง
ปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จร่วมกนั ดงัเช่น การประสานความร่วมมือใน
การพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน การผสมผสานดา้นศกัยภาพ ความสามารถ ทกัษะ 
และประสบการณ์ของบุคลากรในลกัษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้กบับุคลากรในการปฎิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกนั อีกทั้งสอคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ 
สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิท่ีได้สังเคราะห์รูปแบบระบบการบริหารคุณภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
แนวคิดและหลกัการ การวิเคราะห์โครงสร้างระบบงาน และขั้นตอน การด าเนินงาน โดยในส่วน
ของการวิเคราะห์โครงสร้างระบบงานประกอบด้วย การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงาน และ
บทบาทหน้าท่ีตามโครงสร้างซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ เดนนิส แพทริก แม๊คคาร์ธี (Dennis 
Patrick McCarthy) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการวางแผนกลยุทธ์ของวิทยาลยัชุมชนมิชิแกนและศึกษา
ผลงานการงวางแผนกลยุทธ์ท่ีมีต่อปัจจยัด้านบรรยากาศ บางประการ จาการวิจยัพบว่า วิทยาลยั
ชุมชนส่วนมากใช้การวางแผนกลยุทธ์มาแลว้ 4-5 ปี เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน ลกัษณะของ
กลยุทธ์มีองค์ประกอบดงัน้ีคือ การวินิจฉัยพนัธกิจ การวิเคราะห์ปัจจยั การก าหนดเป้าหมาย การ
ประเมินผล การพิจารณาทางเลือก การวิเคราะห์วฒันธรรม การปรับปรุงความเขา้ใจชุมชน การ
จดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอกบัการวางแผนกลยุทธ์ไปใช้  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แพทริก 
ชิพ (Patrick Shipe) ท่ีไดศึ้กษาการจดัการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียน โดยใชว้ิจยัเชิงคุณภาพ
ในลกัษณะการศึกษาเป็นรายกรณี พบว่า การจดัการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ จะเก่ียวขอ้งกบั การ
วเิคราะห์ระบบ เพื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนถึงการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและ การ
จดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
   องคป์ระกอบท่ี 2 “การบริหารจดัการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ” โรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยปัจจุบันให้ความส าคัญกับการจดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมาก สถาบันการศึกษาใดท่ีสามารถสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ ยอ่มส่งผลให้การปฏิบติัภารกิจบรรลุผลส าเร็จไดอ้ยา่งคล่องตวั รวดเร็ว ถูกตอ้งและ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ดงันั้น โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยจึงตอ้งมี
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การวางแผนการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีดี ประกอบดว้ย การรวบรวมข่าวสารขอ้มูลท่ี
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง (Real Time) มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยโดยใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการจดัท าขอ้มูล ท่ีเรียกวา่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
ท าการเช่ือมโยงขอ้มูล (Online) ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีและการส่ือสาร ตลอดจนท าการวิเคราะห์ ประมวลผลและ
น าเสนอการวิเคราะห์ในรูประบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจดัการ (Management Information 
System) ดว้ยการด าเนินการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีดี เหมาะสมกบัโรงเรียน 
ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะเป็นผูน้ าการด าเนินการ โดยมีการจดัตั้งทีมงานเฉพาะเพื่อ
ด าเนินการ เพราะเม่ือทุกอย่างมีระบบท่ีดีแลว้การบริหารจดัการขอ้มูลระยะต่อ ๆ ไป ก็จะไม่เป็น
ภาระหนักส าหรับผูป้ฎิบัติ เพราะจะสามารถปฏิบัติงานแบบต่อยอดจากระบบได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง  นอกจากน้ีการเสริมสร้างและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ขอ้มูลสารสนเทศ เป็นส่วนส าคญัในการเปล่ียนแปลงโดยตอ้งฝึกฝนบุคลากรให้เกิด
ความเข้าใจ มีเจตคติและความรู้เพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบติังานให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา มาตรา 63-69 และสอดคลอ้ง
กบัแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-
2559ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ท่ีน าเสนอให้มีการยกระดบัความสามารถของผูส้อนและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการใช ้ICT เพื่อการศึกษา และยุทธศาสตร์ท่ี 2 ท่ีก าหนดให้มีการส่งเสริมสนบัสนุนระบบ
การเรียนรู้แบบอิเลคทรอนิคส์  นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มาตรฐานท่ี 3  ตวั
บ่งช้ีท่ี 3.1 ท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สอดคลอ้งกบันโยบายของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ปี ค.ศ.2015-2018 นโยบายท่ี 3 การบริหาร
จดัการ ยทุธศาสตร์ท่ี 9 ท่ีก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศของสภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทยทั้งระบบโดยการเร่งพฒันาปรับปรุงระบบสารสนเทศของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ทั้ง
ระบบใหมี้ประสิทธิภาพ ถูกตอ้งแม่นย  า และเป็นปัจจุบนัสามารถใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการ
ได้ดี นอกจากน้ี  อธิปัตย์  คล่ีสุนทร ได้เสนอแนวคิดในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุค
โลกาภิวฒัน์ โดยได้ให้ความหมายไวว้่า  การบริหารหมายถึงการท างานให้ส าเร็จแต่จะมีกลวิธี
ใดบ้างท่ีจะช่วยให้งานส าเร็จได้นั้ นโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีโลกเสมือนเล็กลง (Global 
Village) ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการผลิตลดลงดว้ยนั้น นกับริหารในระยะหลงั  
พยายามใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยี  ดังนั้ นยุทธศาสตร์ท่ีต้องค านึงถึงคือการใช้ระบบข้อมูล
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สารสนเทศ (Information Utilization) เพื่อประกอบการตดัสินใจให้มากข้ึนแต่ทั้งน้ีตอ้งมีขอ้แมว้่า
ขอ้มูลสารสนเทศนั้น ๆ ตอ้งรวดเร็วถูกตอ้งทนัสมยัและใช้ประยุกต์    ในการศึกษาวิจยัของโชติ 
แยม้แสง ท่ีไดศึ้กษาถึงเร่ือง  กลยทุธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาปฐมวยัในจงัหวดั
ปทุมธานี พบวา่ กลยุทธ์การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ประกอบดว้ย  8 กลยุทธ์ การบริหารจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหน่ึงในกลยทุธ์ท่ีพบจากการศึกษาเพื่อการด าเนินการสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของสมจิตร อุดม ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในภาคใต ้พบว่า ความส าเร็จของการบริหารโรงเรียน
เอกชน ในระดบัประถมศึกษาภาคใต ้โดยภาพรวมตอ้งมุ่งบริหารองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ และ
หน่ึงในองคป์ระกอบนั้นคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงตอ้งยอมรับวา่ในปัจจุบนัไดเ้ขา้มามีบทบาท
อย่าง  นอกจากน้ีจากการศึกษาวิจยัของตะวนั ส่ือกระแสร์  ท่ีได้ศึกษาวิจยัเร่ืองยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ จากผลการวจิยัพบวา่ ในดา้นการบริหารทัว่ไป การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการการเรียนการสอนเป็นอีกยุทธศาสตร์หน่ึงท่ีจะน าพาให้
การบริหารจดัการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  จากแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และงานวจิยั คงตอ้งยอมรับ
วา่ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่วนส าคญัในการบริหารจดัการขององคก์ร ไม่ยกเวน้แมแ้ต่
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ซ่ึงตอ้งมีการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน
ให้ทนัสมยั ทันต่อการเปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21ซ่ึงผูบ้ริหารในยุคน้ีควรมีทักษะในการ
บริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยเช่นเดียวกนั 

   องค์ประกอบท่ี 3 “การก าหนดทิศทางการบริหารจัดการ” จุดเร่ิมต้นของการ
วางแผนกลยุทธ์คือ การก าหนดทิศทางขององคก์ร ซ่ึงจะเป็นการระบุหรือก าหนดจุดมุ่งปลายทางท่ี 
องคก์รตอ้งการกา้วไปสู่ โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยจึงตอ้งตระหนกัถึง
การก าหนดทิศทางการบริหารจดัการซ่ึงเป็นหน้าท่ีท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากถ้าไม่ 
สามารถก าหนดทิศทางของตนเองไดอ้ยา่งดีและชดัเจนแลว้ กลยทุธ์ขององคก์รท่ีจะจดัท าข้ึนมาก็จะ
ไม่สามารถ น าพาโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จได ้การก าหนดทิศทางการบริหารจดัการของโรงเรียนจึง
มีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง นกัการศึกษา นกัวชิาการ และนกัวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดงัเช่น 
จิตติ รัศมีธรรมโชติ ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ ไวว้า่ การก าหนดทิศทาง
ขององคก์รประกอบดว้ยการก าหนด 1) พนัธกิจ (Mission) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส่ือถึงภารกิจหลกัขององคก์ร 
จะสะท้อนถึงปรัชญาท่ีจะก าหนดการด ารงอยู่ขององค์กร 2) จุดมุ่งหมาย (Goal) คือผลลัพธ์
ปลายทาง (Outcomes) ท่ีองคก์รตอ้งการให้เกิดข้ึนในอนาคต โดยไม่ตอ้งระบุช่วงเวลาท่ีแน่นอนลง
ไป 3) วตัถุประสงค์ (Objective) เป็นผลผลิต (Output) ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึน เม่ือไดก้ระท าส่ิงต่างๆ
ตามท่ีไดก้ าหนดพนัธกิจไว ้ ดงันั้นวตัถุประสงคจึ์งตอ้งก าหนดให้ชดัเจน วดัได ้และปฎิบติัได ้เป็น
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รูปธรรมกวา่จุดมุ่งหมาย (Goal) และตอ้งเกิดข้ึนก่อนผลลพัธ์ 4) นโยบาย (Policy) คือขอ้ความหรือ
ส่ิงท่ีองคก์รระบุไวว้า่จะปฎิบติัหรือกระท า เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์และจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
5) กลวิธีมาตรการ (Strategy) แนวทางย่อยท่ีองค์กรยึดเป็นกรอบส าหรับคดัเลือกแผนงาน งาน
โครงการต่างๆท่ีจะด าเนินใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงกลวธีิต่างจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายขอ้นั้น ๆ 
และ 6) แผนงาน (Program) เป็นการจดัรวมกลุ่มของงาน หรือ โครงการ จะประกอบดว้ย กิจกรรม 
(Activities) ท่ีด าเนินการภายใตก้รอบของงานหรือโครงการหน่ึง ๆ ซ่ึงจะมีเง่ือนไขระยะเวลาเร่ิมตน้ 
และส้ินสุดในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  อนิวชั แกว้จ านง ท่ีไดก้ล่าวถึง
การก าหนดทิศทางขององค์กรวา่ จะประกอบดว้ย การก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision)  และการก าหนด
ภารกิจ (Mission) หรือกรอบในการด าเนินงานท่ีชัดเจน ซ่ึงจะช่วยให้องค์การสามารถก าหนด
ทิศทางในระยะยาว  อีกทั้งยงัแสดงถึงความตั้งใจในการด าเนินธุรกิจอีกดว้ย  ภารกิจ (Mission) ใน
กระบวนการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทยนั้น ขั้นแรกจะต้องระบุภารกิจและเป้าหมายหลักท่ีส าคัญ  ซ่ึงภารกิจ หมายถึง 
ประกาศหรือขอ้ความของโรงเรียนท่ีพยายามก าหนดวา่จะท าอะไรในปัจจุบนั  และก าลงัจะท าอะไร
ในอนาคต และจะกา้วไปสู่การเป็นโรงเรียนแบบใดทั้งน้ีเพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง  ซ่ึง
โดยส่วนใหญ่แลว้ขอ้ความเร่ืองภารกิจขององคก์รจะประกอบไปดว้ย ขอ้ความท่ีบ่งบอกถึง คุณค่า
ทางปรัชญาส าคญัท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจกระท า ซ่ึงแสดงถึงพนัธะขององค์กรท่ีมีต่อเป้าหมายและ
สอดคลอ้งกบัคุณค่าของผูบ้ริหารนอกจากน้ีแลว้ ภารกิจยงัจะสร้างสภาพแวดลอ้มในการก าหนดกล
ยุทธ์อีกด้วยเป้าหมาย (Gold)  คือ  การบอกถึงส่ิงท่ีองค์กรปรารถนาให้เกิดข้ึนในอนาคต  และ
พยายามบรรลุ  โดยมีการก าหนดให้ชดัเจน  กระชบั  ตรงจุด  และสามารรถวดัได ้ ทั้งน้ีการก าหนด
เป้าหมายจะมีการก าหนดให้ชดัเจนข้ึนกวา่การก าหนดภารกิจวา่จะตอ้งท าส่ิงใดนอกจากน้ี เซอร์โต 
และปีเตอร์ (Certo and Peter) ให้ทศันะเก่ียวกบักระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Process)   
มี 5 ขั้นตอนโดยขั้นตอนหน่ึงไดก้ล่าวถึงการก าหนดทิศทางขององค์กร วา่ คือการน าพนัธกิจและ
วตัถุประสงคข์ององคก์รมาพิจารณาโดยเนน้ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ร่ืน
จิตต์  ตรีนุรักษ์ ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
จงัหวดันครปฐม  ผลการวิจยัพบวา่ การสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนจะตอ้งมีการก าหนดทิศทางให้
ชัดเจน เช่น วิสัยทศัน์และเป้าหมาย โดยการน าสู่ทุกคนในองค์กรด้วยวิธีการประชุมช้ีแจง การ
วางแผนร่วมกนั และงานวิจยัของ ราตรี ศรีโสภณ และ พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง 
การพฒันากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา     
จากการศึกษาวิจยัพบวา่ สภาพปัจจุบนัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดบัประถมศึกษาภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัท่ี 1 คือ ดา้นการ
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ก าหนดทิศทางของโรงเรียน โรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จึงตอ้ง
ค านึงถึง องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ ในเร่ืองของการก าหนดทิศ
ทางการบริหารจดัการ เพื่อใหโ้รงเรียนสามารถด าเนินงานไปอยา่งมีทิศทางท่ีถูกตอ้งชดัเจน 

  องค์ประกอบท่ี 4 “การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการ” เป็นอีก
องค์ประกอบหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ซ่ึงการวางแผนและพฒันากลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ี
ผูบ้ริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ ซ่ึง
กระบวนการน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงภายในดา้นวฒันธรรม โครงสร้าง หรือระบบการ
บริหาร เพื่อให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 4 
องคป์ระกอบคือ 1) ขั้นตอนของการก าหนดแผนและการจดัสรรทรัพยากร 2) ขั้นตอนของการปรับ
โครงสร้างองคก์ร เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของการใชก้ลยุทธ์และการใชท้รัพยากร 3) ขั้นตอน
ของการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในส่วนระบบและการพฒันาทรัพยากรบุคคล และ 4) การกระจายกล
ยุทธ์ หากองค์กรมีการสร้างวิสัยทศัน์ สร้างพนัธกิจข้ึนมาแลว้  แต่ไม่ไดมี้การด าเนินการก็จะท าให้
เกิดการสูญเปล่า ส่ิงส าคญัของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในการน ากล
ยทุธ์การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศไปปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จไดน้ั้น ผูป้ฎิบติัจะตอ้งมีความรู้ 
ความเขา้ใจ และทกัษะในการปฎิบติังานอยา่งถ่องแทส้อดคลอ้งกบัหลกัการบริหารในมิติของกูลิค 
และเออร์วิค (Gulick and Uruick) แคส และ โรเซนไวท ์(Kast and Rosenzweigh) คูนซ์ และไวห์ริช 
(Koonts and Weihrich) ครีทเนอร์ (Kreitner) และดับบริน  (Dubrin) ซ่ึงให้ข้อสรุปไปในทิศทาง
เดียวกนัวา่ จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการท างานขององคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ คือ การวางแผนท่ีดี 
(Smart Planning) โดยมาในระยะหลังองค์กรทุกประเภทมีกระบวนการวางแผนท่ีดีท่ีเรียกว่า       
การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) กนัอย่างแพร่หลาย ทั้งน้ีเพราะการวางแผนกลยุทธ์นั้น
มุ่งเน้นการคาดคะเนหรือการพยากรณ์สภาพในอนาคตจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และการท าการประเมินจุดอ่อน จุดแข็งขององคก์ร เพื่อก าหนดวสิัยทศัน์ ภารกิจ วตัถุประสงค ์และ
หาแนวทางหรือกลยทุธ์ก ากบัการท างานอยา่งเป็นระบบ   เพื่อน าพาองคก์รไปสู่จุดหมายปลายทางท่ี
ตอ้งการ นอกจากน้ีในแนวคิดของเกรก (Gerg) ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศไว้ 3 ประการ ในประการหน่ึงได้กล่าวถึง การปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมีอยู่ตลอดเวลาองค์กรจึงตอ้งมีการ
พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงและสามารถท่ีจะอยู่รอดไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพผูบ้ริหารจึงตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองโดยตอ้งพิจารณาในแง่ของโอกาส  วิธีการ
ปฏิกิริยาต่อความผิดพลาด  มุมมองการตดัสินใจ  กฎการจดัการ  อ านาจหน้าท่ี  การมุ่งเน้นการ
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ควบคุมและความมุ่งมัน่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยัของ สมโภชน์ นพคุณไดน้ าเสนอรูปแบบ
ของการบริหารโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยไดป้รับประยุกตม์าจากรูปแบบของการบริหารรัฐกิจ
และภาครัฐหรือส่วนราชการจากผลการวิเคราะห์ศึกษาวิจยัตามหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงตวั
แบบของกระบวนการดงักล่าวน่าจะน ามาปรับใช้ไดก้บัการสร้างระบบบริหารโรงเรียนมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศไดซ่ึ้งรูปแบบดงักล่าวจะประกอบไปดว้ยปัจจยัหลกั 9 ประการ หน่ึงในนั้น คือ นโยบายและ
กลยุทธ์การบริหาร (Policies and Strategies) เป็นการก าหนดและพฒันากลยุทธ์จุดประสงคข์องการ
ด าเนินตามพันธกิจองค์กร (Mission Statement) และนโยบายกลยุทธ์ในการด าเนินการพัฒนา
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายส่ิงส าคญัท่ีตอ้งมีการด าเนินการคือ การประเมินกลยุทธ์ โดยมีการจดัท า
ตวัช้ีวดัไวอ้ย่างชัดเจนเพื่อการพฒันากลยุทธ์ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ  เดนนิส  
แพทริก แม๊คคาร์ธี (Dennis Patrick McCarthy)  ท่ีไดท้  าการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของวิทยาลยั
ชุมชนมิชิแกนและศึกษาผลงานการงวางแผนกลยุทธ์ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบรรยากาศบางประการ พบวา่ 
วิทยาลัยชุมชนส่วนมากใช้การวางแผนกลยุทธ์มาแล้ว 4-5 ปี เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึน 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเทอร์แรน (Teran) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การวางแผนกลยุทธ์
ระบบการศึกษาของโรงเรียนในเขตเมือง ผลการวิจยัพบวา่ การวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนส่งผลดี
ต่อโรงเรียนและท าให้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความตั้งใจ กระตือรือร้น มุ่งมัน่ในการบริหารจดัการ
โรงเรียน ท าให้เกิดวฒันธรรมความร่วมมือพัฒนางานกับผูน้ าชุมชนมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ แพทริก ชิพ (Patrick Shipe) ท่ีไดศึ้กษาการจดัการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียน 
โดยใชว้ิจยัเชิงคุณภาพในลกัษณะการศึกษาเป็นรายกรณี พบว่า การจดัการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
จะเก่ียวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับการศึกษาวิจยัของ เกรกกอร่ี มู 
(Gregory Moo) ไดศึ้กษาการสังเคราะห์การวางแผนและการพฒันาองคก์รเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การ
เปล่ียนแปลงทางเลือกของโรงเรียน K-12 ส าหรับนักการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สามารถ
ผสมผสานยทุธศาสตร์การวางแผนกบัการพฒันาองคก์ร เพื่อสร้างยทุธศาสตร์การเปล่ียนแปลง 2 วิธี 
คือ ยึดกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงท่ีเน้นระบบย่อยของโรงเรียนเพื่อสร้างปทสัถานโครงสร้างและ
กระบวนการมีส่วนร่วม และการแกไ้ขปัญหาเชิงกลยทุธ์ 

  องค์ประกอบท่ี  5” การบริหารจัดการงบประมาณ” ในการบริหารจัดการ
งบประมาณของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีการบริหารโดย การ
จดัระบบงบประมาณ แบ่งออกเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย และมีการจดัท าบญัชี การควบคุมตรวจสอบ
ทางการเงินและบญัชี การด าเนินการดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กูลิก และเออร์วิก (Gulick 
and Urwick) ท่ีไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนซ่ึงอาจกล่าวไดใ้นมิติของภารกิจ (Function) 
และงาน (Task) ของผูบ้ริหารในมิติของภารกิจ (Function) ไดก้ล่าวถึงภารกิจส าคญัท่ีเป็นหนา้ท่ีของ
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ผูบ้ริหารไว ้7 ประการท่ีเรียกยอ่ ๆ วา่ POSDCoRB การจดัท างบประมาณ (Budgeting) เป็นหน่ึงใน
กระบวนการบริหารตามแนวคิดดงักล่าว ซ่ึงในแนวคิดไดใ้ห้ความหมายของงบประมาณ ไวว้า่เป็น
การจดัท างบประมาณบญัชีการใช้จ่ายและการควบคุมตรวจสอบทางการเงินและทรัพยสิ์น และใน
มิติของงาน (Task) ของผูบ้ริหารนักวิชาการส่วนใหญ่ แคมเบลล์และเกรก (Campbell and Gregg) 
สมิทท ์(Smith) และคณะ และอุทยั บุญประเสริฐ ไดจ้  าแนกงานบริหารโรงเรียนออกเป็น 6 งานดงัน้ี 
1) งานดา้นหลกัสูตรและการสอน 2) งานบริหารบุคลากร 3) งานบริการนกัเรียน 4) งานดา้นอาคาร
สถานท่ี     5) งานดา้นงบประมาณและธุรการ และ 6) งานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ตะวนั ส่ือกระแสร์ ท่ีไดศึ้กษาวิจยั เร่ืองยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ   ผลวจิยัพบวา่ในดา้นการบริหารจดัการงบประมาณ ตอ้งมีการจดัท า
บญัชีการรับการจ่ายและการใชง้บประมาณให้คุม้ค่า  ลดความเส่ียง  และจดัหาแหล่งเงิน ดงันั้น การ
บริหารจดัการงบประมาณจึงให้ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อระบบการจดัการศึกษาทั้งระบบ ดงันั้นการ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเท่าเทียมกนัจึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษารวมทั้งการ
ติดตามประเมินผล ก็เป็นอีกเง่ือนไขหน่ึงท่ีส่งผลให้การจดัการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
บริหารงานทุกชนิดทุกหน่วยงานและทุกองคก์รไม่วา่จะเป็นฝ่ายรัฐหรือเอกชนองคก์รการกุศลหรือ
ฝ่ายธุรกิจทุกหน่วยงานและทุกองค์กรจะตอ้งจดัท างบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถใช้
งบประมาณท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงการเปล่ียนแปลงทางการเงิน
ท่ีจะเพิ่มหรือลดในอนาคตดว้ยเพื่อสามารถวางแผนแกปั้ญหาไดท้นัการณ์และไม่เป็นเหตุให้การ
ด าเนินงานตอ้งหยุดชะงกั  งบประมาณเป็นส่ิงช้ีบ่งแนวความคิดในการบริหารงานตลอดจนวิธีการ
ด าเนินงาน งบประมาณ จึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์นโยบายวิธีด าเนินงานและ
โครงสร้างของหน่วยงานการด าเนินการกบังบประมาณในรูปแบบท่ีเหมาะสมมีความจ าเป็นในการ
ช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   ขอบข่ายในการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยควรจะประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี  คือ 1) การวางแผนการเงินของโรงเรียนมี
การคาดการล่วงหน้าเก่ียวกบัการใช้จ่ายและด าเนินการเก่ียวกบัการเงินของโรงเรียนซ่ึงผูบ้ริหาร
จะตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการไดม้าหรือการจ่ายไปซ่ึงการเงินของโรงเรียน เช่น ฐานะทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  รายได้ของประชาชนในท้องถ่ิน ฯลฯ เป็นต้น 2) การจัดการเก่ียวกับ
ทรัพยสิ์นของโรงเรียนโดยส่วนรวม เช่น ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างวสัดุครุภณัฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็น
ตน้ 3) การควบคุมการด าเนินงานทางด้านการเงินเพื่อให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และกฎเกณฑ์เก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบไปดว้ยระบบบญัชีและวิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบเงินและ
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ทรัพย์สินของโรงเรียน  และ 4) การจัดการเก่ียวกับการรับและจ่ายเงินของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัหลกัการทางเศรษฐศาสตร์หลกัการทางการบริหารและรวมทั้งหลกัการ
คลังทั่วไป การบริหารจัดการงบประมาณมีความส าคัญต่อผูบ้ริหารมาก เน่ืองจากผลของการ
ปฏิบติังานจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียน โรงเรียนจะพฒันาได้มากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กบัการ
บริหารจดัการงบประมาณว่าดีหรือไม่เพียงใด หากผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเงินของ
โรงเรียนของตนและหน่วยงานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ยแลว้ ผลก็จะท าให้โรงเรียนพฒันาและไดช่ื้อว่า
เป็นผูบ้ริหารงานท่ีมีความสามารถ โรงเรียนเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีตอ้งใชเ้งินในการด าเนินงานและ
พฒันาตนเอง  ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการงบประมาณ
ของโรงเรียนเป็นอย่างดีด้วยไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจดัสรรเงินเพื่อการศึกษาแนวปฏิบติัในการ
บริหารการเงินในโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย งานการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่ง 
การซ้ือ การจา้ง บญัชีพสัดุ การตรวจสอบ และรายงานการเงิน เป็นตน้นอกจากน้ีโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ตอ้งมีหลกัในการบริหารจดัการงบประมาณของโรงเรียน
ซ่ึงในการบริหารจดัการงบประมาณโรงเรียนนั้นย่อมต้องอาศยัหลักการมากมายเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหาร หลกัการบริหารจดัการงบประมาณของโรงเรียนท่ีผูบ้ริหาร ทุกระดบั
จะต้องค านึงถึงมีดังต่อไปน้ี 1) หลักสารัตถประโยชน์  (Utility Principle) ในการบริหารจดัการ
งบประมาณโรงเรียนนั้ นจะต้องค านึงถึงการใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
โดยเฉพาะสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ซ่ึงจดัว่าเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรมีงบประมาณใน
การจดัการศึกษาอยู่ในขอบเขตอนัจ ากัด ดังนั้ น การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ควรเป็นไปเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์อนัสูงสุด 2) หลกัแห่งเอกภาพ (Unity Principle) ในการบริหารงานการคลงัทัว่ไปนิยม
การแยกรายการต่างๆออกจากกนัและรวมกนัไวเ้ป็นหมวดหมู่เดียวกนัให้เป็นเอกภาพ เช่น เป็น
หมวดรายจ่าย หมวดรายรับ หมวดหน้ีสิน เป็นตน้  นอกจากน้ีเอกสารและบญัชีต่าง ๆ มกัจะแยก
ประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 3) หลักแห่งความสมดุล (Balance Principle) เน่ืองจากหน้าท่ี
รับผิดชอบของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยนั้นมีมากมาย ดังนั้ น การทุ่มเงินส่วนใหญ่มาใช้
ทางการศึกษาโดยไม่สมดุลกับรายจ่ายด้านอ่ืน ๆ ย่อมไม่เกิดผลดีอย่างแน่นอน ดังนั้น ผูบ้ริหาร
โรงเรียนจะตอ้งพิจารณาในแง่ของภาพโดยส่วนรวมของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยดว้ย 4) หลกั
ความเป็นธรรม(Equity Principle) ในการพิจารณาจดัสรรเงินใชใ้นโรงเรียนควรพิจารณาตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมตามหลักการแห่งเหตุผลอันแท้จริงมิควรพิจารณาจัดสรรเงินตาม
ความสัมพนัธ์ส่วนตวัเป็นหลกั 5) หลกัแห่งความชดัเจน (Clarity Principle)ในการจดัการเก่ียวกบั
การเงินของโรงเรียนจะตอ้งท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจทุกอยา่งเพื่อให้การปฏิบติัเป็นไปตามแนวทาง
เดียวกนั เช่นเก่ียวกบัวนั เวลา และสถานท่ี การปฏิบติัการจดัรายการจ านวนเงินท่ีใชจ่้ายหรือไดม้า 
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เป็นตน้ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสะดวกในการพิจารณา  การก าหนดแยกรายการเป็นหมวดหมู่เพื่อให้
เขา้ใจง่ายและการค านวณตวัเลขให้แน่นอนเป็นการสนบัสนุนหลกัการน้ีเช่นเดียวกนั 6) หลกัจารีต
ประเพณีนิยม(Conservative Principle) ในการปฏิบัติเก่ียวกับงบประมาณนั้นเรามักจะประพฤติ
ปฏิบติัไปในท านองเดียวกนัและสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบนัเป็นการท าให้เกิดความเขา้ใจ
และง่ายต่อการปฏิบัติ 7) หลักสมานฉันท์ (Harmony Principle) การบริหารจัดการงบประมาณ
จะต้องค านึงถึงการขจดัข้อขดัแยง้ระหว่างบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยกิจการทุกอย่าง
เก่ียวกบังบประมาณของโรงเรียนจะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากทุกคนและไม่ขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั
และพยายามก่อให้เกิดความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัด้วย 8) หลกัความถูกต้องกับความเป็นจริง 
(Accuracy Principle) ในการบริหารจดัการงบประมาณโรงเรียนจะตอ้งมีลกัษณะเปิดเผยสามารถ
พิสูจน์ความถูกต้องเป็นจริงได้     ทุกเวลาและทุกรายการ 9) หลักการก าหนดเวลา (Annularity 
Principle) ในการบริหารจดัการงบประมาณโรงเรียนจ าเป็นต้องก าหนดเวลาไวใ้ห้แน่นอนเพื่อ
สะดวกในการติดตามและประเมินผลโดยทั่วไปจะก าหนดไวเ้ป็นหน่ึงปีโดยให้สอดคล้องกับ
ปีงบประมาณ 10) หลกัการคาดการณ์ล่วงหนา้ (Foresight Principle) ในการบริหารการเงินผูบ้ริหาร
จะตอ้งรู้จกัคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องเพื่อความรอบคอบในการปฏิบติังาน 11) หลักความมี
ลักษณะเฉพาะอย่าง (Specification Principle) การปฏิบัติงานในหน่วยงานการเงินควรแบ่งงาน
รับผิดชอบระหว่างบุคลากรในหน่วยงานให้แน่นอนและเฉพาะบุคคลไม่กา้วก่ายหน้าท่ีซ่ึงกนัและ
กนัเช่นแยกฝ่ายปฏิบติัการกบัฝ่ายตรวจสอบออกจากกนัเป็นตน้ การให้ผูรั้บผิดชอบงานเฉพาะอยา่ง
นั้นเป็นการท าใหค้นไดท้  างานเฉพาะอยา่งซ่ึงท าใหเ้กิดความแน่นอนในการปฏิบติังานป้องกนัความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนได้ และ 12) หลกัการประหยดั (Economy Principle) การใช้เงินทุกอย่างของ
โรงเรียนควรเป็นไปโดยความประหยดัพิจารณาถึงความจ าเป็นในการด าเนินการ นอกจากหลกัการ
บริหารจดัการงบประมาณโรงเรียนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ฮนัต์ และเพียซ (Hunt and Pierce) ได้ให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการงบประมาณ ดงัน้ี 1) การวางแผนงบประมาณควรวางแผนไว้
เป็นระยะยาวท่ีสุดและแบ่งกระบวนการปฏิบติัการเป็นช่วง ๆไป ทั้ งน้ีต้องคอยตรวจสอบและ
ปรับปรุงใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการศึกษาอยูต่ลอดเวลา 2) ควรมีการสนบัสนุนให้
ผูป้กครองนกัเรียน นกัเรียน ครู และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดมี้โอกาสร่วมในการก าหนดแผนงานการศึกษา
ไวล่้วงหน้าเพื่อให้การบริหารจดัการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3) งบประมาณของ
โรงเรียนควรจะพิจารณาตามแผนงานของการศึกษาของโรงเรียนในระยะ 5 ปี หรือ1ปีไม่ควร
ก าหนดเพียงแต่พิจารณาเพื่อการใชจ่้ายโดยปราศจากการวางแผนเท่านั้นและเงินของโรงเรียนควร
จะเพิ่มหรือลดตามความตอ้งการทางการศึกษา 4) โรงเรียนควรมีอิสระอยา่งเพียงพอในการตดัสินใจ
และไม่ให้มีขอ้ผูกมดัใดมาเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการงบประมาณของโรงเรียน  และ 5) การ
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บริหารจดัการงบประมาณโรงเรียนควรเป็นไปเพื่อการพฒันาทางการศึกษามากกวา่ท่ีจะมุ่งแข่งขนั
ซ่ึงกนัและกนั ในหลกัการและแนวคิดขา้งตน้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล
และชยุต  วิจิตรสุนทร  ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนบา้นโป่งแดงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า 
ด้านการบริหารจดัการงบประมาณ มีแนวทางการพฒันา ดงัต่อไปน้ี ผูบ้ริหารควรมีการบริหาร
จดัการงบประมาณและประเมินความตอ้งการจากทุกฝ่ายให้ทัว่ถึงและเหมาะสม โรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ตอ้งค านึงถึงการบริหารจดัการงบประมาณให้เกิดความ
สมดุล เหมาะสม เนน้การประหยดั และเกิดประโยชน์สูงสุด 

  องคป์ระกอบท่ี 6 “การก าหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการ”  การก าหนดกลยุทธ์
การบริหารจดัการ เป็นการเลือกวิธีการท างานเพื่อสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีทิศทางท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ตอบสนองวิธีการสู่จุดหมายปลายทางระดับนโยบาย สามารถ
ด าเนินการได้ประสบความส าเร็จ น าไปปฏิบัติได้จริง   ส าหรับโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย การก าหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการ จึงเป็นส่ิงจ าเป็น เน่ืองจากเป็นการ
น าขอ้มูลและความรู้ต่างๆท่ีไดรั้บจากขั้นตอนการก าหนดทิศทางและการวิเคราะห์ระบบมาจดัท า
เป็นกลยทุธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งประเมินและคดัเลือกวา่ กลยุทธ์ใดเหมาะสมกบัโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการตอบค าถามว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้
อย่างไร ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของอนิวชั แก้วจ านง ได้กล่าวถึง การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ 
ประกอบดว้ย องค์ประกอบยอ่ยพื้นฐาน 5 ประการ โดยมีองคป์ระกอบหน่ึงคือ การก าหนดกลยุทธ์ 
(Strategy Formulation)  นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับแนวคิดของเซอร์โต และปีเตอร์ (Certo and 
Peter) ท่ีไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบักระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategy Process)  วา่มี 5 ขั้นตอน และ
ได้กล่าวถึงขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์ไวว้่า การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการพิจารณาออกแบบและ
เลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปปฏิบติัแล้วท าให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์นอกจากน้ี  อุทุมพร 
พชัรารัตน์  ได้สรุปกระบวนการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการของ
โรงเรียน ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน หน่ึงในขั้นตอนนั้ นคือ การก าหนดกลยุทธ์ 
(Strategic Formulation) โดยกล่าวว่า เป็นการน าขอ้มูลของสภาพแวดล้อม ทิศทางขององค์กรมา
ก าหนดกลยุทธ์ ซ่ึงเป็นแนวทางในการด าเนินงานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของราตรี ศรีไพรวรรณ และพฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ์ ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การ
พฒันากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา พบว่า 
สภาพปัจจุบนัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัประถมศึกษาภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของ โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
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ประถมศึกษา ประกอบดว้ย การก าหนดกลยุทธ์  ดงันั้น การก าหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการ  จึง
เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค  ท่ีได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก  และการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน  โดยโรงเรียนจะตอ้งก าหนดและเลือกกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทั้งน้ี ผูบ้ริหารตอ้ง
พยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรโรงเรียนจึงจะไปถึงเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไวไ้ด้  โดยใช้ความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัก าหนดเป็นกลยุทธ์  ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงระดบัท่ีแตกต่างกนัของกลยุทธ์
ดว้ย  ซ่ึงมีทั้งส้ิน 3 ระดบั คือ กลยุทธ์ระดบัองค์กร(Corporate Strategy)  เป็นกลยุทธ์ท่ีครอบคลุม
และบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวม และทิศทางในการแข่งขนัว่าจะมีการพฒันาไปสู่ทิศทางใด  จะ
ด าเนินงานอยา่งไร  และจะจดัสรรทรัพยากรอยา่งไร  ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีช่วยในการก าหนดกลยุทธ์
ในระดบัองคก์ร  กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy)  เป็นการก าหนดกลยทุธ์ในระดบัท่ียอ่ยลง
ไป  จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขนักบัคู่แข่ง  และระบุถึงวิธีการท่ีจะใชใ้นการแข่งขนั มุ่งปรับปรุง
ฐานะการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์ให้สูงข้ึน  โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีคลา้ยกนัไวด้ว้ยกนั  ภายใน
หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit-SBU)  เดียวกนั  กลยุทธ์ระดบัธุรกิจของ SBU น้ีจะ
มุ่งการเพิ่มก าไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากข้ึน  บางคร้ังจึงเรียก
กลยุทธ์ในระดบัน้ีว่ากลยุทธ์การแข่งขนั (Competitive Strategy) ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีอยู ่3 กลยุทธ์ คือ
การเป็นผูน้ าด้านตน้ทุนต ่า (Cost Leadership)  การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และการ
จ ากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy) และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ 
(Operational Strategy)  เป็นการก าหนดกลยทุธ์ท่ีครอบคลุมวิธีการในการแข่งขนั  แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
หน่วยงาน (Function)  ต่าง ๆ  มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าท่ีพฒันากลยุทธ์ข้ึนมา และในการ
พฒันากลยุทธ์น้ีจะอยูภ่ายใตก้รอบของกลยุทธ์ระดบัองคก์ารและกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ   แผนการดา้น
ทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เป็นตน้ การก าหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการจึงเป็นส่ิงส าคญัและ
จ าเป็น โดยกลยทุธ์ของแต่ละองคก์รจะถูกก าหนดตามลกัษณะพื้นฐานขององคก์รนั้น ๆ โรงเรียนจะ
ก าหนดกลยุทธ์ได้นั้นจะต้องรู้สภาวะของตนเองก่อน การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน เป็นชุด
ทางเลือกหรือวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใต้เง่ือนไขของเวลา และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในอนัท่ีจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามทิศทางการจดัการศึกษาของโรงเรียน จึงมีความครอบคลุมผลการ
ด าเนินการทั้งในระดบักลยุทธ์ระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดบัแผนงาน (Business 
Strategy) และ กลยุทธ์ระดบัโครงการ (Functional Strategy) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณัฐวรรณ 
บงัอร ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการจดัการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในเขตอ าเภอทบัคลอ้ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จงัหวดัพิจิตร ซ่ึงจากการวิจยัพบว่า 
ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนในเขตอ าเภอทบัคล้อ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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พิจิตร เขต 2 จงัหวดัพิจิตร โดยภาพรวมมีการจดัการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ อยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้นโดยเรียงค่าเฉล่ียจากค่ามากไปหานอ้ยดา้นการก าหนดกลยุทธ์มีการปฏิบติั
อยู่ ใน ระดับ ม ากการน ากลยุท ธ์ ไปป ฏิบั ติ  เป็ น ก ารป ฏิบั ติ ง านต ามกลยุท ธ์  (Strategic 
Implementation) โดยจดัระบบงาน การมอบหมายงาน ในการวางแผนปฏิบติังาน เพื่อให้การน า    
กลยุทธ์ไปใช้ บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ กลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ีครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้ 
การปฏิบติัการแสดงออกทางพฤติกรรม และเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัเป็น
องค์รวมอยา่งเป็นรูปธรรม ผ่านการจดัโครงสร้าง บุคลากร และการประสานงานร่วมกนัอย่างเป็น
ระบบ  กลยุทธ์ จึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็น โดยการก าหนดกลยุทธ์การบริหารจดัการของแต่ละ
โรงเรียนจะถูกก าหนดตามลกัษณะพื้นฐานขององค์กรนั้น ๆ และ โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยจะก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการไดน้ั้นจะตอ้งรู้สภาวะของตนเองก่อน 

2.  ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โดยผู่เช่ียวชาญ มีความเห็นสอดคลอ้งกนั
ว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้  มีความเป็นประโยชน์   และมีความถูกต้องครอบคลุม  
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ แนวคิด ตามกรอบการวิจยั โดยเห็นว่าทุกองค์ประกอบล้วนมี
ความส าคญัต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาถึงรายละเอียดขององค์ประกอบ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สู่ความเป็นเลิศในแต่ละองค์ประกอบ  ในการบริหารจัดการ  
องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์จะเป็นหลกัหรือเป็นพื้นฐานในการคิดพิจารณา และ
ตดัสินใจ จะท าใหส้ามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีทิศทางท่ีพึงประสงค ์เม่ือจะตดัสินใจก็จะมีหลกัการ
และทฤษฎีสนับสนุน สามารถบริหารงานได้อย่างชาญฉลาด ท าให้งานนั้นด าเนินไปโดยราบร่ืน 
บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้ในการน าองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ข้ึนอยู่กับผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี
จะต้องทบทวนบทบาทและพัฒนาสมรรถนะ กล่าวคือ  ต้องเป็นผูก้  าหนดทิศทางการบริหาร 
(Direction Setting) เป็นนักวางแผน (Planner)มีความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Maker) 
เป็นผูก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Chang Manager)  นอกจากน้ี ผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ต้องยึดมั่นในการปฏิบติัตามครรลองของคริสต์ศาสนา ในการ
บริหารจดัการโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย”(The Components of Strategic 
Management for Excellence of Schools under the Church of Christ in Thailand) ส รุปผลซ่ึงเป็น 
ข้อค้นพบการวิจยัคร้ังน้ีท่ีเป็นองค์ความรู้ เป็นกลยุทธ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ควรน าผลการศึกษาวิจยั เก่ียวกับองค์ประกอบ     
การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย ไปศึกษาในรายละเอียด และใชพ้ิจารณาประกอบการตดัสินใจระดบันโยบาย  
 2. ก าหนดให้ผู ้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย          
น าองค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการโรงเรียน โดยจดัล าดบัความส าคญั
ของแต่ละองคป์ระกอบตามความเหมาะสมกบับริบทจริงของโรงเรียน และสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
 เพื่อให้องค์ความรู้จากการศึกษาวิจยัเร่ือง องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย คร้ังน้ีมีการต่อยอดและ
เกิดประโยชน์ต่อสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในระดบัต่อไป ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยั
คร้ังต่อไปดงัน้ี 
  1.  ควรมีการวิจยัองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศกบัสถาบนั
การแพทย ์หน่วยงานท่ีมีรายได ้ของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ท่ีได้จากองค์ประกอบในภาพรวมของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย  
 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโรงเรียนท่ีมีการ
บริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ และศึกษาวจิยัเชิงลึกในแต่ละองคป์ระกอบของการบริหาร
จดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 3.  ควรมีการศึกษาถึงกลยทุธ์การบริหารจดัการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
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รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 

             ตัวแปรทีไ่ด้จากการวเิคราะห์เอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎ ีและข้อค้นพบ 
                         องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลศิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 154 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางทีเ่กีย่วข้อง 
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ภาคผนวก ข 
ตัวแปรทีไ่ด้จากการวเิคราะห์งานวจัิยเกีย่วกบัองค์ประกอบ 

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลศิ 
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ตารางทีเ่กีย่วข้อง 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม/รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ/ 

แบบสนทนากลุ่ม 
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ท่ี ศธ 0520.203.2 / 1245         ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
                   พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
 

                  24 ธนัวาคม 2558 
 

เร่ือง       ขอเรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

เรียน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   ก าหนดการสนทนากลุ่ม จ านวน 1 ฉบบั 
 

 ดว้ยนางพชัราภรณ์ ดวงช่ืน รหสันกัศึกษา 56252916 นกัศึการะดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย           
ศิลปาการ ไดรั้บอนุมติัให้ท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย”  ในการน้ี ภาควชิาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้
ความสามารถเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในวนัศุกร์ท่ี 15 มกราคม 2559 เวลา 13.00-     
15.00 น. ณ ส านกังานสภาคริสตจกัรในประเทศไทย หอ้งประชุมผูบ้ริหารชั้น 4 กรุงเทพมหานคร   
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขา้ร่วมการสนทนากลุ่มดงักล่าวดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 
 
 

                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 
                หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
ฝ่ายธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-3421-9136 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 เร่ือง องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลศิ 
ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

(The components of strategic management for excellence of schools under 
 the Church of Christ in Thailand) 

 
 
1. ศาสนาจารย ์ดร.สินธ์ุ  คิมหะจนัทร์ ประธานคณะกรรมการพนัธกิจการศึกษา 
       สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 
2. ดร.วทิยา พฒันวงศ ์    ผูจ้ดัการโรงเรียนอรุณประดิษฐ 
       มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 
3. ดร.สุรินทร์  จารยอุ์ปการะ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 
 
4. นายวชัรพงษ ์ อภิญญานุรังษี  ผูจ้ดัการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 
       มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 
5. ผูป้กครองรวี บวัเยน็    ปลดัส านกัเลขาธิการ สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 
6. อาจารย ์นพ.เสริมกูล อคัรปัญญาธร อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
7. นางสาวประนอม ยงัศิริ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนาคประสิทธ์ิ จงัหวดันครปฐม 
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แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion) 
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  มีตวัแปรหรือปัจจยัใดบา้ง ท่ีจะท าใหก้ารบริหารจดัการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
2.   ท่านคิดวา่องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศประกอบดว้ยอะไรบา้ง 
 ………………………………………………………………………………………………..… 
3.  การน าองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศ ไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหาร 
      จดัการโรงเรียนไปใชใ้นลกัษณะใด 
 3.1  มิติกระบวนการบริหาร (Management Process) 

………………………………………………………………………………………………….. 
3.2  มิติของภารกิจหรืองานบริหารจดัการโรงเรียน (Functions) 

 ……………………………………………………………………………………………..……
4. องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่ง 
 สภาคริสตจกัรในประเทศไทยตามขอ้ 2 ควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบใดบา้ง 
 ……………………………………………………………………………………………..……
5. ท่านมีนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารจดัการดา้นวชิาการ บุคลการ งบประมาณ และ 
 บริหารทัว่ไป เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอยา่งไร 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 
6. ท่านมีมาตรการส่งเสริมให้โรงเรียนบริหารจดัการดา้นวชิาการ บุคลกร งบประมาณ และบริหาร 
 ทัว่ไป เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอยา่งไร 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 
7. ท่านมีแนวคิดหรือทิศทางในการส่งเสริมใหโ้รงเรียนบริหารจดัการดา้นวชิาการ บุคลากร  
 งบประมาณ และบริหารทัว่ไป เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอยา่งไร 
 ………………………………………………………………………………………………..… 
8. ท่านมีแนวคิดหรือทิศทางเก่ียวกบัการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 อยา่งไร 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 
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9. ท่านมีแนวคิดหรือทิศทางเก่ียวกบัการวางแผนการศึกษา แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และ 
 แนวปฏิบติัการประจ าปี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอยา่งไร 
 ……………………………………………………………………………………………..……
10. ท่านมีแนวคิดหรือทิศทางเก่ียวกบัการจดัระบบการบริหารจดัการและพฒันา เพื่อมุ่งสู่ 
 ความเป็นเลิศอยา่งไร 
 ……………………………………………………………………………………………..……
11. ท่านมีแนวคิดหรือทิศทางในการส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษากบับุคลากร  
 ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน เพื่อการวางแผนการจดัการศึกษา เพื่อมุ่งสู่ 
 ความเป็นเลิศอยา่งไร 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 
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ภาคผนวก ง 
ตัวแปรทีไ่ด้จากการสังเคราะห์การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่วกบั 

องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลศิ   
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ตารางทีเ่กีย่วข้อง 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือการวจัิย และแบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
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ท่ี ศธ 0520.203.2 / 140         ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
                   พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
 

                   2 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

เร่ือง       ขอทดลองเคร่ืองมือการวจิยั 
 

เรียน       ผูอ้  านวยการโรงเรียนบ ารุงวทิยา นครปฐม 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสอบถาม จ านวน 30ฉบบั 
 

 ดว้ยนางพชัราภรณ์ ดวงช่ืน รหสันกัศึกษา 56252916 นกัศึการะดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปา
การ ไดรั้บอนุมติัให้ท าดุษฎีนิพนธ์เร่ือง “องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย”  ในการน้ี ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาท าการ
ทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในหน่วยงานของท่าน เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชใ้น
การวจิยักลุ่มตวัอยา่ง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะห์ของท่าน มา ณ โอกาสน้ี 
 

                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 
                                หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
ฝ่ายธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-3421-9136 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 

องค์ประกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลศิของโรงเรียน 
สังกดัมูลนธิิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

(The Components of Strategic Management for Excellence of The Schools 
under The Church of Christ in Thailand) 

………………………………………………………………………………………………………………...…… 
 

เรียน  ผู้บริหารโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 

 แบบสอบถามฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับดุษฎี
นิพนธ์เร่ือง   “องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย” ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจยัน้ี ท่ีจะท าให้ทราบ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ขอ้คน้พบคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ขอ้มูลท่ีท่านตอบถือเป็นความลบัและขอรับรองวา่จะไม่มีผลกระทบต่อ
การปฎิบติังานหรือโรงเรียนในความรับผิดชอบของท่านแต่อย่างใดจึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกขอ้ 
แบบสอบถามน้ีประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสงักดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 เม่ือท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้วโปรดส่งแบบสอบถามน้ีคืนให้เจ้าหน้าท่ีผูป้ระสานใน
โรงเรียนของท่านเพ่ือรวบรวมใส่ซองท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัเตรียมไวแ้ลว้จดัส่งคืนผูว้จิยัต่อไป 
 

 ขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ีส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
                (นางพชัราภรณ์   ดวงช่ืน) 

        นกัศึกษาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
              ภาควชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1:  ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง:  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงใน   หน้าข้อที่ตรงกบัสถานภาพของท่าน 
 
1. เพศ 
   ชาย      หญิง 
 
2. อาย ุ(เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นบัเพิ่มอีกหน่ึงปี) 
   ไม่เกิน 30 ปี      31 - 40 ปี  
   41 - 50 ปี      51 ปีข้ึนไป 
 
3.   ระดบัการศึกษาสูงสุด 
   ปริญญาตรี      ปริญญาโท  
   ปริญญาเอก      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ......) 

 
4.   ประสบการณ์ในการท างาน (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือน นบัเพิ่มอีกหน่ึงปี) 
   ไม่เกิน 10 ปี      11 - 20 ปี  
   21 - 30 ปี      31 ปีข้ึนไป 
 
5.   ต าแหน่งหนา้ท่ีหลกัในโรงเรียน 
   ผูอ้  านวยการโรงเรียน     ผูจ้ดัการโรงเรียน  

   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน     ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงเรียน 
  หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้            หวัหนา้ฝ่าย 
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ตอนที ่2:  ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลศิของโรงเรียน 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
ค าช้ีแจง:   โปรดใส่เคร่ืองหมาย ในช่องขวามือเม่ือพจิารณาแล้วเห็นว่าตัวแปรองค์ประกอบ 
 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลศิของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภา  
 คริสตจักรในประเทศไทยมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียน 
 ระดับใด 

 5 หมายถึง ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศ 
มีความส าคญัมากท่ีสุด 

   4  หมายถึง ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศ 
มีความส าคญัมาก 
   3  หมายถึง ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศ 
มีความส าคญัปานกลาง 

   2  หมายถึง ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศ 
มีความส าคญันอ้ย 
   1 หมายถึง  ตวัแปรองคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศ 
มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 
 

 
ขอ้ท่ี 

 
ขอ้ค าถาม 

ระดบัความส าคญั 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

1. การก าหนดวสิยัทศัน์มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีเช่ือมโยงปัจจุบนัและ
อนาคต  

     

2. การก าหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจน าไปสู่การก าหนด
ทิศทางท่ีปฏิบติัไดจ้ริงและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

     

3. การใหโ้อกาสครู ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์
ของโรงเรียน 

     

4. การก าหนดวสิยัทศัน์โดยค านึงถึงปัจจยัภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อโรงเรียน เช่น นโยบายรัฐบาล คู่แขง่ทางการ
ศึกษา  
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ขอ้ท่ี 

 
ขอ้ค าถาม 

ระดบัความส าคญั 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

5. การมีวสิยัทศัน์ร่วม ก่อใหเ้กิดการท างานเป็นทีมโดยมีความ
มุ่งมัน่ไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

     

6. การด าเนินโครงการใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ในการ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

7. การก าหนดพนัธกิจ (Mission)อยา่งชดัเจนและสามารถ
น าไปปฏิบติัได ้

     

8. การก าหนดเป้าประสงค ์(Goal) อยา่งชดัเจนและสามารถ
น าไปปฏิบติัได ้

     

9. การด าเนินโครงการใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายในการ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

10. การจดัสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการด าเนินโครงการตาม
นโยบายท่ีก าหนด 

     

11. สามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการจดัการศึกษา  
การบริหารจดัการเพ่ือน าไปก าหนดทิศทางขององคก์ร 

     

12. การก าหนดทิศทางโดยค านึงถึงความตอ้งการ ความจ าเป็น 
และการตอบสนองต่อคาดหวงัของนกัเรียน และผูป้กครอง 

     

13. การก าหนดทางเลือกขององคก์รในการน าองคก์รไปสู่
อนาคตวา่จะใชก้ลยทุธ์ใดเป็นตวัน า 

     

14. การก าหนดหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานในการจดัสรร
ทรัพยากร 

     

15. การพฒันากลยทุธ์ ตวัช้ีวดักลยทุธ์ท่ีตรงประเด็นและมีการ
วดัผลสมรรถนะท่ีส าคญั 

     

16. การเปรียบเทียบผลการปฎิบติังานกบัเกณฑท่ี์ก าหนด      
17. การจดัใหมี้การก ากบัติดตาม และประเมินผลการปฏิบติั

และด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 
     

18. การจดัเก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวางแผน
กลยทุธ์ โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม (Collaboratory) 
จากทุกภาคส่วน 
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ขอ้ท่ี 

 
ขอ้ค าถาม 

ระดบัความส าคญั 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

19. การปฏิบติัและด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์      
20. การประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี      
21. กลยทุธ์ท่ีใชมี้ความยดืหยุน่      
22. กลยทุธ์ท่ีใชมี้ความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าหมาย      
23. กลยทุธ์ท่ีใชมี้ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน      
24. การน าขอ้มูลดา้นต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์มาทบทวน

วสิยัทศัน์  พนัธกิจ และเป้าประสงคข์ององคก์รวา่มีความ
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ท่ีจะ ด าเนินการแค่ไหน  เพียงไร  
และปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

     

25. การน าเคร่ืองมือมาใชใ้นการบริหารเชิงกลยทุธ์ เช่น 
Balanced scorecard  และ  Benchmarking 

     

26. มีภาวะผูน้ าและ เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งมัน่ในการ
กระท าส่ิงต่าง ๆ ใหดี้กวา่เดิมเสมอ 

     

27. การส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ
ในการปฎิบติังานท่ีรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 

     

28. การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร เพื่อประเมิน
โอกาสและอุปสรรค  

     

29. วเิคราะห์ปัจจยัภายนอกทั้งอดีตและปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อการ
จดัการศึกษา ครอบคลุมทั้งดา้นสงัคม วฒันธรรม 
เทคโนโลย ีเศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย 

     

30. ความเป็นแบบอยา่งในการสร้างวฒันธรรมของโรงเรียน      
31. น าผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและภายในมาจดัล าดบั 

ประเด็น แยกเป็นจุดเด่นและจุดท่ีควรพฒันา โอกาส และ
อุปสรรค 

     

32. การใหโ้อกาสครูมีส่วนร่วมในการก าหนดความตอ้งการ 
การจดัล าดบัความส าคญั  เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการท างาน 

     

33. การน า จุดอ่อน ภายในของโรงเรียนมาเพ่ือพฒันา      
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ขอ้ท่ี 

 
ขอ้ค าถาม 

ระดบัความส าคญั 
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34. การน าโอกาส หรือสภาพการณ์ภายนอกโรงเรียนทั้ง
ปัจจุบนั และอนาคตท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานของโรงเรียน
มาพิจารณาเพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการท างาน 

     

35. การก าหนดสภาพท่ีคาดหวงั ระเบียบปฏิบติั  และวธีิการ
ด าเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

36. 
 

การมีเคร่ืองมืออิเลคทรอนิคส์ท่ีน ามาใช ้สามารถเปล่ียน
จากลกัษณะหน่ึงไปท างานลกัษณะอ่ืนไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ไม่ส้ินเปลือง 

     

37. 
 

การมีเทคโนโลยแีละอุปกรณ์การศึกษา (Hardware) ท่ี
ทนัสมยัมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฎิบติังาน 

     

38. การน าระบบอิเลคทรอนิคส์มาใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูล
กลางของโรงเรียน และมีการปรับระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เครือข่ายสารสนเทศ (Software) ใหท้นัสมยั 
อยูเ่สมอ 

     

39. การน า เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นสถานศึกษาอยา่ง
กวา้งขวาง สามารถเขา้ถึงเครือข่ายขอ้มูลสะดวก คล่องตวั
และรวดเร็ว 

     

40. การก าหนดระบบสารสนเทศใหค้รอบคลุมโครงสร้าง 
การบริหาร 

     

41. ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่ายสารสนเทศ 
(software) เหมาะสมกบัการท างานในโรงเรียน 

     

42. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่และสามารถน าไปใชไ้ด ้

     

43. การน าขอ้มูลไปใชใ้นการปฏิบติังานทุกระดบั      
44. การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยทีางการศึกษา      
45. การบริหารจดัการขอ้มูลเป็นระบบสารสนเทศ 

(Information System) และบริหารงานโดยใชร้ะบบ
ฐานขอ้มูล (Database System) 
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46. การมีพฤติกรรมการบริหารท่ีทนัสมยั รู้เท่าทนันวตักรรม
และเทคโนโลย ี  

     

47. การมีธรรมเนียมปฏิบติัส าหรับกิจกรรมและประเพณี 
ท่ีดีงามซ่ึงสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 

     

48. การสร้างวฒันธรรมการท างานเป็นทีม (Teamwork)  
ทุกระดบัในการปฏิบติัภารกิจ 

     

49. การปรับเปล่ียนสายงาน การโยกยา้ยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

     

50. 
 

การท างานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยการท าความ
เขา้ใจถึงความจ าเป็นและความคาดหวงัท่ีมีต่อโรงเรียน 

     

51. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทัว่ไป คือ การเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคมวฒันธรรม และเทคโนโลย ี 

     

52. การตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รแลว้ประเมิน
จุดแขง็และจุดอ่อน 

     

53. การวเิคราะห์กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ คุณภาพของนกัเรียน
ท่ีเขา้เรียน กระบวนการดูแลช่วยเหลือ การใหบ้ริการและ
การกา้วออกไปสู่สงัคมของนกัเรียน 

     

54. มีโครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ร ไดแ้ก่ การเงิน การบญัชี 
ระบบขอ้มูล บญัชีเงินเดือน กฎระเบียบต่างๆ 

     

55. มุ่งเนน้การบริหารวชิาการและหลกัสูตร      
56. บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล      
57. การจดัการผลตอบแทนในรูปต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ยติุธรรม 

เท่าเทียมกนั 
     

58. การกระตุน้ส่งเสริม สนบัสนุนความร่วมมือกนัในองคก์ร
และประสานความร่วมมือกบัภายนอกองคก์ร 

     

59. การสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุง
กิจกรรม/วธีิการท างานโดยการจดัหาทรัพยากรและแหล่ง
ช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 
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60. มีความตระหนกัและมีเป้าหมายการพฒันาร่วมกนักบั
บุคลากรในเร่ืองการสร้างความเป็นเลิศของการบริหาร
จดัการ 

     

61. ผูน้ ามีการกระท าท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีโดยมีการท างานอยา่งมี
ประสิทธิผลมีการน าขอ้เสนอแนะในปีท่ีผา่นมา  
มาปรับปรุงและมีการทบทวนเพ่ือการพฒันางานอยูเ่สมอ 

     

62. การท าความเขา้ใจอยา่งชดัเจนกบับุคลากรท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะน าพาสู่การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ  

     

63. การสร้างพนัธสญัญาซ่ึงประยกุตจ์ากหลกัการบริหาร
จดัการ กระบวนการท างานท่ีใชอ้ยูพิ่จารณาบนพ้ืนฐานของ
สภาพแนวโนม้ของปัญหาและการจดัล าดบัความส าคญั
ของปัญหา 

     

64. การกระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุน ใหข้อ้คิดเห็นสะทอ้นกลบั
แก่บุคลากร 

     

65. ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีกลวธีิ
การปฎิบติัภารกิจโรงเรียนท่ีมุ่งเนน้ความส าเร็จสูง 

     

66. การบริหารจดัการ แนะน า สอนงานใหเ้ขา้ใจ กฎ กติกา 
ระเบียบ ขอ้ตกลง ขั้นตอน และวธีิปฎิบติังาน 

     

67. การบริหารจดัการทุกระบบในลกัษณะป้องกนั เพ่ือไม่ให้
เกิดปัญหาหรืออุปสรรค 

     

68. การน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance)  
มาเป็นแนวทางในการท างานร่วมกนั 

     

69. การลดขั้นตอนการปฏิบติังานไม่ใหม้ากและซบัซอ้น      
70. การก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน      
71. ก่อนเร่ิมปฏิบติัภารกิจ บุคลากรรับทราบตวัช้ีวดัการ

ปฏิบติังานทุกคร้ัง 
     

72. การประเมินผลการปฏิบติัภารกิจอยา่งสม ่าเสมอ      
73. จดัท าดชันีวดัผลการปฏิบติังานทุกงานอยา่งเป็นรูปธรรม      
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74. น าผลการประเมินมาปรับปรุงและแกไ้ขการปฏิบติัภารกิจ
โรงเรียน จนเป็นวฒันธรรมการปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

     

75. การปฏิบติัและด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี      
76. การออกแบบโครงสร้างใหมี้ลกัษณะยดืหยุน่ ปรับเปล่ียน

ได ้สอดคลอ้งกบัภารกิจ 
     

77. การสนบัสนุนผูป้ฎิบติัทุกระดบัใหส้ามารถปฏิบติังานได้
อยา่งราบร่ืน รวดเร็ว และถูกตอ้ง 

     

78. การวางแผนงานดา้นวชิาการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
79. การพฒันากระบวนการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
80. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน      
81. การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่ 

ความเป็นเลิศ 
     

82. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

83. 
 

การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศึกษาและองคก์รอ่ืนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

84. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

85. การจดัการเรียนการสอนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน      
86. การส่งเสริมใหผู้ส้อนน าผลการเรียนไปพฒันานกัเรียน      
87. การจดัท าแผนงบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารฯ 
     

88. การท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินตามท่ีไดรั้บการอนุมติั      
89. ค านึงถึงตน้ทุน เวลา และตวัช้ีวดัการท างาน ท่ีสามารถ

ควบคุมและประเมินผลได ้
     

90. การด าเนินโครงการท่ีเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาโรงเรียน      
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91. การจดัท าแบบรายงานผลกการใชง้บประมาณท่ีสามารถ 
ตรวจสอบได ้

     

92. การพิจาณาความดี ความชอบ ตามคุณสมบติัและผลการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม 

     

93. การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการ
ของโรงเรียนท่ีเขา้ใจชดัเจน 

     

94. มีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลบุคลากร      
95. มีระบบการพฒันาคุณภาพของบุคลากร      
96. การส่งเสริมและใหสิ้ทธิประโยชน์เพ่ือความกา้วหนา้ของ

บุคลากร 
     

97. การวางแผนบริหารงานการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
98. การมีความสามารถในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของ

องคก์รและแนวโนม้ต่างๆไดอ้ยา่งแม่นย  าดว้ยวธีิการคิด
แบบเชิงระบบ 

     

99. การใชว้ธีิบูรณาการความคิดท่ีหลากหลายของครูเพื่อ
ร่วมกนับริหารจดัการ 

     

100. การมีความรอบรู้ เขา้ใจ วเิคราะห์ระบบต่างๆน าไปสู่การ
ปฏิบติั  

     

101. สามารถสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัครู การจดัการเรียนการสอน
ภายในโรงเรียน พ้ืนฐานของนกัเรียน และงบประมาณ  
เพ่ือน าไปก าหนดทิศทางขององคก์ร 

     

102. การมีความคิดสร้างสรรค ์แตกต่างจากเดิม เพ่ือหาวธีิการ
ใหม่ๆในการปฏิบติังาน   

     

103. การผสมผสานจินตนาการและดุลยพินิจในดา้นศกัยภาพ
และความสามารถของบุคลากรตลอดจนทกัษะและ
ประสบการณ์ในลกัษณะองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

     

104. รับรู้ปัญหาน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรคโ์ดย
ครู นกัเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 
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105. การน าขอ้มูลจากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ภายในโรงเรียน 
และขอ้มูลเก่ียวกบัชุมชนรวมทั้งความตอ้งการของทอ้งถ่ิน
มาพิจารณาเพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการท างาน 

     

106. การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพฒันา
โรงเรียนไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  

     

107. การคิดหาทางเลือกหลายทางในการพฒันาโรงเรียนและ
แกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน   

     

108. การค านึงถึงความเส่ียงในการปฏิบติัตามแผนงาน  และมี
ความเหมาะสมกบัเวลา  

     

109. การสร้างแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ครูในการปฏิบติังานให้
บรรลุผลส าเร็จร่วมกนั 

     

110. การจดับุคคลใหรั้บผิดชอบงานอยา่งชดัเจน และมอบหมาย
งานใหป้ฏิบติัตามความสามารถ 

     

111. การก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
ในโรงเรียนอยา่งชดัเจน 

     

112. การศึกษา ดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และน ามาพฒันา 
ปรับปรุง การบริหาร กาปฎิบติังานและการสอน 

     

113. การมีความคิดแบบนอกกรอบ คน้หาวธีิการใหม่ ๆ ในการ
พฒันาและแกปั้ญหาเพ่ือเพ่ิมจ านวนนกัเรียนเขา้ใหม่และ
บริการเสมอ  

     

114. การน ากระบวนการเชิงระบบ PDCA มาปรับปรุงคุณภาพ      

115. การมีความสามารถในการวจิยัเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันา
ผลผลิตทั้งทางปริมาณและคุณภาพ  

     

116. การใชเ้ทคนิคเสริมแรงใหค้รูเกิดก าลงัใจในการท างาน      
117. การปฏิบติังานโดยค านึงถึงหลกัขอ้เช่ือขององคก์รเป็น

ส าคญั 
     

118. การบริหารงานท่ีเป็นองคร์วม คือ การค านึงถึงปัจจยั หรือ
องคป์ระกอบต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดความส าเร็จร่วมกนั  
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119. องคก์รมีระบบการจดัการท่ีดี  และบุคลากรมีความรู้
ความสามารถ 

     

120. การมีทกัษะการสร้างปฏิสมัพนัธก์ารบริหารทรัพยากร 
การก ากบัดูแล และการจดัองคก์ร  
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.989 120 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

A 4.4667 .50742 30 

B 4.5667 .50401 30 

C 4.3333 .60648 30 

D 4.4333 .50401 30 

E 4.5333 .50742 30 

F 4.5667 .50401 30 

G 4.4667 .50742 30 

H 4.4000 .49827 30 

I 4.4000 .49827 30 

J 4.3333 .47946 30 

K 4.4000 .49827 30 

L 4.4333 .50401 30 

M 4.4333 .50401 30 

N 4.4333 .50401 30 

O 4.4667 .50742 30 

P 4.4000 .49827 30 

Q 4.4667 .50742 30 

R 4.3333 .47946 30 

S 4.4333 .50401 30 

T 4.4667 .50742 30 

U 4.2667 .44978 30 

V 4.4000 .49827 30 
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W 4.3000 .46609 30 

X 4.4000 .49827 30 

Y 4.4000 .49827 30 

Z 4.4667 .50742 30 

AA 4.4000 .49827 30 

AB 4.3000 .46609 30 

AC 4.3667 .49013 30 

AD 4.4333 .50401 30 

AE 4.4333 .50401 30 

AF 4.3333 .47946 30 

AG 4.5000 .50855 30 

AH 4.4667 .50742 30 

AI 4.4333 .50401 30 

AJ 4.3333 .54667 30 

AK 4.4000 .49827 30 

AL 4.3333 .47946 30 

AM 4.5667 .50401 30 

AN 4.3333 .47946 30 

AO 4.4000 .49827 30 

AP 4.3667 .49013 30 

AQ 4.3000 .46609 30 

AR 4.3667 .49013 30 

AS 4.5000 .50855 30 

AT 4.5000 .50855 30 

AU 4.4667 .50742 30 

AV 4.5667 .50401 30 

AW 4.4333 .62606 30 

AX 4.5000 .50855 30 

AY 4.4667 .50742 30 

AZ 4.4000 .56324 30 

BA 4.4333 .50401 30 

BB 4.4000 .49827 30 

BC 4.5000 .50855 30 

BD 4.5667 .50401 30 

BE 4.5000 .50855 30 

BF 4.4333 .50401 30 

BG 4.5667 .50401 30 

BH 4.4000 .49827 30 

BI 4.4667 .57135 30 

BJ 4.5333 .57135 30 

BK 4.3667 .49013 30 
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BL 4.4000 .49827 30 

BM 4.4000 .49827 30 

BN 4.4000 .49827 30 

BO 4.4333 .50401 30 

BP 4.3667 .49013 30 

BQ 4.4667 .50742 30 

BR 4.5000 .50855 30 

BS 4.4000 .49827 30 

BT 4.4667 .50742 30 

BU 4.4000 .49827 30 

BV 4.6000 .49827 30 

BW 4.4667 .50742 30 

BX 4.5333 .50742 30 

BYY 4.4667 .50742 30 

BZ 4.5667 .50401 30 

CA 4.5667 .50401 30 

CB 4.5667 .50401 30 

CC 4.5667 .50401 30 

CD 4.4000 .49827 30 

CE 4.5667 .50401 30 

CF 4.4000 .49827 30 

CG 4.3333 .47946 30 

CH 4.5000 .50855 30 

CI 4.4000 .49827 30 

CJ 4.3667 .49013 30 

CK 4.3000 .46609 30 

CL 4.5000 .50855 30 

CM 4.5667 .50401 30 

CN 4.5667 .50401 30 

CO 4.5667 .50401 30 

CP 4.5333 .50742 30 

CQ 4.5000 .50855 30 

CR 4.4333 .50401 30 

CS 4.5667 .50401 30 

CT 4.4333 .50401 30 

CU 4.5000 .50855 30 

CV 4.3667 .49013 30 

CW 4.4333 .50401 30 

CX 4.3333 .47946 30 

CY 4.3000 .46609 30 

CZ 4.4333 .50401 30 
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DA 4.4000 .49827 30 

DB 4.5333 .50742 30 

DC 4.3667 .49013 30 

DD 4.4333 .50401 30 

DE 4.4667 .50742 30 

DF 4.4667 .50742 30 

DG 4.6000 .49827 30 

DH 4.5000 .50855 30 

DI 4.5000 .50855 30 

DJ 4.4667 .50742 30 

DK 4.4000 .49827 30 

DL 4.5000 .50855 30 

DM 4.4000 .49827 30 

DN 4.5000 .50855 30 

DO 4.5667 .50401 30 

DP 4.5000 .50855 30 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A 529.0667 1573.444 .781 .989 

B 528.9667 1573.964 .774 .989 

C 529.2000 1577.752 .561 .989 

D 529.1000 1576.093 .720 .989 

E 529.0000 1569.517 .880 .989 

F 528.9667 1568.309 .917 .989 

G 529.0667 1585.582 .478 .989 

H 529.1333 1582.464 .566 .989 

I 529.1333 1581.016 .603 .989 

J 529.2000 1579.269 .673 .989 

K 529.1333 1575.982 .731 .989 

L 529.1000 1578.921 .649 .989 

M 529.1000 1573.679 .781 .989 

N 529.1000 1578.369 .662 .989 

O 529.0667 1572.202 .812 .989 

P 529.1333 1576.326 .722 .989 

Q 529.0667 1574.478 .755 .989 

R 529.2000 1583.269 .568 .989 
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S 529.1000 1578.438 .661 .989 

T 529.0667 1575.582 .728 .989 

U 529.2667 1589.513 .430 .989 

V 529.1333 1583.637 .536 .989 

W 529.2333 1586.323 .501 .989 

X 529.1333 1584.878 .505 .989 

Y 529.1333 1575.982 .731 .989 

Z 529.0667 1582.685 .550 .989 

AA 529.1333 1587.982 .426 .989 

AB 529.2333 1581.840 .623 .989 

AC 529.1667 1579.178 .661 .989 

AD 529.1000 1579.197 .642 .989 

AE 529.1000 1575.197 .742 .989 

AF 529.2000 1581.614 .611 .989 

AG 529.0333 1576.171 .711 .989 

AH 529.0667 1579.030 .641 .989 

AI 529.1000 1580.300 .614 .989 

AJ 529.2000 1581.959 .527 .989 

AK 529.1333 1580.395 .619 .989 

AL 529.2000 1586.234 .489 .989 

AM 528.9667 1574.654 .756 .989 

AN 529.2000 1586.648 .478 .989 

AO 529.1333 1583.154 .549 .989 

AP 529.1667 1590.075 .380 .989 

AQ 529.2333 1598.116 .183 .989 

AR 529.1667 1588.695 .415 .989 

AS 529.0333 1577.137 .687 .989 

AT 529.0333 1571.757 .822 .989 

AU 529.0667 1570.823 .847 .989 

AV 528.9667 1573.275 .791 .989 

AW 529.1000 1575.748 .584 .989 

AX 529.0333 1571.206 .836 .989 

AY 529.0667 1576.961 .693 .989 

AZ 529.1333 1574.671 .675 .989 

BA 529.1000 1579.403 .636 .989 

BB 529.1333 1581.844 .582 .989 

BC 529.0333 1575.344 .732 .989 

BD 528.9667 1574.792 .753 .989 

BE 529.0333 1575.482 .729 .989 

BF 529.1000 1574.231 .767 .989 

BG 528.9667 1572.999 .798 .989 
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BH 529.1333 1581.085 .601 .989 

BI 529.0667 1571.857 .728 .989 

BJ 529.0000 1568.000 .814 .989 

BK 529.1667 1578.144 .687 .989 

BL 529.1333 1582.947 .554 .989 

BM 529.1333 1579.913 .631 .989 

BN 529.1333 1581.430 .592 .989 

BO 529.1000 1577.541 .683 .989 

BP 529.1667 1579.454 .654 .989 

BQ 529.0667 1574.547 .754 .989 

BR 529.0333 1575.068 .739 .989 

BS 529.1333 1576.326 .722 .989 

BT 529.0667 1576.409 .707 .989 

BU 529.1333 1576.533 .717 .989 

BV 528.9333 1570.271 .877 .989 

BW 529.0667 1572.064 .816 .989 

BX 529.0000 1582.069 .566 .989 

BYY 529.0667 1582.202 .562 .989 

BZ 528.9667 1578.999 .647 .989 

CA 528.9667 1577.482 .685 .989 

CB 528.9667 1576.309 .714 .989 

CC 528.9667 1578.033 .671 .989 

CD 529.1333 1583.292 .545 .989 

CE 528.9667 1574.861 .751 .989 

CF 529.1333 1578.740 .661 .989 

CG 529.2000 1581.476 .615 .989 

CH 529.0333 1579.275 .634 .989 

CI 529.1333 1579.016 .654 .989 

CJ 529.1667 1582.489 .575 .989 

CK 529.2333 1592.185 .343 .989 

CL 529.0333 1588.102 .414 .989 

CM 528.9667 1573.620 .782 .989 

CN 528.9667 1573.895 .775 .989 

CO 528.9667 1571.826 .828 .989 

CP 529.0000 1581.724 .574 .989 

CQ 529.0333 1572.654 .799 .989 

CR 529.1000 1578.576 .657 .989 

CS 528.9667 1570.723 .855 .989 

CT 529.1000 1578.783 .652 .989 

CU 529.0333 1574.585 .751 .989 

CV 529.1667 1578.420 .680 .989 
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CW 529.1000 1588.645 .405 .989 

CX 529.2000 1588.993 .417 .989 

CY 529.2333 1581.426 .634 .989 

CZ 529.1000 1573.748 .779 .989 

DA 529.1333 1578.533 .666 .989 

DB 529.0000 1572.345 .809 .989 

DC 529.1667 1583.937 .538 .989 

DD 529.1000 1580.231 .616 .989 

DE 529.0667 1577.513 .679 .989 

DF 529.0667 1577.513 .679 .989 

DG 528.9333 1577.582 .690 .989 

DH 529.0333 1581.206 .586 .989 

DI 529.0333 1582.585 .551 .989 

DJ 529.0667 1577.168 .688 .989 

DK 529.1333 1589.292 .393 .989 

DL 529.0333 1574.447 .754 .989 

DM 529.1333 1578.326 .671 .989 

DN 529.0333 1580.585 .601 .989 

DO 528.9667 1573.757 .779 .989 

DP 529.0333 1576.102 .713 .989 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

533.5333 1605.154 40.06437 120 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

      

 



 230 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในเกบ็รวบรวมข้อมูล และรายช่ือโรงเรียนสังกดัมูลนิธิ 
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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ท่ี ศธ 0520.203.2 / 174         ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
                   พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
 

                   5 กุมภาพนัธ์ 2559 
 

เร่ือง       ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

เรียน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสอบถาม จ านวน 10 ฉบบั 
 

 ดว้ยนางพชัราภรณ์ ดวงช่ืน รหสันกัศึกษา 56252916 นกัศึการะดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย” มีความประสงคข์อเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผูจ้ดัการโรงเรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงเรียน และครู 
เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์จาก
ท่าน โปรดกรุณาแจง้ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงเรียน และ
ครู ทราบ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามใหแ้ก่นกัศึกษาดงักล่าวดว้ย 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามอนุเคราะห์ จกัขอบพระคุณยิง่ 
 
 

                  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 
             หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
ฝ่ายธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-3421-9136 
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รายช่ือโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างการวจัิยเร่ือง 
                       “องค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลศิของโรงเรียนสังกดั 

                   มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย” 
 

1. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2. โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
3. โรงเรียนสัจจพิทยา   จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
4. โรงเรียนสหบ ารุงวทิยา  จงัหวดันครปฐม 
5. โรงเรียนสวา่งวทิยา   จงัหวดันครปฐม 
6. โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา  จงัหวดักาญจนบุรี 
7. โรงเรียนสุริยวงศ ์   จงัหวดัราชบุรี 
8. โรงเรียนอรุณประดิษฐ  จงัหวดัเพชรบุรี 
9. โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
10. โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  จงัหวดัตรัง 
11. โรงเรียนผดุงราษฎร์   จงัหวดัพิษณุโลก 
12. โรงเรียนปร้ินรอยแยลส์วทิยาลยั  จงัหวดัเชียงใหม่ 
13. โรงเรียนดาราวทิยาลยั  จงัหวดัเชียงใหม่ 
14. โรงเรียนสืบนทีธรรม  จงัหวดัเชียงใหม่ 
15. โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน  จงัหวดัเชียงใหม่ 
16. โรงเรียนรังษีวทิยา   จงัหวดัเชียงใหม่ 
17. โรงเรียนปร้ินรอยแยลส์เวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชียงใหม่ 
18. โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม  จงัหวดัเชียงราย 
19. โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  จงัหวดัน่าน 
20 โรงเรียนเจริญราษฎร์  จงัหวดัแพร่ 
21. โรงเรียนวชิชานารี   จงัหวดัล าปาง 
22. โรงเรียนเคนเน็นแมคเคนซี  จงัหวดัล าปาง 
23. โรงเรียนอุดรคริสเตียนวทิยา  จงัหวดัอุดรธานี 
24. โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา  จงัหวดัอุดรธานี 
25. โรงเรียนปกรณ์พิทยา  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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ภาคผนวก ซ 
หนังสือเชิญสัมมนาผู้เช่ียวชาญ/รายนามผู้เชียวชาญยืนยนัองค์ประกอบ 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลศิของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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ท่ี ศธ 0520.203.2 / 726         ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
                   พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000 
 
 

                   29 เมษายน 2559 
 

เร่ือง       ขอเรียนเชิญสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ 
 

เรียน 
 

 ดว้ยนางพชัราภรณ์ ดวงช่ืน รหสันกัศึกษา 56252916 นกัศึการะดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ก าลงัท าวทิยานิพนธ์เร่ือง “ องคป์ระกอบการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์สู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย “  ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเขา้ร่วมสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อประโยชน์ในการวิจยั 
โดยนกัศึกษาจะแจง้วนั เวลา และสถานท่ีสัมมนาต่อไป 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะห์ของท่าน มา ณ โอกาสน้ี  
 
 

                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ)์ 
              หวัหนา้ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
 
 
 
ฝ่ายธุรการ 
โทรศพัท/์โทรสาร  0-3421-9136 



 235 

                        รายนามผู้เช่ียวชาญยืนยนัองค์ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
                 สู่ความเป็นเลศิของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 
 
1.  ผูป้กครองสุรพงศ ์ มิตรกูล  เลขาธิการสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 
2.  ครูศาสนาปริญญา  ตาวนิโน       ผูอ้  านวยการส านกังานพนัธกิจการศึกษา 
    สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 
3.  ดร.ประเวศน์  คิดอ่าน  ผูช่้วยเลขาธิการ สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 
4.  นายสมบติั  แสงสวา่งสัจกุล คณะกรรมการพนัธกิจการศึกษา 
    สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 
5.  ศาสนาจารยพ์งษศ์กัด์ิ สินธุมดั ผูอ้  านวยการส านกังานบุคลากร 
    สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 
6.  ดร.สิริลกัษณ์  เฟ่ืองกาญจน์         ผูอ้  านวยการโรงเรียนวฒันาวทิยาลยั 
    สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 
7.  นายศุภกิจ  จิตคล่องทรัพย ์          ผูอ้  านวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั  
    สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 
ช่ือ - สกลุ    นางพชัราภรณ์  ดวงช่ืน 
ทีอ่ยู่    99  หมู่ 9 ต าบลปากช่อง อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 70150 

ทีท่ างาน    สภาคริสตจกัรในประเทศไทย  328 ถนนพญาไท 
    แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 

ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2530 ส าเร็จการศึกษา ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  

  สาขาวชิาการบญัชี (บธ.บ.)   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
   พ.ศ. 2545 ส าเร็จการศึกษา ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.)  
   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ภาควชิาการบริหารการศึกษา  
   บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร อ าเภอเมืองนครปฐม  
   จงัหวดันครปฐม 
   พ.ศ. 2556             ศึกษาต่อระดบัปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  

  ภาควชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
   อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

ประวตัิการท างาน 
   พ.ศ. 2531-2537       หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบบญัชีภายใน  
   สภาคริสตจกัรในประเทศไทย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
   พ.ศ. 2538-2550        ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบบญัชีภายใน  
    สภาคริสตจกัรในประเทศไทย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
  พ.ศ. 2551-2555        ผูจ้ดัการโรงเรียนวฒันาวทิยาลยั  
    มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั     ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบบญัชีภายใน  
    สภาคริสตจกัรในประเทศไทย จงัหวดักรุงเทพมหานคร   
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